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RESUMO 

 
 
No cenário contemporâneo das sociedades capitalísticas ocidentais, flashs dos fotógrafos 

midiáticos, conjugados às produções discursivas hegemônicas jurídicas e científicas, dão 

luminosidade ao corpo de usuários de drogas. Produção de imagem fotográfica do sujeito infame, 

na condição de corpo-drogado, corpo que contrasta com as outras imagens clichês enunciadoras 

do corpo belo, saudável e perfeito para ser consumido. A partir da teia de imagens clichês do 

contemporâneo, esta pesquisa de mestrado se compôs com outros fios, outras imagens com o 

objetivo de compor olhares, corpos, desvios e devires com os ditos sujeitos infames, corpos 

drogados. Nesse sentido, realizamos encontros com usuários de drogas e outros moradores de um 

município do interior do recôncavo da Bahia. Os encontros com usuários de drogas (crack, 

maconha e álcool) foram guiados pela proposta de produção de fotografias realizadas pelos 

próprios usuários de drogas. Os primeiros passos de aproximação com os parceiros seguiram a 

direção de fotografar a partir do que era importante em suas vidas, mas em tempo, nos desviamos 

do risco da teia da representação e não confronto de imagens, que esta proposta poderia favorecer, 

e nos deixamos guiar por outra pista tensionadora das imagens clichês: produzir imagens 

fotográficas a partir da própria relação do usuário com as drogas. O corpo-drogado na mira da 

fotografia e do ‘olhar de si’, olhar atual/virtual. Para acompanhar o processo de composição de 

olhares e experimentação do pensamento com os parceiros deste estudo, investimos na cartografia 

como método de pesquisa-intervenção. Com o recurso tecnológico da câmera fotográfica, ensaia-

se a carto-fotografia, dispositivo de subjetivação, produtor de rachaduras nas lentes que apontam 

modos estereotipados de produzir e ver as imagens dos usuários de drogas. Na composição do 

corpo teórico, fomos afetados pelos traços do pensamento dos filósofos da diferença, Baruch 

Spinoza, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche e afins.  

 
Palavras Chave: imagem fotográfica, mídia, corpo, corpo-drogado, subjetivação.  
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the contemporary scenario of  the capitalistic Western societies, the flashes of  media 

photographers coupled with legal and scientific hegemonic discursive productions, give light to the 

body of  drug users. Production of  photographic image of  the infamous subject, provided body - 

drugged body that contrasts with the other clichés enunciator’s images of  beautiful, healthy and 

perfect body to be consumed. From the web of  clichés of  contemporary images, this Master thesis 

was composed with other strands of  this web imagery, in order to compose looks, bodies and 

becoming deviations with said subject infamous drugged bodies. Toward this goal, we conducted 

meetings with drug users and other residents of  a municipality in the Recôncavo of  Bahia. 

Encounters with drug users (crack, marijuana and alcohol) were guided by the proposed production 

of  photographs taken by the user of  drugs. The first steps of  rapprochement with partners 

followed the direction: shooting from what was important in their lives, but in time, we deviate 

from the risk of  the web of  representation and not confrontational images, which could favor this 

proposal, and let us guided by other track tensioning of  clichés images: producing images from the 

user's own relationship with drugs. The body - stoned in the crosshairs of  photography and ' look 

like', current look / virtual. To follow the process of  composition looks and experimentation of  

thought with partners this study, we invested in mapping as a method of  intervention research. 

The technological feature of  the camera founds carto(foto)grafia, subjectivity device, producing 

cracks in the lenses pointing stereotyped ways of  producing and viewing pictures of  drug users. In 

the composition of  the theoretical, were affected by the traces of  the thinking of  philosophers of  

difference, Baruch Spinoza, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche 

and the like. 

  

 Keywords: photographic image, media, body, body-drugged, subjectivity. 
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Introdução 

 

Antes da fotografia, veio a imagem. Cenas das ruas passaram a me povoar: rostos das pessoas 

na saudação a Yemanjá, pés caminhantes nas feiras, sorrisos sem face, estuários. Os detalhes do 

que parecia imperceptível ou quase invisível me atraía e me conduzia a um caminho de novidades, 

desejos, interrogações. O gosto pelo fotografar me perseguia e, sem me dar conta, invadia o campo 

da saúde mental no percurso de atuação profissional. Psicóloga de formação. Fotógrafa ama(dor)a. 

Psicóloga de um manicômio na capital de São Salvador. E depois de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS)1 em um município do recôncavo baiano. Fotografava para me 

desterritorializar2. Fotografava para me preencher de gente e de vida. Mais adiante, Aracaju. As 

amendoeiras da UFS e os rizomas do mangue potencializaram a imagem e o desejo que me levaram 

ao ingresso no mestrado junto ao grupo PROSAICO3: aliar a pesquisa em psicologia social com a 

fotografia. Mas de que modo? Com qual objetivo? Antes de responder a estas perguntas, uma outra 

se antecipa: o que afeta/espeta meu olhar neste percurso de investimento afetivo e político de vida 

em direção à produção de uma pesquisa em psicologia social? 

O olhar que meu olho mira e que me olha e que me despedaça para se juntar em mim, são 

os olhares dos espelhos quebrados e seus milhares de reflexos que compõem um mosaico de 

imagens nas sociedades de produção de consumo capitalísticas4. Nestes cenários, nossos olhos são 

viciados a olhar, a produzir, reproduzir, e a partir de seus reflexos, se produzirem. Imagens ganham 

visibilidade e destaque no rol do consumo. Muitas são as entradas, as frestas para se olhar as 

imagens que invadem as cenas do nosso cotidiano e poucas são as saídas para esse jogo imperativo 

do olhar (ROLNIK, 2011). Na tentativa de acertar o alvo que na certa não me espera, como nos 

lembra Paulinho Moska (1997), lanço a lança na mira das imagens ofertadas pela mídia dominante. 

Elas estão lá em nossa frente, prontas para serem devoradas pelos olhares que circulam as vitrines, 

                                                 
1 Cf. BRASIL (2009).      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 “De certa forma “É no limite que algo se desterritorializa para novas invenções [...] é no conflito que nos alojamos para o exercício 
da mudança” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 181).  
 
3 Grupo de Pesquisa Produção de Subjetividade, Saúde e Autonomia Individual e Coletiva - Núcleo de Psicologia Social da 
Universidade Federal de Sergipe. 
 
4 Rolnik faz referência a este conceito cunhado por Guattari, afirmando em nota de rodapé que ele “acrescenta o sufixo “ístico” a 
“capitalista” por lhe parecer necessário criar um termo que possa designar não apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, 
mas também setores do assim chamado “terceiro mundo” ou do capitalismo “periférico”, assim como as economias ditas socialistas 
dos países do leste, que vivem numa espécie de dependência e contra-dependência do capitalismo. Tais sociedades funcionaria com 
uma mesma política do desejo no campo social, em outras palavras, com um mesmo modo de produção da subjetividade e da 
relação com o outro.” (ROLNIK;  GUATTARI , 2011, p. 413).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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outdoors e outros “meios de comunicação”. Eis uma, dentre outras, condição para pertencer à 

categoria de cidadão-consumidor. Olhar e ser olhado. Consumir e ser consumido.  

Nesta exposição, o meu olhar devora e é devorado pelas exibições midiáticas de um tipo 

específico de produção: as imagens fotográficas dos usuários de drogas. No interior das sociedades 

de consumo, os modos de produção e veiculação das imagens, produzem certas visualidades5 e 

visibilidades sobre determinadas drogas e seus consumidores. Na maratona pela felicidade, pela 

conquista de um lugar no céu, pelo humor ideal ou pelo corpo perfeito, alguns “produtos” são 

estimulados para serem sorvidos, enquanto outros são rechaçados de diversos modos, dentre eles, 

pelo crivo moral e/ou religioso. As mesmas lentes midiáticas que clicam e ostentam corpos 

saudáveis, bonitos, fabricados nas academias de musculação, dão zoom6 aos usos de anabolizantes, 

às prescrições de ‘remédios/drogas’ emagrecedores, de estabilizadores ‘de humor e da vida’, como 

caminho para atingir a vida dita ideal, normal, aceitável. Em outras cenas, as lentes da mídia 

ofuscam ou maximizam certos usuários de drogas. Basta ocupar o espaço de escrita na principal 

página de pesquisa eletrônica7, com o termo ‘usuário de drogas’ para se ter acesso imediato a uma 

diversidade de imagens carregadas de vieses negativos e de desqualificações da pessoa fotografada, 

produto-imagem a ser consumido.  

  Em outros espaços de comunicação visual, substâncias como o crack e a maconha por vezes 

são vistas em associação com imagens de morte, destruição, pecado, dentre outros sentidos 

negativos e generalizados. Discursos diversos se disseminam, mas os que ganham destaque são 

aqueles que reafirmam a homogeneização e a padronização dos usos e dos usuários de drogas. A 

aparência de “o mesmo” é produzida e reproduzida pelos olhares engendrados nas sociedades, 

como constatado em uma fala passageira: “Ah, é usuário? Drogado é assim mermo... na foto dá prá 

vê da qual é a real” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). E também testemunhado nos movimentos de 

‘caça imagens’ de usuários de drogas empreendidos pelos fotógrafos paparazzo8. As cenas dos 

modos de vida dos usuários de drogas concorrem com os espaços das imagens das celebridades 

televisivas. Esse é um dos modos de atuação da publicidade na direção de incitar o consumo, 

produzir desejos e imagens clichês.  

Se por um lado se produz um lugar diferenciado, de distanciamento, entre aquele que é 

                                                 
5 Visualidade: preocupação com aquilo que se mostra aparente, o ver. Distingue-se de visibilidade: exercício reflexivo através do 
olhar. Cf. (OLIVEIRA, 2009). 
 
6 Zoom: Termo usado na técnica fotográfica para aproximar ou distanciar do foco da imagem a ser fotografada (YAMASAKI, 
2009). Destaques a pequenos detalhes podem se tornar grandiosos em sua dimensão, como o inverso também na redução do que 
se olha.  
 
7 Cf. Google imagens (2012).  
 
8 Paparazzo: “fotógrafo, freelance que persegue agressivamente as celebridades com o fito de bater fotos indiscretas” (HOUAISS; 
VILLAR, 2001, p.156) 
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fotografado (usuário de drogas), o fotógrafo (o operador, nós) e a sociedade (espectador), por 

outro lado, se produz uma aproximação entre estes elementos constitutivos da fotografia, através 

da imagem rematada, pronta para ser consumida e investida pelos equipamentos de TVs, redes 

sociais das páginas eletrônicas, jornais, outdoors. 

 Nas lentes foucaultianas, a referida teia de imagens está envolvida em um diagrama de poder-

saber. E é pelo choque com os poderes vigentes que os ditos drogados, tornados sujeitos ‘infames’9 

são “intimados a falarem e a se mostrarem”. Da imagem rematada pelos flashs dos fotógrafos, 

surge a ima (r) gem dos infames, ou seja, a produção do corpo drogado10. O uso do parêntese faz 

alusão às imagens clichês que por sua vez produzem margens que capturam as vidas infames dos 

corpos drogados. Tais imagens articulam ao mesmo tempo dois vetores: o dos modos de 

subjetivação produzidos a partir dos olhares atravessados pelas forças imperativas do consumo e o 

daqueles que fazem da droga um dispositivo do seu viver. Imagem, consumo, viver girando no eixo 

drogas- corpo drogado.  

Estamos relacionando ima (r) gem a uma perspectiva desenvolvida por Suely Rolnik (2011) 

segundo a qual as múltiplas imagens que atravessam nossos modos de ver/viver o mundo são 

tensionadas por dois tipos de olhares: “o olhar perceptivo11 e o olhar vibrátil”:  

 
É a tensão desse paradoxo [entre esses dois olhares]12 que mobiliza e impulsiona 
a potência de criação, na medida em que nos coloca em crise e nos impõe a 
necessidade de criarmos formas de expressão para as sensações intransmissíveis 
por meio das representações que dispomos. Assim, movidos por esse paradoxo, 
somos continuamente forçados a pensar/agir de modo a transformar a paisagem 
subjetiva e objetiva. (ROLNIK, 2011, p. 13) 
 

No interior de nossas análises, também inspirada pela ótica barthesiana, podemos constatar 

que o usuário de drogas pode ocupar a posição de spectrum (imagem pronta) e spectator 

                                                 
9 Ao longo deste estudo utilizamos a referida expressão cunhada por Foucault (2003) em seu precioso texto: “A vida dos homens 
infames”.  Vidas ínfimas, que viram notícia quando “juntada em um punhado de palavras” e imagens. Nesta pesquisa ver mais 
informações sobre a vida infame no Ensaio: O Corpo. 
 
10 A expressão corpo- drogado, em referência aos usuários de drogas, diz respeito a um conceito de Daniel Lins (2001). Nesta 
dissertação articulamos este conceito no Ensaio III: O Corpo. 
 
11 Rolnik (2011), usa esses termos para se referir à dupla capacidade de nossos órgãos dos sentidos: a cortical e a subcortical: “a 
primeira corresponde à percepção, a qual nos permite apreender o mundo em suas formas para, em seguida, projetar sobre elas as 
representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir sentido. Essa capacidade, que nos é mais familiar, é, pois, associada ao 
tempo, à história do sujeito e à linguagem. Com ela, erguem-se as figuras de sujeito e objeto, as quais estabelecem entre si uma 
relação de exterioridade, o que cria as condições para que nos situemos no mapa de representações vigentes e neles possamos nos 
mover. Já a segunda, que por conta de sua repressão nos é mais desconhecida, nos permite apreender a alteridade em sua condição 
de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. O exercício desta 
capacidade está desvinculado da história do sujeito e da linguagem. Com ela, o outro é uma presença que se integra à nossa textura 
sensível, tornando-se assim, parte de nós mesmos. Dissolvem-se aqui as figuras de sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o 
corpo do mundo. (ROLNIK, 2011, p.12). Corpo vibrátil: “é aquele que alcança o invisível. Corpo sensível aos efeitos dos encontros 
dos corpos e suas reações: atração e repulsa, afetos, simulação em matérias de expressão (ROLNIK, 2011, p.26)”.   
 
12 Ao longo deste estudo, as composições entre colchetes, indica nossos acréscimos, bem como nossa supressão de texto. 
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(espectador) no processo de produção da imagem fotográfica. No papel spectrum da imagem, 

torna-se o objeto a ser julgado pelo outro (espectador): o outro que olha, que produz um saber 

sobre sua vida ali exposta, revelada e reduzida na captura de uma cena cortada, tornada imagem 

estática. Mas quanto aos outros pedaços de imagens que compõem o mosaico de vida destas 

pessoas, aqueles não exibidos, que não couberam na fotografia? Isso nos faz pensar com Barthes 

(2012, p.15): “seja o que for o que ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é sempre 

invisível: não é ela que vemos [...] A fotografia reproduz ao infinito o que só acontece uma vez”. A 

imagem pesada, imóvel, tornada spectrum, objetalizada, da qual a sociedade se apoia, produz, se 

produz e se distancia dos movimentos da vida em seu devir13.   

Mas enquanto espectador, o que julga a pessoa fotografada quando olha para sua imagem? 

Há por parte desses sujeitos infames uma aprovação diante do que veem, do que é produzido e 

divulgado pela mídia dominante? As narrativas depreciativas que acompanham as imagens 

correspondem aos sentidos que as pessoas fotografadas produzem sobre suas vidas e seus usos? 

Os usuários também se desqualificam? Quais efeitos são produzidos sobre os olhares dessas 

pessoas?  

Não se pretendeu aqui uma investigação sobre essas respostas. Desconfiamos, inclusive, que 

são escassas as preocupações em torno delas por parte dos produtores das imagens. Maurício 

Lissovski (1995, p. 82) discorre a respeito do fotógrafo submetido ao fetiche da técnica, a partir do 

pensamento benjaminiano: 

 
Cada vez mais matizada, cada vez mais moderna, e o resultado é que ela não pode 
mais fotografar cortiços ou montes de lixo sem transfigurá-los. Ela não pode 
dizer, de uma barragem ou de uma fábrica de cabos, outra coisa senão: o mundo 
é belo. Graças aos procedimentos criativos da moda, faz-se "da miséria um objeto 
de consumo", e mais além: transforma-se "em objeto de consumo", a própria 
"luta contra a miséria".  

 

A exposição dessas questões aponta as afetações, interrogações e descaminhos que nos fez 

mirar um foco/questão que se encontrava ausente até mesmo nas posições elencadas por Barthes: 

a posição de operator da fotografia. Aquele que assume esse posto já adota como condição para 

exercê-lo uma posição de sujeito ativo. Aquele que é responsável por acionar, disparar o movimento 

de captura. Mas essa função já é conhecida por nós consumidores de imagens e pelos usuários de 

drogas que tiveram suas imagens raptadas pelas lentes dos operadores midiáticos. Haveria outras 

                                                 
13 “Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual 
se parta, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos intercambiantes. A pergunta ‘o que você 
devém?’ é particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto 
ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de 
núpcias entre dois reinos.”  (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 3).  
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possibilidades de interlocução entre as pessoas usuárias de drogas e o 

operador/fotógrafo/sociedade?   

Um deslocamento, então, nos convocou. Haveria outros espaços na produção de imagens, 

além destes já conhecidos, que os usuários de drogas possam ocupar de outros modos e finalidades? 

E se arriscássemos na oferta de um deslocamento, do lugar de spectrum da imagem à operador da 

produção de uma imagem? Dito de outro modo, invertendo a posição do consumidor na lógica da 

teia alimentar frente à produção e consumo/veiculação de imagens dos usuários de drogas, quais 

efeitos de subjetivação poderiam ser produzidos quando os produtores das imagens (fotógrafos) 

são os próprios usuários? Que imagens os próprios usuários produziram seja das drogas ou de si 

mesmo, do mundo? A produção de imagens pode ser dispositivo de ensejo para novas perspectivas 

de vida e do viver, de linhas de fugas e devires? 

No contexto histórico-político-social em que nos encontramos, marcadamente uma 

sociedade produtora de consumo social de imagens, vislumbramos um dos objetivos desta nossa 

pesquisa, qual seja, articular usuários de drogas com a própria produção de imagens. Esta investida 

se fez necessária diante do jogo paradoxal de exclusão e inclusão de alguns ‘tipos’ de usuários de 

drogas. Supomos que esses modos de margear enrijecem as possibilidades de agenciamentos e 

expressividades nas interações entre os usuários de drogas e o tecido social, produzindo corpos em 

servidão de seus afetos, como nos ensina o filósofo Baruch Spinoza (2011), em sua Ética. 

Compomos com a linha do pensamento spinozano para indagar sobre a força dos afetos e a 

potência dos corpos.  

Neste trajeto, apostamos em um modo de articulação em que as pessoas poderiam 

experimentar um outro lugar, deslocando-se14 do lugar/olhar socialmente determinado pelos 

estigmas e preconceitos.  Partimos para a utilização da câmera fotográfica como dispositivo15 de 

contágio e interseção entre os parceiros desta pesquisa, a aprendiz de cartógrafa e os demais atores 

                                                 
14 Uma aposta num deslocamento sem garantias de que haveria um ‘descolamento’ das imagens clichês moralizantes e refreadoras 
da potência de agir. Não há um ‘deslocamento/descolamento’ a priori”. As linhas surpreendem sempre. As linhas de declives e as 
de abolições podem estar muito próximas umas das outras. Sobre as linhas de composição dos encontros dos corpos desta pesquisa, 
vale referenciar a passagem expressa por Deleuze e Parnet (1998, p.147-148): “Indivíduos ou grupo, somos feitos de linhas, e tais 
linhas são de natureza bem diversa. A primeira espécie de linha que nos compõe é segmentária, de segmentaridade dura [...] todas 
as espécies de direções, que nos recortam em todos os sentidos [...] ao mesmo tempo, temos linhas de segmentaridade bem mais 
flexíveis, de certa maneira moleculares. Não que sejam mais íntimas ou pessoais, pois elas atravessam tanto as sociedades, os grupos 
quanto os indivíduos. Elas traçam pequenas modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou impulsos [...] devires, micro-devires 
[...]. Ao mesmo tempo ainda, há como que uma terceira espécie de linha, esta ainda mais estranha: como se alguma coisa nos levasse, 
através dos segmentos [...] em direção de uma destinação desconhecida, não previsível, não preexistente. Essa linha é simples, é 
abstrata [...] é a linha mais tortuosa de todas [...] a linha de fuga [...] em todo caso, as três linhas são imanentes, tomadas umas nas 
outras [...]”. 

 
15 Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. (FOUCAULT, 1979, p. 244) 
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sociais que habitaram o território existencial pesquisado. Se por um lado vemos alguns usos da 

fotografia tornarem-se ferramentas de padronização e enrijecimento da vibratilidade do olhar 

(Rolnik, 2006), por outro apostamos no uso da intervenção fotográfica como dispositivo de 

subjetivação, e quem sabe, de produção de outros olhares a partir do deslocamento do usuário de 

drogas: do lugar passivo/capturado enquanto imagem, para um lugar ativo, de 

clicador/disparador/produtor de imagens e subjetividades.   

Mas se esse foi um dos objetivos, outra questão imediatamente surgia: como realizar tal 

aproximação, haja vista que os procedimentos de pesquisas eles próprios são dispositivos 

produtores de realidade? Como não ser aprisionada pelos investimentos a que a própria ciência 

dispõe enquanto produtora de realidades? A ciência, com suas teorias e métodos, não se encontra 

fora da sociedade. Ela é um dos vetores produtores de modos de vida. Ao se transformar sujeitos 

em objetos estamos produzindo/propagando sujeitos passivos.  

Diante dessa problemática outro deslocamento se fez. O alvo agora é a posição a ser 

assumida pelos pesquisadores no processo de produção de conhecimento. Inspirados por uma 

perspectiva nietzscheana e deleuziana, Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros (2009, p. 151) 

reafirmam que “a posição que tomamos em relação ao mundo e a si mesmo define a forma de 

expressão do que se passa, do que acontece.” Para os autores, “o conhecimento que exprimimos 

acerca de nós mesmos e do mundo não é apenas um problema teórico, mas um problema político” 

(PASSOS; BARROS, 2009, p. 151). 

As discussões então nos levaram a afirmar nosso olhar como um olhar comprometido, 

implicado com as dimensões micropolíticas que engendram nossas tramas e fazeres. Compondo 

com Passos (2010, p. 9) nos interrogamos: “frente ao enorme desafio posto pelo problema das 

drogas no contemporâneo, que sujeitos podem ser protagonistas na experimentação de um modo 

de fazer que seja [...]” produtor de outros olhares e agenciamentos? A partir daí nos posicionamos 

na mira do objetivo desta nossa pesquisa, como já foi colocado, interferir no processo de produção 

de imagens/subjetividades de usuários de drogas, agenciando condições que favoreçam processos 

de criação de si e de mundos a partir da produção de imagens fotográficas, abrindo-se às 

composições que surgirem. Uma interferência nos modos de olhar, ver e dizer dos sujeitos infames, 

dando abertura para que se produzisse o outro do sujeito infame, a partir de seu próprio16 olhar. 

Nesta nossa deriva produtiva apostamos na perspectiva que segue a direção oposta de um 

                                                 
16 A expressão “próprio olhar” convoca um esclarecimento pautado nas linhas deleuzianas. O olhar de si, o “olhar próprio” não 
carrega nada de pessoal. Há uma multidão de olhares no próprio olhar. O olhar é impessoal, como afirma Deleuze e Parnet (1998, 
p. 62) “é em um mesmo falso movimento que a vida é reduzida a alguma coisa de pessoal [...]”. Com as lentes deleuzianas, ensejamos 
interferir no olhar instituído, olhar da aprendiz de cartógrafa, olhar dos parceiros, olhar que deixa de ser de um e de outro e segue 
o rumo do olhar com. Na ausência de garantias de qual rumo a linha de constituição dos corpos/olhares irá tomar, ocupamos uma 
pose, olhamos “[...] apenas os movimentos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 149). 
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primado de um sujeito ou de um objeto. Reafirmamos o primado das práticas e das relações 

“operando como produtoras de mundo e de sentidos” (ESCÓSSIA; MANGUEIRA, 2005, p.95). 

Nestas linhas, faz-se uma recomposição sobre as noções de realidade e de objetos quando 

apresentadas em associação a uma origem perdida que deve ser desvelada. Comungando com os 

apontamentos de Paul Veyne (1982), firmamos que algo que se propõe ser objeto na determinação 

de nossas condutas, não é senão correlato das práticas que as fazem existirem. As práticas 

produzem realidades e determinam os seus objetos. A postura adotada nessa direção implica o 

desafio de produção de pesquisa e de mundos sob a ótica da indissociabilidade entre pensamento 

e ação, teoria e prática, individual e coletivo, psíquico e social, as quais extrapolam a lógica do 

paradigma da modernidade (ESCÓSSIA; MANGUEIRA, 2005) 

A partir desse ponto de vista faz-se necessário privilegiar uma metodologia que possibilitasse 

outras vias de circulação de afetos e modos de existência. Assim, investiu-se na cartografia como 

método de pesquisa-intervenção. Trata-se de um percurso de orientação do pesquisador que busca 

reverter o sentido tradicional do método “não mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas 

(metá-hódos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas” afirmando um 

hódos-metá, como efeito desta reversão (PASSOS; BARROS, 2009, p.17). 

O recurso tecnológico da câmera fotográfica foi utilizado na experimentação cartográfica 

com pessoas que fazem usos de drogas, compondo assim o que denominamos de carto(foto)grafia. 

Através da carto(foto)grafia, espreitamos/esperávamos que nossos parceiros praticassem e 

produzissem um caleidoscópio de olhares sobre o mundo/vida, que não seria  outro senão seus 

mundos, suas vidas. As lentes da câmera fotográfica seriam então as janelas para passagem de afetos 

e produção de olhares possíveis de serem olhados e/ou negligenciados. A rigor, nesta pesquisa, 

sobre produção de imagens e de subjetividade, uma das principais questões era: os agenciamentos 

desta pesquisa mergulhados nas intensidades de seu tempo, produzirão quais vias de passagens de 

afetos? O foco na produção de imagens com créditos17 de pessoas que fazem usos de drogas 

produzirão quais efeitos/subjetividades? Quais sentidos serão produzidos neste caleidoscópio de 

olhares? 

Posto o desafio, novos atores foram convocados para compor o mosaico de imagens da vida. 

Nossa mira seguiu para um município do estado da Bahia, nordeste do Brasil, onde investimos na 

produção de conhecimento com os atores/parceiros que por lá passam e engendram suas 

subjetividades. No percurso de aproximadamente doze meses nossa travessia de pesquisa foi sendo 

habitada por muitos parceiros. Os encontros foram disparados a partir das andanças pelas ruas da 

                                                 
17 Termo usado no meio fotográfico para designar o autor da produção fotográfica, aquele que clicou (YAMASAKI, 2009). 
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cidade, encontros com moradores e com os profissionais da rede de assistência à saúde e assistência 

social.  As “fofocas”18, enquanto dispositivo de interlocução com o campo, foram ferramentas 

importantes, um jeito de cultivar a receptividade do campo e o encontro entre os atores 

(ALVAREZ; PASSOS, 2009). Veremos como a produção de imagens fotográficas ficou delimitada 

à participação de dois parceiros de pesquisa: Anita, usuária de crack, álcool e maconha e Surfão, 

usuário de álcool e maconha.  

Nesta nossa travessia, privilegiamos o olhar como ferramenta genealógica. O olhar como 

campo de força. Olhar a partir de múltiplas lentes que compõem, decompõem e recompõem a 

constituição de cenas do pesquisar/produzir mundos/olhares, sem pretensão de colocar-se na 

posição de uma supervisão, visão além do alcance, de um sobrevoo da realidade se confundindo 

com um ponto de vista privilegiado (PASSOS, 2010). Trata-se do olhar como produção de modos 

de ver, “um corte no continuum de nossa duração” (DELEUZE, 2000), olhar carto(foto)gráfico 

sobre o processo de subjetivação e de constituição de si mesmo e do mundo. 

Nesse processo de produção de conhecimento, o uso da fotografia como instrumento 

metodológico se desvia da direção de representar ou reconhecer a realidade. Como indica Passos 

(2010), na aposta de experimentação do pensamento, o conceito de cognição se apoia na definição 

de criação, autopoiese, o que confere importância ao binômio cognição/criação, aqui investido 

como equivalente ao binômio cognição/ato fotográfico. Não há, portanto um mundo dado a ser 

fotografado, a ser revelado pelas e nas fotografias. Nem apostamos na fundamentação de que há 

uma essência de um suposto sujeito a ser revelado/representado pelas imagens fotográficas a serem 

produzidas. 

É só neste contexto que podemos pensar que a partir da produção das imagens, seria possível 

o desenho de linhas flexíveis e de linhas de fuga frente às imagens clichês veiculadas pela mídia 

sobre a temática dos usos de drogas e seus usuários, bem como acompanhar as afecções produzidas 

neste caleidoscópio de olhares.  O foco na produção de imagens com créditos19 de pessoas que 

fazem usos de drogas foi instrumento para que subjetividades outras fossem engendradas e 

analisadas a partir das narrativas dos autores sobre as fotografias. Ensaia-se a carto(foto)grafia 

como parte do dispositivo: câmara-narrativa. As falas dos fotógrafos, as narrativas fotográficas, 

situaram os modos como os desejos são aprisionados e arrastados uniformemente na construção 

e imposição de certos estilos de vida.  

A utilização desse tipo de estratégia metodológica pôde funcionar como via de produção de 

sujeitos ativos, artífices de suas histórias, que ao invés de passivos e “fornecedores” de informações 

                                                 
18 Sobre os flashs e o uso da fofoca: Ver : Carto(foto)grafando, nesta dissertação. 
 
19 Termo usado no meio fotográfico para designar o autor da produção fotográfica, aquele que clicou. 
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para composição de análises do pesquisador, foram protagonistas na produção de conhecimentos, 

de realidades e dos rumos que tomaram na pesquisa. Neste caminhar da pesquisa então alguns 

pensadores foram fundamentais: Baruch Spinoza, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari, 

Friedrich Nietzsche. Tais pensadores apresentam ferramentas teóricas que contribuíram nas 

análises dos conceitos de modos de subjetivação - no nosso caso, dos usuários de drogas na 

contemporaneidade -, produção de imagens midiáticas e relações de consumo e na criação de linhas 

de fuga possíveis para afirmação da vida. Já outros interferiram para composição do método 

cartográfico em sintonia com o uso da fotografia. Dentre eles, Roland Barthes (2012) que investe 

uma escrita e produz um saber sobre a fotografia tomando como ponto de partida o seu corpo, 

mediador da experiência de ser olhado e olhar uma imagem; o filósofo Walter Benjamin (1987) que 

lança seu olhar sobre o conceito de história, impregnado na aparição de uma imagem.   

Cabe por fim nos perguntar qual seria a relevância desta pesquisa para o campo da psicologia 

social. Achamos que a principal diz respeito a análise do lugar em que a própria psicologia social 

está situada ao longo da história das ciências, como resultado do projeto epistemológico da 

modernidade (ESCÓSSIA; MANGUEIRA, 2005). A constituição de saberes e práticas que 

afirmam o primado do sujeito psíquico e o primado do sujeito social produzem um tipo de 

indivíduo afastado do campo social e político, mas possuidor de uma estrutura interna que define 

sua personalidade e a verdade pura de si. A este compete ter suas verdades depuradas pelos saberes 

da psicologia social. Para a sociologia, fica a incumbência de tratar dos fenômenos não individuais, 

ou seja, dos fenômenos ditos sociais e coletivos.  

A partir desta análise acerca do projeto da modernidade na constituição das ciências humanas 

e seus modos de configuração na constituição dos sujeitos, esta pesquisa apostou na perspectiva 

heterogenética da subjetividade, que se coloca para aquém das dicotomias estanques do sujeito e 

da sociedade. Sobre isso, assinalam Escóssia e Mangueira (2005, p. 10) 

 

Pensar os fenômenos em que o homem se encontra envolvido situando-os no 
tempo, o que significa rejeitar qualquer essência meta histórica, e concebê-los 
fora de uma lógica isolacionista e dicotômica o que significa afirmar a 
indissociabilidade das dimensões individual e coletiva.  

 

No percurso do pesquisar, imagens se compõem e se decompõem através do exercício da 

escrita, matéria firme de sustentação dos referenciais teóricos e imagéticos devorados como 

intercessores nessas trilhas do pesquisar. Os pensadores que co-orientaram/co-produziram esta 

pesquisa, na sua invenção do cotidiano, serão apresentados nas diferentes cenas deste trabalho. Mas 

qual o formato apresentado para situar o leitor no percurso da pesquisa?  

Considerando que habitamos e somos habitados pelas sociedades das imagens, investimos 
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em uma escrita que se deseja fotográfica, não para fixar uma imagem arrematada do conhecimento, 

mas para produzir um espaço aberto para receptividade de outros olhares estrangeiros que 

desejarem se encontrar com o que avistarem e se afetarem. Uma escrita que oportunize a produção 

de novos operadores de olhares, imagens, conhecimentos e realidades. A dissertação é apresentada, 

se compõe e se decompõe nos quatro ensaios indicados no Sumário.  

O “ensaio carto(foto)gráfico” está aberto para composições com outros corpos-olhares 

conhecidos e estrangeiros que desejarem passear pelas lentes desta pesquisa dissertativa. Neste 

ensaio carto (foto)gráfico, ao leitor é reservado dois lugares já conhecidos na produção de uma 

fotografia: o lugar de operador e o de espectador da imagem. Para acompanhar os movimentos de 

desatinos do olhar, por onde começar? Por onde o olhar se afetar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ensaio I:  

 

Avistando Um método,  

misturando olhares 

 

 

 

Prá todo lado que eu 

óio, vejo um verso se bulindo.  
 

Patativa do Assaré  
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Hodós-Metá: a carto(foto)grafia 

 

 Não há método para achar, nada além de uma longa preparação. 

Deleuze e Parnet 

 

 

Nossa pesquisa estava diante de uma questão desafiadora: pensar a temática dos usos de 

drogas e dos seus usuários no contexto da contemporaneidade das sociedades capitalísticas - do 

corpo drogado, corpo infame -, acompanhado da inquietação de encontrar um método, um 

caminho, que viabilizasse o objetivo que intencionávamos que era ofertar condições de 

possibilidade para a produção de imagens/olhares fotográficos por parte desses mesmos usuários.  

 Na mira do encontro de olhares entre pesquisadores e atores passantes, um imperativo se 

fez presente: pensar o encontro do “olhar” traz a necessidade do “olhar para pensar” e assim 

acompanhar os seus efeitos no percurso de produção de conhecimento. Para acompanhar os efeitos 

da experimentação do olhar, optamos por investir na cartografia como método de pesquisa-

intervenção. Tal método, de entrada, trata de reverter o sentido tradicional da palavra método “não 

mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que 

traça, no percurso, suas metas” afirmando um hódos-metá, como efeito desta reversão (PASSOS; 

BARROS, 2009a, p. 17). Assim o método, compreendido como modo de fazer, não é situado como 

‘o’, mas como ‘um’ modo de realização de mudanças na constituição/produção da 

pesquisa/pesquisador/mundo.  

O método cartográfico, portanto, se constrói no movimento do próprio pesquisar, levando 

em consideração o que tudo ou quase tudo que o rodeia, circunda, fazendo com que o 

conhecimento se construa ao mesmo tempo em que constrói a paisagem da pesquisa. É um 

desenho que acompanha e que se faz no mesmo tempo que os movimentos de transformação das 

paisagens. Como nos aponta Rolnik (2011), uma das principais tarefas do cartógrafo é se abrir ao 

que devém, dar língua aos afetos que pedem passagem. Dele se espera basicamente que esteja 

mergulhado nas intensidades do seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, deixe emergir 

e devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a composição das cartografias que se fazem 

necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um antropófago.   

A escolha pelo método cartográfico implica no comprometimento do “pesquisar inserida” e 

habitar um “espaço existencial” (ALVAREZ; PASSOS, 2009), produzir sentidos e ser produzida 

por todos que nele habitam de forma passageira, apesar de não se saber ao certo este tempo de 

duração. Como na montagem de um mosaico, o cartógrafo é ao mesmo tempo peça constitutiva e 
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autor da composição do mosaico, no qual a imagem construída nunca é estática, as peças sempre 

se montam, desmontam e remontam o que se sabe, o que se desconhece e o que se cria. Movimento 

de criação, ensaios dos movimentos da vida que não está pronta, mas se apronta e se defronta com 

o seu desfazer e refazer permanente (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004).  O caminho do 

cartógrafo se faz ao se caminhar, ao seguir e acompanhar os percursos e as implicações nos 

processos de produção e conexão de redes e rizomas20. Foi no curso da caminhada e do caminho 

que se buscou traçar pistas que pudessem descrever, problematizar, discutir e, sobretudo, coletivizar 

a experiência e os sentidos produzidos pelo(a) cartógrafo(fia), pois como salientam Escóssia, 

Passos e Kastrup (2009, p.10): 

 
A realidade cartografada se apresenta como um mapa móvel, de tal maneira que 
tudo aquilo que tenha aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado de 
significação, de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de 
ser o centro de organização do rizoma.  

 

 O recurso tecnológico da câmera fotográfica foi utilizado nesta pesquisa como dispositivo 

de contágio, agenciamentos de desejos acompanhando o trânsito desejante e os encontros entre os 

atores passantes nessas trilhas, linhas embaraçadas de vida. Foi neste sentido que apostamos na 

carto(foto)grafia, uma metodologia que tem como aporte a cartografia aliada ao dispositivo da 

câmera fotográfica (entendido como produtor de imagens) e da escrita das narrativas. A partir deste 

ensaio articulamos a produção do olhar imagético com a produção da escrita narrativa engendrada 

nos encontros. Situamos e compomos a trama de saberes, práticas, os jogos de olhares e efeitos de 

subjetivação que atravessam a vida dos usuários de drogas nas suas caminhadas. O que vale dizer 

que se tratou de um caminhar com esses sujeitos, num plano de coengendramento (PASSOS; 

BARROS, 2009).   

 O uso da fotografia foi ofertado às pessoas que faziam usos de drogas “como condição para 

que o outro deixe de ser simplesmente objeto de projeção de imagens preestabelecidas e possa se 

tornar uma presença viva, com a qual construímos nossos territórios de existência” (ROLNIK, 

2011, p.12). A ênfase, então, não foi focar no conteúdo a ser revelado, mas sim no 

                                                 
20 Deleuze e Guattari, na obra Mil Platôs (1995, p. 32-33), destacam as principais características de um rizoma: “[...] diferentemente 
das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços da mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. 
[...] Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um 
meio pelo qual ele cresce e transborda [...] Oposto a uma estrutura [...] o rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, 
de estratificação, como dimensões, mas também como linhas de fuga ou de desterritorialização como dimensão máxima segundo a 
qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza [...] Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de 
reprodução [...] Oposto ao grafismo, ao desenho, a fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa que deve ser 
produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas 
de fuga”.  
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acompanhamento dos sentidos produzidos a partir desta experimentação ética, estética e política 

(ROLNIK, 1993). Entendeu-se que a fotografia, mais do que um simples ato ou produto, pode ser 

um dispositivo de subjetivação e propagação de forças neste espaço “em que o olhar inscreve o 

sujeito no ato de fotografar [...] e como condição de possibilidades de invenção de si e de diferentes 

possibilidades de existência” (OLIVEIRA; TITTONI, 2009, p.138). 

 

 

Encontrando um campo de pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada em um município do recôncavo baiano. Como a maioria dos 

municípios do nordeste do Brasil, cultiva-se a mandioca, inhame e a cana-de-açúcar. Sua população 

aproxima-se de 21.000 habitantes. Contextualizando a macro e micropolítica da cidade no período 

de produção de dados, nossos movimentos no território aconteceram no mesmo período de 

campanha política na cidade. Tudo muda nessa época. A cidade estava toda decorada por bandeiras 

coloridas, cada uma representando o território de seu pretendente na eleição de prefeito e vereador. 

Em cada canto da cidade as pessoas identificavam pela cor da roupa quem fazia parte de seu partido 

ou quem era adversário. Em épocas de eleição, “o bicho pega”, como fala o povo. Os interesses 

políticos partidários se sobrepõem aos outros laços que vinculam os moradores. Em uma cidade 

com escassas possibilidades de emprego e renda, a disputa pelo ganha pão e pelo poder é acirrada. 

Os ares que circulam pela cidade são outros. Tudo muda: o modo como as pessoas se vestem, 

como se tratam, o conteúdo do que conversam, o modo como trabalham. Tudo se converge para 

a disputa eleitoreira. Durante os quatro meses de campanha eleitoral, um vendaval passa pela 

cidade. A programação social dos moradores cumpre a agenda da campanha política: passeatas 

com carro de som todas as noites e ‘showmícios’ com disputa de carreatas durante os fins de 

semana. Um dos candidatos é proprietário do maior alambique da região. A distribuição gratuita 

“da cana” faz parte do kit do eleitorado que comparece aos eventos do partido.  

Pela abrangência populacional do referido município, a Portaria n. 336/02, do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2009) assegura o funcionamento do CAPS do tipo I, serviço de referência no cuidado 

e atenção à clientela adulta, infanto-juvenil e usuários de substâncias psicoativas, em consonância 

com a Lei 10.216 da Reforma Psiquiátrica brasileira que dispõe da proteção e direitos das pessoas 

em situação de sofrimento psíquico (Brasil, 2004). Em referência aos dados do CAPS I do 

município, “é um serviço em referência para saúde mental no município, que sedia e organiza o 

ambulatório e a farmácia de saúde mental, e que possui aproximadamente 700 usuários 

matriculados, dos quais, 548 vêm desde 2006 frequentando o serviço nas modalidades intensivo, 
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semi e não intensivo. Dessa população, majoritariamente composta por sujeitos adultos, residentes 

da zona rural, que sobrevivem da lavoura e dos benefícios de transferência de renda do Governo 

Federal, com diagnósticos variados na psicose e na neurose graves, prevalece o sofrimento psíquico 

intenso e quadros de adoecimento emocional que inspiram cuidados de prevenção à agudização da 

crise. Sobre a atenção aos usuários de álcool e outras drogas o CAPS apresenta incipientes ações 

nesta direção. Sobre a localização do serviço, o CAPS está localizado em frente ao Hospital 

Municipal, no mesmo passeio público do SAMU, do Fórum, da Agência dos Correios, também 

uma das vias de acesso ao comércio local e à praça onde se concentram os transportes que dão 

acesso às localidades da zona rural.” (SÃO FELIPE, 2006). 

Neste cenário, o plano de experiência da pesquisa se constituiu por encontros realizados com 

a rede de assistência à saúde e assistência social (CAPS, Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), Conselho Tutelar, Centro de Referência e Assistência Social (CREAS), Programa de 

Erradicação do trabalho Infantil (PETI) e com moradores do município, a fim de acessar as pessoas 

que fazem usos de drogas institucionalizadas e não institucionalizadas. Surge assim o momento de 

chegar ao território com outras pisadas, pois não podemos deixar de dizer que por um certo tempo 

atuei como coordenadora do CAPS Vida Nova nos idos dos anos 2009 a 2011, neste município 

que é também o lugar de minhas raízes afetivas existenciais, onde reside minha família, amigos de 

tenra infância e muitas outras pessoas conhecidas. Momento de entrar em contato com um 

território existencial habitado por outros atores, que não são os da academia (UFS) e os parceiros 

do PROSAICO. Neste contato, os agenciamentos entre teoria e prática, sujeito e objeto de 

investigação se dissolvem, tornam indissociáveis nos encontros onde todos os elementos tornam-

se peças constituintes de produção da realidade. Percebo o que é pesquisar inserida, transformando-

se e transformando realidades, produzindo conhecimento produzido pelos efeitos dos 

agenciamentos. Eis o sumo da Pesquisa-Intervenção.  

Nesta pesquisa, a escolha do campo foi favorecida tanto pelas inquietações pertinentes à 

temática da produção de imagens do corpo drogado, quanto pela proximidade/familiaridade da 

pesquisadora com o território a ser investigado. O contato preliminar feito com a rede de 

instituições do município e a proximidade com a população asseguraria a viabilidade de aspectos 

estruturais e logísticos importantes para conformação do campo de pesquisa com usuários de 

drogas, tais como: acesso aos serviços, patrocínio para aquisição de material para a oficina de 

fotografias que se desejava compor, acesso a espaço físico para realização dos encontros. Além 

disso, havia certa facilidade em explorar a geografia da cidade e realizar contato com moradores 

conhecidos, por se tratar de uma cidade pequena, “onde todo mundo se conhece e sabe da vida de 

todo mundo”. Mas aquilo que seria um facilitador a uma pesquisa com seres humanos, uma 
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abertura para imersão no campo, tão logo apresentou outros desdobramentos, relacionados aos 

aspectos que permeiam a proximidade/familiaridade21 da aprendiz de cartógrafa com o território 

de imersão.  

 

 

Carto(foto)grafando: algumas ideias na mão e uma câmera na cabeça 

 

A passagem “câmara de espelho” é utilizada nesta cena como referência à imersão da 

pesquisadora no plano de experiência da pesquisa e composição com o método carto(foto)gráfico. 

As cenas dentro das cenas, utilizadas como guia de imersão neste ensaio carto (foto)gráfico se 

inspira nesta alusão, nos reflexos de imagens que fazem a composição da imagem refletida em 

outras.  

 Como funcionava a câmara de espelhos? Câmara de espelhos: compartimento aberto 

formado por estilhaços de espelhos em todos os seus lados. Quem podia entrar em seu interior 

encontrava a surpresa de um “dentro” a céu aberto. Lá dentro/fora todos que se olhavam se atraíam 

pelo que viam. E o que eles viam? Reflexos de olhares perdidos, esfomeados por outros olhares, 

vagantes e movidos pela atração do olho alheio. E quem desejasse sair da câmara? Sairiam somente 

aqueles que conseguissem juntar todos os pedaços de suas imagens partidas. Eis a condição para 

achar a saída pela porta aberta do espelho vazio. E de repente ela se viu em uma câmara de reflexos. 

Uma caixa fechada formada por espelhos em todas as suas dimensões era o seu novo caminho. O 

sistema que era aberto se fechou pelo excesso de imagens refletidas. Todos disputavam o encontro 

da sua imagem ‘verdadeira’, condição para alcançar a liberdade e encontrar a saída. E foi assim que 

ela teve uma ideia: fotografar os olhares vagantes refletidos nos fragmentos de espelhos. Começou 

a escrever sobre o olhar que lhe olhava, sobre o que via e sobre aquele olhar que partia. Uma escrita 

com imagens, afecções de um corpo encontrando a carto (foto) grafia. O olhar, imerso no ver-

devir, se despede do por vir. Não mais desejou sair do espelho rachado, refletor de imagens sem 

imagens22.  

Começo com um olhar que não sabe o que encontrará pela frente, nem como será olhada 

                                                 
21 Sobre a característica de familiaridade/proximidade da pesquisadora com o campo de pesquisa, vale ressaltar que parentes da 
pesquisadora estavam envolvidos em campanha eleitoral, na modalidade de candidatura, além disso, um parente também estava 
envolvido em questões relacionadas ao uso de drogas (informação não constatada no percurso da pesquisa, durante o contato 
com os moradores da cidade).   
 
22 No tempo do devir, no instante em que a linha atua na potência de uma fuga, o pensamento da aprendiz de cartógrafa é violentado. 
A imagem do reconhecimento e da representação de si e do mundo é ultrapassada, é saturada. O que se vê no espelho? Imagem 
sem imagem, pensamento sem imagem... um corpo encontrando, se fazendo no e com o método carto(foto)gráfico. Corpo passando 
e acompanhando o seu fazer e desfazer-se no e com outros corpos passantes.   
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pelos outros olhos que habitarão esses compassos. Começo com os olhos ávidos a encontrar 

surpresas e atentos para não deixá-las passar despercebidas. Isso pode acontecer se em algum 

momento do percurso o olhar fixar em um ponto de vista que pode se tornar um ponto cego. 

Ponto de vista distraído, mas atento às surpresas do olhar que chega e que pode trazer o outro 

possível, não necessariamente o outro desejável. Sigo com algumas ideias na mão e uma câmera na 

cabeça. A fotografia começa na imaginação. Como fixar as imagens refletidas? Os reagentes 

afetivos dispensam os químicos, na revelação/experimentação do que está por vir. O papel 

fotográfico e a tela digital se articulam. “As pistas que guiam o cartógrafo são como referências que 

concorrem para a manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se produzindo e de calibragem 

do caminhar no próprio percurso da pesquisa - o hódos-metá da pesquisa” (ESCÓSSIA; PASSOS; 

KASTRUP, 2009, p. 13).  

 A partir desta perspectiva processual, nestas cenas, convidamos atores para protagonizar 

os ensaios fotográficos, aqui chamados de ensaios carto(foto)gráficos. Seguimos, inicialmente, 

como pista/orientação23 alguns critérios para participação/composição da pesquisa: ser usuário de 

drogas lícitas e/ou ilícitas; ser ou não referenciado por serviço da rede de atenção psicossocial do 

município; ter interesse em experimentar a construção de uma relação com o mundo das imagens 

via máquina fotográfica, com a finalidade de produzir agenciamento, imagens, sensações, 

movimentos. Outras pistas orientadoras foram surgindo. Dentre elas: propiciar espaços para 

conversar sobre a vida dos parceiros da pesquisa e a relação com os usos de drogas. Favorecer 

encontros para produção das fotografias. Sugerir a composição de grupo com a proposta de uma 

oficina coletiva de fotografias. Indicar a proposta de revelar as fotos analógicas e digitais. Conversar 

sobre os encontros, sobre as fotos produzidas pelo coletivo e os efeitos dos agenciamentos. 

Compor a escrita narrativa com os parceiros. Produzir sucessão de encontros coletivos mediante 

discussão dos sentidos produzidos em cada cena fotográfica. Produzir uma escrita encarnada para 

composição desta pesquisa com os parceiros. No andar do próprio processo da pesquisa 

incorporamos um modo de fotografar que atendia ao desejo de fotografar junto com outra pessoa, 

encontro de olhares que propiciava um agenciamento usuário-máquina, usuário-imagem, usuário-

sensação, usuário-movimento, usuário-cartógrafo. 

 Como tema disparador para guiar a produção de imagens fotográficas, inicialmente 

pensamos focalizar “o que seria importante para o usuário fotografar em sua vida”, já que 

pensávamos que o tema das drogas, se fosse enunciado diretamente, poderia criar resistências. Após 

                                                 
23 Sobre as pistas do método da cartografia: “As pistas que guiam o cartógrafo são como referências que concorrem para a 
manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se produzindo e de calibragem do caminhar no próprio percurso da 
pesquisa”(ESCÓSSIA; PASSOS; KASTRUP, 2009, p. 13).   

 



31 

  

 

 

algumas análises críticas, a partir das afecções no encontro da qualificação de mestrado, percebemos 

que através dessa pergunta poderíamos cair na cilada da representação e do não 

enfrentamento/confronto de imagens, o que diverge do caminho político e ético da pesquisa que 

era fotografar a partir da relação do usuário com as drogas. Mas tal tema, se desdobrou em outros24, 

tais como: “o que é importante fotografar”, “o que atrai o olhar”; “o que é importante narrar”; 

“como o fotografar afeta a vida do fotógrafo”; “como a fotografia afeta o fotógrafo-usuário de 

drogas”; “como as imagens midiáticas e os discursos vigentes jurídicos e científicos afetam a vida 

dos sujeitos infames”; “como a pesquisa afeta a vida”.  

Os conteúdos das fotografias foram definidos pelos sujeitos, as cenas eram clicadas pelas 

afecções do corpo. Teve-se o cuidado de deixar claro para os parceiros que teriam total liberdade 

de escolha nas cenas a serem clicadas, mas orientadas pelos objetivos da pesquisa e pelas questões 

disparadoras. Ao longo dos encontros, a partir dos efeitos produzidos nos parceiros da pesquisa, 

decidimos os encontros seguintes e suas finalidades. Vale ressaltar que os mesmos receberam 

informações precisas acerca das ideias da pesquisa, das condições orientadas pelo comitê de ética 

e pesquisa com seres humanos, das possíveis etapas, bem como suas finalidades e usos, do mesmo 

modo foi solicitado consentimento25 para utilização das fotografias produzidas, bem como das 

narrativas, de acordo com os objetivos da pesquisa.  

A ausência de conhecimentos técnicos, habilidades e experiência prévias com a fotografia 

não interferiram nos efeitos da pesquisa.  

Para compor as narrativas que acompanharam o engendramento do pensamento, neste plano 

de composição da pesquisa, seguimos certa política da narratividade como orientação de sua 

elaboração “a restituição de um processo de pesquisa-intervenção através do diário cria um plano 

em que pesquisadores e pesquisados se dissolvem como entidades definitivas e preconstituídas.” 

(PASSOS; BARROS, 2009, p. 175). Alguns encontros foram gravados e posteriormente transcritos 

para o diário de campo. Compondo com os registros e afecções do diário de campo, o íntimo da 

experiência se dissolve e deixa de dizer respeito ao plano privado, passando ao plano público de 

sua produção, o qual é encarnado por muitos.  

 

 

 

 

                                                 
24 Como efeito dos agenciamentos desta pesquisa. 

 
25 Mediante aprovação do Comitê de Ética e pesquisa com seres humanos, ver termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 

anexo nesta dissertação. 
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Pelas ruas que andei  

 

Achar, encontrar, roubar, ao invés de regular, reconhecer, julgar. 

Deleuze e Parnet 

 

 

O primeiro contato sobre a proposta da pesquisa foi feito com a coordenadora do PETI. 

Como já tinha contato com a rede de saúde mental e atenção básica do município, via atuação 

profissional no CAPS, desejei apostar em dialogar sobre a temática dos usos de drogas com a rede 

de assistência social. Pensei que seria uma estratégia para oportunizar o diálogo sobre a temática 

dos usos de substâncias psicoativas com outras frentes. Dessa forma, poderia produzir trocas de 

saberes, compartilhar vivências e habitar um novo território através do encontro com diversas 

pessoas das redes de atenção. Me apresentei à coordenadora e conversamos sobre a proposta da 

pesquisa. Ela manifestou grande interesse pelo tema e compartilhou informações sobre sua 

vivência pessoal e profissional relacionada à temática. Sobre o programa/equipe e à demanda de 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, nos disse:  

 
Há muitos adolescentes parceiros de traficantes grandes... eles são aliciados... 
recebem droga de graça, depois em troca de roupa da marca Kelly Ciclone, sabe? 
E daí começam como avião e não param... se você quiser bater um papo com um 
desses caras eu posso te ajudar... tenho muito interesse em contribuir para a 
melhoria desse problema... somos muito carentes de profissionais interessados 
nessa área... você é corajosa viu em escolher pesquisar esse tema na cidade viu. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

Senti entusiasmo e confiança no encontro.  Foi importante ouvir a opinião dela e o efeito de 

conforto: “conheço algumas pessoas que acho que vão topar conversar com você sobre o que rola 

aqui na cidade... podem se sentir valorizadas em serem tratadas como elas são”. Conversamos sobre 

a importância de investir em uma postura de abertura para a diferença, com um “não sei” nada 

sobre você, como forma de evitar, ou até mesmo se desvencilhar do julgamento moral que 

carregamos, a partir de uma ótica estrangeira. Nesse momento já não estava mais só do outro lado. 

Sentia necessidade de ter parceiros fora da academia, através das pessoas que pertenciam aquele 

território. Percebi envolvimento dela com a temática. Senti que tinha encontrado uma grande 

parceira. Outros encontros se sucederam e desencontros também. O segundo contato foi no 

CREAS. A psicóloga e a pedagoga-coordenadora do serviço compartilharam as vivências do 

serviço com a temática dos usos de drogas “há muitos casos de adolescentes e familiares envolvidos 

com uso abusivo de drogas, tráfico e violência... são encaminhados pelo Conselho Tutelar, mas eles 
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não ficam ... não frequentam os grupos com a psicóloga ... aliás, nunca fizemos grupo ou 

atendimento com os usuários” (PSICÓLOGA CREAS, DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Na fala dos 

trabalhadores a referência de usuários de drogas na cidade era distanciada da rotina de trabalho. 

Além disso, a equipe apresentava naquele momento certo distanciamento e desinteresse em 

conversar sobre a temática das drogas.  

Na Biblioteca municipal, cruzei com a assistente social e a fisioterapeuta do NASF. Ambas 

fizeram referência de uma mesma pessoa, como sendo um “caso” emblemático na cidade: “você 

sabe quem é Pig? 26 Aquele que era crac de futebol e perdeu tudo depois que se perdeu no crack... 

ele foi meu colega desde a infância... mas eu teria que ver como ia falar com ele sobre você... tenho 

receio do que ele ia achar.” Prosseguindo em minhas andanças pelas ruas da cidade, cruzo com 

outras pessoas, com as quais “fofoco” sobre o plano da experiência da pesquisa. As reações das 

pessoas apresentavam valores depreciativos e eram carregados de jargões que não diferiam do que 

a mídia divulga sobre as vidas de certos usuários de drogas. Uma certa concepção de verdade 

encarnava naquelas pessoas que eu ainda nem conhecia, mas uma verdade sequestrada da 

experiência de cada corpo, produzida e firmada em identidades. A recomendação era taxativa: 

quando eu me encontrar com tais usuários de drogas/ parceiros da pesquisa, não importará o que 

eu veja ou o que se construa em cada encontro. Na fala dos moradores, todos os usuários de 

“drogas” são e sempre serão iguais. Dentre algumas narrativas das pessoas era comum: 

 

Você vai fazer o que com os drogados? Mas para que você quer dar máquina 
fotográfica para eles... cuidado viu! Vão sumir com sua câmera e vender por 
droga!”; “Cuidado com esses caras viu... podem fazer alguma coisa com 
você...esse povo viciado sabe como é né...” “Nessa época de política eles ficam 
pedindo dinheiro nos comícios, você não vê não... e como é que eu vou te ajudar, 
tu é doida é... eles  vão pensar o que de mim... vão pensar que você quer tirar 
fotos deles usando drogas para denunciar à polícia... ainda mais que sua família é 

envolvida nas campanhas eleitorais. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

Nos contatos com as pessoas, constatava que havia certa disponibilidade em conversar sobre 

a pesquisa mais por uma questão de cortesia comigo, certa maneira de me agradar. O assunto das 

drogas era sempre interrompido para dar lugar a perguntas sobre a minha vida pessoal e a 

comentários das campanhas eleitorais. Não encontrava passagem para investir em mais encontros 

que pudessem oportunizar um confronto frente às questões arraigadas sobre o tema das drogas.  

Havia julgamento moral sem escapatória. Roberto Machado (1999) e seus escritos sobre 

Nietzsche e a Verdade, estampavam em meus pensamentos enquanto ouvia aquelas pessoas e 

enquanto escrevia sobre as afetações do percurso “os valores não têm uma existência em si, não 

                                                 
26 Nesta dissertação todos os nomes são fictícios. 
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são uma realidade ontológica; são o resultado de uma produção, de uma criação do homem: não 

são fatos, são interpretações introduzidas pelo homem no mundo” (MACHADO,1999, p. 66). As 

pessoas acessadas firmavam a sua verdade a partir do seu universo de significações sobre o modo 

como veem as pessoas que usam drogas. E o modo como as pessoas conhecidas da cidade viam a 

aprendiz de cartógrafa/pesquisadora? Como a imagem27 da aprendiz de cartógrafa interferia no 

processo de produção de realidade nesta pesquisa? Eu persistia em certos movimentos de cultivo 

do campo/ território existencial, explicitando os objetivos da pesquisa. No entanto, as pessoas 

estavam agitadas freneticamente pelas festas e fofocas dos comícios que movimentavam a cidade. 

Busquei estratégias de enfrentamento para compor com a situação em que os próprios moradores 

e a minha família cobravam a minha presença nas campanhas eleitorais, mas naquela época eu tinha 

optado por um certo distanciamento dos eventos eleitorais. Mesmo diante desse afastamento, os 

moradores, incluindo aí as pessoas que fazem usos de drogas, tanto aquelas que participaram da 

produção de fotos e as que não participaram, faziam associação entre a minha imagem instituída 

na cidade (“ex- coordenadora” do CAPS “ah, você é psicóloga de doido”, filha de um candidato e 

parente de “uma pessoa que pega droga com a gente”, uma informação que chegou tardia ao 

andamento da pesquisa) e à proposta de pesquisa. Os moradores relacionavam a proposta da 

pesquisa com as marcas carimbadas pelos encontros de nossos corpos nos planos macro e micro 

políticos da cidade. Aqueles que não queriam se mostrar ou não queriam falar sobre as drogas, por 

diversas razões, dentre elas as questões moralizantes arraigadas na cidade, viam, em minha imagem 

e na câmera fotográfica, uma certa ameaça aos elementos discricionários que carregavam em 

referência aos usos de drogas.  

Segundo Passos e Barros (2009) o termo análise de implicação foi cunhado pelos 

socioanalistas com o propósito de pôr em evidência o jogo de interesses e de poder encontrados 

no campo de investigação. Para a perspectiva da Análise Institucional, a aproximação com o campo 

inclui, necessariamente uma contínua análise do impacto que as cenas vividas e observadas têm 

sobre a história do pesquisador, assim como sobre o sistema de poder que legitima o instituído, no 

qual é incluído o próprio lugar que ocupa o saber e o poder que emergem do trabalho do "perito-

pesquisador". A partir da leitura de Paulon (2005), Palma (2012, p.30) afirma: “a implicação é um 

conceito inovador da Analise Institucional que questiona a pretensiosa neutralidade que coloca o 

pesquisador em uma redoma, fora da situação investigada, asséptico e impassível, longe do objeto 

estudado. Por exemplo, na pesquisa participante, pesquisador e campo de pesquisa são articulados, 
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estabelecendo-se um envolvimento do pesquisador com os sujeitos de sua investigação em uma 

implicação afetiva, política e ideológica que pode tanto enriquecer quanto deturpar a análise dos 

dados (PAULON, 2005). Vemos assim que, “Todo conhecimento se produz em um campo de 

implicações cruzadas, estando necessariamente nesse jogo de forças: valores, interesses, 

expectativas, compromissos, desejos, crenças etc.” (PASSOS; BARROS, 2009a, p. 19). 

Prosseguindo nas caminhadas me encontro com Neo28, locutor da única rádio da cidade. Ele 

se interessou em compor parceria fazendo intermediação com algumas pessoas usuárias de drogas 

que também jogam futebol nos times da cidade.  

 

Pode deixar que eu vou falar com os caras do “baba29... vou dizer a eles que tem 
uma pessoa que quer fazer uma entrevista com eles... saber o que eles pensam 
sobre o futebol... não vá falando de cara sobre as drogas não... você pode chegar 
falando que sabe que eles são desportistas e que por isso chegou até eles... sabe 
como essa galera é desconfiada né...você tem que ganhar eles primeiro... fica até 

mal você chegar logo e falar das drogas. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

 Naquele momento, percebi em mim e em Neo a dificuldade de pensar no modo de 

aproximação com pessoas usuárias de drogas, não referenciadas por um serviço da rede de saúde 

e assistência social da cidade. Ao mesmo tempo em que o locutor expressava seu interesse em 

colaborar com este estudo, ele apostava em suas expectativas como se estas fossem as condições 

apresentadas na proposta desta pesquisa:  

 

Acho que você pode salvá-los das drogas, eles podem conseguir um emprego 
através da fotografia... você, como psicóloga, pode fazer um tratamento, levá-los 
para um centro de recuperação... vou ter orgulho em contribuir com essa 
melhoria na cidade. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

Era como a proposta tocava nele. Interessante notar também o que acontecia comigo. 

Naqueles primeiros passos com o campo de pesquisa, sentia um receio de ser julgada por algo que 

se distanciava dos objetivos da pesquisa. Pensava: e se ele sair espalhando por aí que eu estou 

oferecendo emprego e tratamento para as pessoas largarem as drogas a partir de uma perspectiva 

salvacionista/moralista/de pregação de abstinência? Após alguns encontros com Neo ele refere 

que conversou com algumas pessoas usuárias de drogas e apresentou a proposta de que uma amiga 

                                                 
28 Há alguns meses atrás, numa conversa informal, num encontro ao acaso, já tinha conversado com Neo sobre a proposta de 
pesquisa do mestrado. Foi nesse primeiro momento  que ele se ofereceu para compor parceria  “ quando você começar a parte 
prática pode me procurar...”.  Neo é também coordenador voluntário das associações de times de futebol. Em seu local de trabalho, 
no Estúdio da Rádio, conversamos sobre a proposta da pesquisa. 

 
29  “Baba”: gíria usada na Bahia para indicar jogo de futebol, “pelada”. 
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fotógrafa poderia oferecer emprego para eles: “não vou mentir para você, tive que dizer a eles que 

podia ter emprego em vista para atrair a atenção deles senão eles não iam se interessar em conversar 

com você...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Mais uma vez engoli a seco e pensei que estava tudo 

perdido. A apresentação da ‘psicóloga’ poderia criar uma barreira no encontro com as pessoas que 

fazem usos de drogas pela concepção que o senso comum (moradores da cidade e trabalhadores) 

faz da psicologia? Essa primeira hipótese surgiu a partir da fala de Neo, embora ela tenha 

apresentado seus sinais de evidências nas reações das pessoas quando escutavam a proposta do 

plano de pesquisa e, agora Neo, com sua proposta em omitir30 a “tal” psicologia nos primeiros 

momentos. Neo trazia sugestões para aproximação com as pessoas usuárias de drogas que 

indicavam uma certa ‘sedução’ para seus amigos participarem da pesquisa, como a ideia de proposta 

de emprego, do não dizer diretamente que se tratava de um trabalho com uma psicóloga. Não havia 

uma única imagem pronta de pesquisadora Ao contrário disso, havia muitas imagens prontas, 

arrematadas que faziam Neo ver, dizer, enxergar a minha presença em conexão com os ditames 

salvacionistas, de recuperação dos drogados naquela cidade. Esta perspectiva se acirrava ainda mais 

pelos pedaços de imagens do corpo da aprendiz de cartógrafa com as referências familiares já 

citadas neste trabalho. Sendo assim não é de se surpreender a feitura dessas associações imagéticas 

feitas por Neo, afinal, os olhos veem com o que podem ver. O que pode o olhar? Pergunta que 

segue o rastro do pensamento spinozista do quanto o corpo pode na ignorância que dele temos 

(SPINOZA, 2011). Neo teimava em “me aconselhar”: você vai chegar de cara dizendo que seu 

interesse em conversar com “eles” é por causa das drogas? Eles vão vazar ...” E eles vazaram 

mesmo.  

Não seria esse o modo de operar da psicologia, como nos mostrou Foucault na obra Vigiar 

e Punir (2012), a partir do imperativo do tratamento na lógica da reversão: tornar normal aquilo 

que é anormal, como tornar não drogado aquele que é drogado? Saberes e práticas que dão forma 

à imagem do psicólogo como a autoridade de certo campo profissional responsável tecnicamente 

pela solução das irregularidades das condutas. Então, uma aproximação com usuários de drogas 

poderia ser viabilizada se este falar viesse não de uma psicóloga, mas de uma suposta fotógrafa? 

Até aqueles primeiros contatos com Neo não tinha percebido que manter uma certa esquiva com 

relação à abordagem da temática das drogas diretamente com os usuários, estaria carregando aquilo 

que eu buscava confrontar, o próprio preconceito com os usos de drogas e seus usuários.  

Com o próprio Neo não foi possível compor outros encontros favoráveis à sustentação da 

psicologia da diferença, do embate, do confronto com as concepções estigmatizantes frente ao 

tema das drogas. No processo do pesquisar houve o enfrentamento com a minha posição em 
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campo. A crítica à minha postura nos contatos com Neo fez vasar um certo apego à molaridade. 

Neste exercício do pensamento, vou me dando conta da presença de certos microfascismos que 

ainda estavam carimbados em meu corpo. Este embate e confronto de si foi dando passagem a 

outros modos de firmar a psicologia e de firmar o corpo como arma de confronto com as passagens 

da vida. Corpo passando pela vida, vida passando pelo corpo impessoal. 

Em um bairro da periferia da cidade eu e Neo nos encontramos com dois rapazes na esquina 

de um bar. “Tá vendo lá, aquele usa, aquele também usa... todo mundo usa e é do baba... mas é do 

baba da zona norte, aqui da região... não se mistura com o da zona sul não...” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). Afirma Neo, ‘olheiro da droga’? Sem ele poderia errar o alvo?  Fiquei atenta a cada 

detalhe, a cada rosto com a preocupação em decorar os nomes e as feições de quem era usuário e 

não usuário. A marca de ser usuário de droga tinha que ser encontrada para depois ser apagada? 

Um sinal de alerta surgiu. Era crucial não perder de vista que a busca por pessoas que atendessem 

ao critério de participação da pesquisa, apresenta finalidade distinta das “caças” aos usuários de 

drogas empreendidas pelos dispositivos estigmatizantes que circulam nas sociedades. Ao menos 

essa reflexão deve se fazer presente ao longo do percurso para que essa vertente não seja 

(re)produzida pelos atores que irão compor o plano de pesquisa, incluindo a aprendiz de cartógrafa. 

Era preciso romper com aquela postura de clausura do outro em uma marca, e nesse contexto a 

marca de ser usuário de drogas deveria ser colocada entre parênteses31.  

Cumprimentei os cinco rapazes que estavam em pé na esquina de um bar. Havia certo 

acanhamento de ambas as partes, embora eu tenha tentado disfarçar. Fui apresentada como amiga 

de Neo. Falei do meu interesse em conhecê-los e de conversar sobre um trabalho que gostaria de 

realizar com a parceria de quem se interessasse. “Vou falar com os cara, pode vim hoje de noite... 

umas sete hora depois que o pessoal sai do baba”, fala um dos rapazes (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013).   

 

 

Encontro com Surfão e seus amigos 

                                                                            

O que vislumbramos nos escritos onde a noite é 
sabotada por uma poderosa iluminação? 

 
Luís Antônio Baptista 

                                                 
31 Inspiração na atitude recomendada por Franco Basaglia, de colocar a doença entre parênteses para conhecer o sujeito da 
experiência da doença e não a doença que enclausura o homem (AMARANTE, 2007). Após valiosas contribuições da professora 
Liliana, pensei a respeito, colocar entre parênteses não implica em passar por cima da marca, negligenciá-la como se ela não existisse. 
Mas tratar a marca diretamente, passar por ela, no entre-meios, para que se possa ou não dar passagem a outras formas, marcas, 
afecções.  
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Na cidade predominava a concepção negativa do uso de droga como algo que não deve ser 

revelado para qualquer pessoa sob risco de ameaça de alguma reprovação ou penalidade. “Todo 

mundo sabe e todo mundo vê quem é drogado aqui... mas quem é doido de dizer na cara deles que 

sabe que eles são... ainda mais pedir para tirar foto...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). O uso de 

droga que é visível não deve ser visto por qualquer olhar, ou o uso que é tornado visível sob 

determinado valor moral depreciativo, deve ser interditado nas falas alheias. Nossa posição era a de 

quem vai falar ao usuário de droga (não institucionalizado) que sabe32 sobre seu uso (tornado 

visível) e que essa era uma das condições para participação da pesquisa. Não gostaria que eles se 

sentissem invadidos em sua intimidade. Havia um misto de tensão, curiosidade e atração sobre 

como seria e o que seria produzido nesse encontro33. 

Na entrada de uma rua da periferia, avistamos cerca de oito rapazes que nos esperavam em 

frente a um bar que já estava fechado. Fui ao encontro deles com Neo e George34. Quando 

chegamos, um dos rapazes se aproximou atendendo ao sinal de Neo que pergunta: “cadê a galera, 

cadê Pig, Magô?. “A galera tava aqui mais cedo, fez a cabeça com cachaça e se saiu. Com um frio 

desse também...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Neo e um dos rapazes: “chega aí galera, ela quer 

conversar com vocês sobre um trabalho legal...”.  Estranhamentos e curiosidades eram recíprocos 

por parte de todos: “To sabendo”. “Tô ligado no que é...” “Tô ligado também” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). As conversas seguiam remendadas por quem ficava e pelos que iam. Um grupo 

coeso não se formava no fluxo dos passantes. Eu ficava à espreita do que surgia. Abandonei a 

postura rígida de ter que gravar cada nome, cada marca em cada corpo. O olhar não mais buscava 

a marca de quem era ou não usuário de drogas. Me coloquei aberta para sentir, olhar e compor 

aquela esquina cheia de interrogações e vidas pulsantes. Esse movimento me transferiu de um lugar 

diferenciado daqueles que estavam ali, me situando no mesmo plano de afetações. Por não me 

preocupar com o roteiro pronto, consegui me entregar ao encontro, à abertura para viver aquela 

esquina com aqueles corpos que se reuniam, se olhavam e se movimentavam em suas 

singularidades. Isso fez toda diferença. 

 

                                                 
32 No contexto de uma cidade pequena (21.000 hab.), onde a vida privada torna-se pública através de várias práticas, dentre elas 
umas das mais eficaz: a fofoca “falar da vida duzôtro”( alheia). Apontei no Diário de Campo, “onde todo mundo se conhece”, traz 
a noção de um espaço pequeno onde a circulação das pessoas é facilmente visível.  Esse mostrar que sabe tudo sobre os outros 
pode produzir efeitos relacionados ao modo como a maioria das pessoas julgam moralmente e demonizam o uso de algumas drogas. 
Considerando que a população do município não conta com outra rede de informações sobre Políticas de Atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas, além daquelas que adentram suas casas através das rádios e TVs, fornecendo dados que desqualificam certos 
usuários de drogas.  

 
33 Neo havia marcado com seus amigos o encontro comigo.  

 
34 Amigo, parceiro do mesmo grupo de pesquisa da UFS- PROSAICO e psicólogo do CAPS da cidade. 
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Me lançava aos poucos, me orientando pelos movimentos investidos pelas pessoas 

desconhecidas. A temática da pesquisa foi abordada ao longo das conversas tematizadas pelas 

pessoas que estavam ali. Neo falava da proposta da pesquisa a partir de suas expectativas: “ela quer 

fazer um trabalho com vocês, ela é fotógrafa e esse trabalho pode trazer muitas oportunidades, ela 

quer fazer uma exposição fotográfica... que nem aquele trabalho que a gente viu (em tal lugar)... 

sabe?” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Neste momento, George interrompeu a fala de Neo e falou 

sobre a minha trajetória profissional na cidade e meu afastamento das atividades na cidade para 

investimento na pesquisa de mestrado. Falei sobre a proposta de produção de imagens atrelada aos 

objetivos desta pesquisa. Algumas pessoas falavam “eu sei quem é você, de quem você é filha ... 

você já trabalhou na prefeitura né ... no “capi” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013), outras ficavam 

atentas e caladas. Uma figura se destaca naquele momento: “Para se distrair aqui a gente toma ‘uma 

quente’! Aqui ó...”. Retira a bombinha35 do bolso e exibe com uma performance de movimentos 

de danças que simulavam um surfista pegando onda em terra firme, sobre os paralepípedos da rua 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Esse era Surfão36: “Tomo uma aqui e ainda distribuo para a galera”. 

Risos se espalham. Surfão fala de seu interesse em saber mais sobre o estudo. Faz pose de fotógrafo 

chamando a atenção de todos. Aponta para o horizonte com as duas mãos, estira os braços como 

se estivesse com uma câmera na mira dos olhos e descreve a cena de uma fotografia que vê ali na 

ausência da máquina:  

 

É como olhar para aquele pasto ali e vê nas folhas da árvore uma nova forma, 
uma paisagem... é ver no gado uma outra coisa (recordar), é fotografar o estádio 
todo....eu mesmo fiquei bonito saí bem na foto que fulano revelou num evento 

na roça ...vou te mostrar como fiquei com uma calça arrumada e um cinto.   
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 
 

No tardar da hora, Surfão sugere que o próximo encontro seja em um espaço mais 

formalizado, sem barulho: “Aqui a gente fica em pé e não dá para ouvir com atenção a sua 

proposta... e isso é coisa boa prá gente... vou chamar o pessoal pode deixar comigo... levo todo 

mundo na semana que vem [...]”. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013)  

 

 

                                                 
35 Tipo de recipiente semelhante a uma garrafa pequena utilizado para conservar aguardente. No interior, o uso da bombinha é 
frequente por pessoas que fazem uso da cachaça. 

 
36 Nome fictício escolhido para fazer referência a uma passagem narrada pelo novo parceiro da pesquisa. Ele tem um apelido 
engraçado, criado desde quando trabalhava com marcenaria na ilha. Morou 15 anos perto do mar: “ainda tenho um pedacinho de 
terreno lá ... segurava muito pranchão quando trabalhava como marceneiro, daí pegou esse apelido e não saiu mais...” (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2013). 
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Na roda com Surfão 

 

Após uma hora de atraso eu e George nos aliviamos com a chegada de Surfão e Duda. Os 

outros amigos não vieram. Frustração e curiosidade se misturavam com as expectativas do que viria 

pela frente. Um dos rapazes que estavam no último encontro passa em nossa frente de bicicleta, 

espia o espaço e passa direto. Diz que vai chamar “a galera”, mas não volta.  

Fizemos uma roda no salão. Nos encontramos em um espaço de eventos disponibilizado por 

um amigo de Surfão, proprietário de alguns bares da região. Antes do encontro, conversei com o 

dono do espaço sobre os objetivos desta pesquisa. À noite, durante a conversa na roda, ele 

participou também (sem esperarmos ele apareceu na roda) e fez comentários sobre o uso de drogas 

na região. O foco do encontro era esclarecermos a proposta da pesquisa e abrir espaço para as 

sugestões dos presentes que desejassem compor a produção de imagens. Sem percebermos, já 

estávamos fazendo parte de outra roda trazida por Surfão: “mas eu já gostava de fazer as rodas de 

samba nessas ruas. Tinha a “pinga tchau galera”, conhece? Era assim: quando eu dizia tchau, o 

povo descia mais bebida... a farra não parava e já aparecia o contrato da próxima semana. Quem 

trabalhava no sábado não podia ir porque na sexta era samba e ‘cana’ a noite toda!” 

 No clima de descontração, conversamos sobre letras de samba que falavam sobre histórias 

de amor, de bebidas e superação na vida. Lancei do meu celular uma música de samba de Zeca 

Pagodinho (2012): “o meu amor é passarinheiro, ele só quer passarinhar...”. Fui surpreendida com 

o samba que substituiu o vídeo sobre o fotógrafo cego Evgen Bavca, planejado para ser exibido 

para disparamos a conversa sobre fotografia. O objetivo era disparar uma discussão sobre a 

multiplicidade do olhar e a soltura de não necessariamente ter que seguir um padrão estético 

convencional na produção das imagens. O momento pediu o samba e o vídeo ficou guardado na 

manga. 

Duda fala de sua predileção por reggae e da associação preconceituosa que fazem com quem 

é usuário de drogas: “as pessoas têm preconceito e diz que quem gosta de reggae é maconheiro... 

a música de Edson Gomes fala disso, repara”:  

 

Ainda ontem no condomínio que moro uma senhora quando me avistou, apertou 
a bolsa, ela escondeu sua bolsa, apertou a bolsa, a velha segurou logo a bolsa. São 
cenas da minha cidade, uma doença da sociedade. Cenas da minha cidade, uma 
doença talvez incurável e você aí como passa, você aí o que acha ?  Somos 
barrados no baile. Eles dizem que só entra  gente bonita (GOMES, 2005). 

 

A música como dispositivo de conexão com a vida daquelas pessoas com as nossas foi uma 

surpresa. A partir das composições musicais, conversamos sobre a proposta da pesquisa. Duda fala 
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sobre a relação entre a música e as imagens fotográficas divulgadas na televisão, tematizando o 

preconceito “com quem é pobre e usa drogas” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Surfão fala a respeito 

de como vê sua imagem e julga como as outras pessoas o veem. Em sua fala, mescla seriedade com 

piadas que nos faziam rir.  Sobre o uso de drogas, exibe a bombinha, toma um gole e diz: “já 

experimentei um monte de porcaria... até crack usei uma vez, mas fiquei tão doido, que até a muié 

que eu tinha na época eu esqueci de pegar em casa...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). No relato de 

sua experiência com outras drogas refere que hoje usa apenas o álcool: “ah eu não vivo sem um 

mé... me divirto, danço, trabalho ... não largo não”. (ri). Durante a conversa ele e Surfão 

compartilhavam a “bombinha” com bebida. Vez ou outra nos oferecia a bebida. O plano de 

pesquisa seguia sua composição a partir daqueles elementos que surgiam, sem um roteiro prévio. 

A imprevisibilidade do que vinha constituía o percurso de afetação dos corpos que não 

permaneciam ilesos.  

Mostro a câmera descartável. Surfão pede para experimentar e clica a primeira foto. “Isso é 

coisa boa demais! Sei que é coisa boa prá gente! Eu vou chamar os caras... você vai ver... quando a 

galera ver eu e Duda tirando foto por aí, vai ser uma coisa!... vão dizer, olha prá Surfão gente!  [faz 

pose de fotógrafo e simula com as mãos o gesto de mirar e fotografar uma imagem] (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). Duda sugere que o convite seja em troca da oferta de alguma droga: “para fazer 

um trabalho com quem gosta de ‘usar’ tem que trazer alguma ‘coisinha’ se quiser eu posso dizer ao 

pessoal que vai rolar pinga e ‘outras coisas’, aí eles vêm com certeza...” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013). Afirmei que do mesmo modo que o objetivo da pesquisa se distanciava de interferir nos 

usos de drogas, não cabia a oferta de drogas para participação no estudo37.  

Surfão sugere que o próximo encontro seja na próxima semana no local onde eles trabalham: 

“lá é bom para você conversar com os caras” (DIÁRIO DE CAMPO,2013). Surfão tem 45 anos, 

reside com sua mãe em um bairro localizado na periferia da cidade, realiza trabalhos informais 

como marceneiro, mas atualmente tem trabalhado prestando serviço de ajudante de montagem de 

palcos e estruturas para eventos. Nesta época de campanha eleitoral, tem trabalhado muito nos 

comícios da região. Neo não pode ir ao encontro. Ele vem se dedicando ao trabalho com as 

campanhas eleitorais e não mais esteve disponível na composição deste estudo.  

 

 

 

 

                                                 
37 Li para eles o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Duda prefere não participar da pesquisa. 
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Encontros com Anita 

 

Anita tem 51 anos de idade, professora da turma maternal na creche municipal de um 

município vizinho, região territorial intermediária entre dois municípios. Tem um neto de 6 anos e 

três filhas.  

Nos conhecemos no CAPS, nos idos dos anos de 2009 a 2010, período em que eu atuava na 

coordenação do serviço e Anita era usuária militante na luta por uma saúde antimanicomial. Dentre 

as questões que ela levava para o serviço como demanda de cuidado e atenção, destacavam-se os 

usos de drogas ilícitas, dentre as quais: o crack, a cocaína e a maconha. No início de seu tratamento 

no CAPS, Anita fazia uso intensivo dessas drogas, culminando com a decisão de pedir afastamento 

no trabalho. Um ano depois voltou a trabalhar na escola, em outro setor. Saiu da sala de aula para 

assumir a coordenação do transporte das crianças “trabalha no carro que transporta as crianças até 

a escola”. Vale ressaltar que desde o momento que iniciou tratamento no CAPS, Anita se recusava 

a buscar atendimento na rede de saúde do município onde trabalhava. Buscar atendimento em 

outro município38 implicava em não expor o uso problemático de drogas para sua família e rede 

social.  

Anita atribuía sensação de melhora em sua relação com as drogas sempre que se envolvia em 

trabalhos coletivos e outros movimentos políticos e sociais, incluindo aqueles voltados à temática 

da saúde mental. Tais atividades produziam um aumento na sua potência de agir.  

No período de realização da pesquisa, Anita apresenta variações na intensidade e frequência 

de uso de drogas. Havia meses em que ela usava mais intensamente, outros em que ela diminuía o 

uso de crack, maconha e álcool.  

No CAPS, eu não era sua técnica de referência39, embora já tenha participado de intervenções 

junto à equipe. Atuamos juntas em várias frentes e atividades como eventos, movimentos sociais. 

Anita era representante dos usuários. Havia da minha parte com Anita certa simpatia, “a simpatia 

para lutar, e para escrever [...] mas a simpatia não é nada, é um corpo a corpo, odiar o que ameaça 

e infecta a vida, amar lá onde ela prolifera” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 44). Com esta citação 

de Deleuze e Parnet tento falar do meu conectar com o que me mobilizava e agenciava com Anita. 

É isso a simpatia, ter algo para agenciar com o outro.   

                                                 
38 Neste município onde realizamos a pesquisa.  

 
39 O técnico de referência é aquele que tem como papel principal acompanhar e elaborar o plano terapêutico do usuário no serviço 
(demandas de atenção psicossocial, organização da frequência do usuário no serviço, o contato com a família e a avaliação das metas 
traçadas no projeto).  O dispositivo técnico de referência constitui uma aproximação entre o profissional ou equipe a certo número 
de usuários, oferecendo condições para uma assistência singular por meio de um projeto terapêutico. Vale ressaltar que o plano 
terapêutico deve ser sempre (re)construído em parceria com o usuário do CAPS (BRASIL, 2004).   
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No período de transição de minha saída do CAPS, conversei com Anita sobre meu interesse 

em desenvolver no curso de mestrado uma pesquisa sobre a temática das drogas. Desde aquela 

época ela se mostrou interessada em participar do estudo, ainda embrionário40, sem contornos 

definidos. Combinamos de voltar a conversar sobre o assunto quando a proposta de trabalho 

estivesse desenvolvida.  

 

 

Eu odeio fotografia e espelho 

 

No período de meu retorno ao município, no ano de 2012, entrei em contato com Anita para 

conversarmos sobre a proposta da pesquisa do mestrado. Nos encontramos na Biblioteca 

Municipal de São Felipe-Ba. Compartilhamos uma longa conversa sobre os rumos atuais da vida 

de cada uma. Anita se afastou das atividades no CAPS. Sua presença no serviço se limitava aos 

atendimentos esporádicos com o psiquiatra para avaliação e renovação da receita de medicamentos 

e a algumas visitas rápidas para ver os amigos. Continua trabalhando na escola municipal infantil 

com aposentadoria prevista para acontecer em dois anos. Nosso diálogo seguiu com perguntas e 

esclarecimentos acerca dos objetivos da pesquisa e das motivações que me conduziram à pretensão 

de realizar um trabalho com usuários de drogas produzindo fotografias. Exibi algumas fotos de 

usuários de drogas, acessadas nas mídias eletrônicas, com o objetivo de compartilhar e discutir os 

sentidos que me mobilizaram a investir na temática apresentada. Neste momento Anita refere: 

 
Era assim que faziam comigo no CAPS... os técnicos vinham, tiravam fotos de 
mim e nunca pediam minha autorização... várias vezes eu estava mal, tava me 
sentindo feia, triste e de repente vinha uma foto, uma filmagem e eu não era 
consultada... eu ficava muito chateada ... com esses usuários de drogas aí da foto 
[exibida no notebook]é a mesma coisa... tiram fotos como querem, falam o que 
querem da vida dessas pessoas e nem perguntam nada (DIÁRIO DE CAMPO, 
2013). 
 

A discussão crítica sobre os modos de produção e exibição da imagem do drogado pela 

mídia, tomava uma direção inversa e contrária: a produção crítica que se fazia contra os poderes 

midiáticos se desviava e afetava a experiência de uma equipe de saúde mental da qual eu fazia parte. 

Microfissuras abalavam a rigidez molar do ato fotográfico no serviço de saúde mental operadas a 

partir de um distanciamento entre o técnico de saúde mental “clicador”’ e o usuário clicado. Diante 

da banalização da produção de fotos, quantas pessoas devem ter sido fotografadas e negligenciadas 

                                                 
40 Nesta época não tinha definido  que seria um trabalho envolvendo fotografia, embora o desejo já direcionasse meus movimentos 
para a uma pesquisa cartográfica sobre drogas.  
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em seus desejos diante do afã de clicar dos técnicos do serviço. Ao menos uma pergunta deveria 

anteceder a produção de imagens: deseja sair na foto? A fala de Anita me remeteu ao pensamento 

de Deleuze referente às precauções a serem tomadas diante das linhas molares: “para amolecê-la, 

suspendê-la, desviá-la, miná-la, testemunham um longo trabalho que não se faz apenas contra o 

Estado e os poderes, mas diretamente sobre si” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 112).  

Quando falamos sobre a orientação metodológica da pesquisa envolvendo o uso da câmera 

fotográfica por usuários de drogas, um impasse foi apresentado por Anita:  

 
Só tem um problema Lidi, eu não tiro fotos... eu odeio fotografia e espelho. São 
duas coisas que para mim não dá para fazer. Vou poder participar assim 
mesmo?... de que jeito? [...] queria participar porque achei interessante a proposta 
de ver o olhar do usuário... quero mostrar o meu olhar mas não quero tirar as 
fotos... (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

Esclareci para Anita que a sua não participação na pesquisa não implicaria em qualquer tipo 

de prejuízo em nossa relação, nem no desenvolvimento do trabalho. Lemos e discutimos juntas o 

TCLE. Ela seguiu a conversa compartilhando os momentos de sua vida em que começou a ter 

resistência com fotografia e espelho, a relação com as drogas e a associação com a aversão a 

imagem, e a abertura para falar sobre esse assunto a partir de sua inserção no CAPS. Em sua fala: 

 
Teve um momento da minha vida que se eu visse alguma foto minha, ia tá me 
matando do mesmo jeito. Foi no CAPS que eu falei disso pela primeira vez. Não 
queria ver o que eu tava fazendo de ruim e ia achar que era assim que todo mundo 
estava me vendo (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

Perguntei a Anita como seria se eu tirasse uma foto sua naquele momento (um confronto) e 

ela disse: “agora não teria problema porque você me perguntou como eu gostaria... e isso me dá 

chance de perguntar qual o sentido de você fotografar...”. Respondo que a pergunta veio a partir 

do comentário de que em certo momento de sua vida ela não conseguia mais se ver no espelho. 

De um modo repentino eu pergunto: “Posso tirar uma foto sua agora?” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013). Com os olhos arregalados ela acena em afirmação. Clico! Ao olhar para a foto Anita exclama 

“você tá de brincadeira comigo!” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).  Pergunto o que ela achou da foto 

e como é para ela se ver. Anita fica em silêncio e depois diz:  

 
Foi positiva... tive uma sensação diferente de uma situação em que não se pede 
antes a autorização para fotografar... [...]. Hoje já me olho no espelho. Será que 
todo mundo gosta de ser fotografado? Será que todo mundo gosta de espelho? 

Será que tem outras pessoas iguais a mim? (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).    
 

Anita compartilha seu incômodo por não gostar de fotos nem de espelho:  
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Depois passei por uma fase complicada na minha vida, ficava suja, só tomava 
banho uma vez na semana, passei a não gostar de foto. Seria a revelação daquilo 
que eu estava vivendo. Seria um crime tirar uma foto minha e se fosse sem avisar, 
aí sim ia dar cadeia. Estou me libertando um pouco, até já pedi para uma amiga 
comprar uma máquina fotográfica para tirar fotos na viagem de romaria a Bom 
Jesus da Lapa, mas ainda não vai ser eu a fotógrafa. Eu escolho os lugares e ela 
“bate” as fotos [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

O disparo da foto, a reação surpresa, o confronto diante da experimentação de fotografar o 

outro que se desvia do espelho e da imagem marcada por afecções tristes, como nos ensinou 

Spinoza (2011) em sua Ética. Não estava prevista a ideia de fotografar Anita. Quando cliquei, não 

sabia quais efeitos poderiam ser suscitados, se de potencialização ou despotencialização das ações. 

Foi um momento de experimentação de um movimento de atrevimento. Afinal, como afirma 

Passos e Barros (2009a, p. 20) 

 
A cartografia não se faz de modo prescritivo, por regras já prontas” e estáticas. 
Sem perder o foco da orientação do percurso da pesquisa, é preciso estar 
disponível para a novidade que interrompe o fluxo previsível do planejamento e 
do pensamento.   

 

Para Anita, “falar de fotografia é falar de droga” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Anita me 

mostrava com teus ditos, com tuas críticas e receios, quantos agenciamentos se encontram no 

fotografar e na fotografia. Relações de poder, desrespeitos, medos, estéticas, olhares sociais, dos 

outros. Como ela diz, “nós vemos com os olhos dos outros ...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). E 

quando os olhares dos outros, que inclui os nossos olhares, julgam, reconhecem, identificam, isso 

é o contrário do devir-olhar. Mas o que seria um devir-minoritário41 quando o padrão dominante 

em nossa sociedade é constituído pela imagem do corpo saudável, perfeito, belo? Segundo Luis 

Artur Costa e Patrícia Kirst (2010, p. 192) “seria como colocar o vivido em zona de turbulência 

enquanto se experimentam alguns rostos, entregando-os ao pensamento do fora que, de acordo 

com Deleuze, desorganiza a forma que tomamos por referência se associando com linhas de força 

minoritária e desterritorializante”. Eis um desafio para nossos encontros: se olhar nos espelhos, 

nas fotografias fazendo rachar as lentes que aprisionam as singularidades nos padrões 

representativos e identitários. Fazer rachar as lentes que desvibratilizam o olhar.  

Pensando em sintonia com Deleuze e Parnet (1998), um cuidado com o manejo das linhas 

                                                 
41 Na obra Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1995a) discorrem sobre o devir-minoritário: “Há uma figura universal da consciência 

minoritária, como devir de todo o mundo, e é esse devir que é criação. Não é adquirindo a maioria que se o alcança. Essa figura é 
precisamente a variação contínua, como uma amplitude que não cessa de transpor, por excesso e por falta, o limiar representativo 
do padrão majoritário. Erigindo a figura de uma consciência universal minoritária, dirigimo-nos a potências de devir que pertencem 
a um outro domínio, que não o do Poder e da Dominação. É a variação contínua que constitui o devir minoritário” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995a, p. 45).  
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sempre se faz necessário no percurso carto(foto)gráfico, já que não se sabe de antemão quando o 

desvio de uma linha pode seguir a direção da criação ou da abolição. Com bem afirma Passos e 

Barros (2009a, p.20) “a direção do método cartográfico é aquela que busca aceder aos processos, 

ao que se passa entre os estados ou formas instituídas, ao que está cheio de energia potencial”. Mas 

é preciso experimentar, com prudência, mas experimentar os atritos/confrontos molares que 

abrem brechas entre os segmentos duros para passagem dos fluxos intensivos. Lá onde às forças 

que movem os fluxos dos acontecimentos escapam às formas e beiram as transformações dos 

corpos em seus encontros.  

 Anita, reafirmando processos em transformação me dizia: “se fosse comigo em outra época 

eu não ia querer nem fotografar nem falar sobre fotografia, nem sobre espelho, nem sobre mim... 

já é uma grande abertura que estou vivendo tocar nesses assuntos nesse momento com você...” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). E, em seguida, “se você rir de minha foto não vou ligar porque 

hoje eu tô bem... eu escolhi o jeito que eu queria aparecer. Não foi de qualquer jeito...” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2013). 

Foi assim que Anita mais uma vez apontou seu sentido de participar do projeto: nesse 

trabalho, disse ela:  

Falar de fotografia tem uma importância grande para mim porque estou 
conseguindo falar, me libertar de um ponto ruim. Tá te ajudando nesse projeto 
é também uma forma de me ajudar, de ver outras coisas que não via. Não estou 
aqui só para te agradar, para tirar fotos para você fazer um trabalho, mas porque 

eu tô podendo falar sobre mim (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

A partir da ideia dela de fotografar juntamente com a amiga na ida para Bom Jesus da Lapa, 

pensamos também que poderíamos fotografar juntas. Criamos juntas um modo de fotografar. Um 

encontro de olhares. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ensaio II:  
 

Ima®Gem Fotográfica do 

Corpo Drogado 
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História da Imagem Fotográfica 

 

Por muito tempo a concentração de olhares no interior de uma câmara42 escura possibilitou 

a emergência de visões. O que se via através da luz encontrava passagem na imagem que se formava 

do outro lado do olhar, evocando a necessidade de encontrar a sua conservação. Que se faça ver 

pela presença da luz. Que se eternize o que se vê. 

 Já não bastava olhar a projeção das imagens e reproduzi-las nas telas artísticas através das 

pinturas e desenhos de Leonardo da Vinci e outros pintores do século XVI, já conhecedores da 

câmara escura. Era preciso dominá-las, eternizá-las, se não pela sua fixação em algum ponto 

palpável, mas, sobretudo, pelo domínio que sua lembrança evocaria na passagem dos instantes 

firmados na imagem que se constituía. Esta descrição contempla os feixes luminosos que incidiram 

sobre a descoberta da fotografia. A conjunção dos dispositivos ótico-químicos possibilitava o 

processo de sensibilização da luz pelas substâncias à base de sais de prata seguida da captação e 

fixação da imagem. Sua etimologia, do grego fós ("luz"), e grafis ("estilo", "pincel”) ou grafê, 

significa "desenhar com luz e contraste"; criar imagens através de exposição luminosa, fixando-as 

em uma superfície sensível à luz (DUBBOIS, 1993).  

O mundo conheceu as primeiras fotografias através dos holofotes sobre os estudos dos 

franceses Joseph Nicéphore Niépce e Louis Daguerre que realizaram experimentos paralelos sobre 

a fixação de imagens em material químico. Niépce é autor da primeira fotografia conhecida, 

produzida a partir do processo de exposição à luz do sol em uma câmera escura com placa de 

estanho e petróleo fotossensível (ver figura 5). Daguerre, posteriormente, desenvolveu material 

químico que reduzia o tempo de exposição à luz com resultados mais rápidos na revelação da 

imagem. O resultado do processo conhecido como daguerreotipia foi apresentado à Academia de 

Ciências e Belas Artes Francesa, dando origem a patente para Daguerre. Nos cenários de 

clarividências e espantos sobre a nova invenção, não se sabia naquela época, que em solo brasileiro, 

o francês radicado em Campinas, Hercules Florence, desenvolvia técnica mais avançada que o 

famoso daguerreótipo (fixado como marco da descoberta da fotografia). Na figura que se segue 

(ver figura 6) consta o negativo de sua janela. O inventor da palavra "Photographie", só teve 

reconhecimento de sua obra em 1976, através dos estudos de Boris Kossoy (2006).  

 

 

                                                 
42 Definição de câmara escura: projeção de imagens pela passagem de luz em um orifício que adentrava uma caixa com 
compartimento opaco, tendo um lado oposto de cor branca, que possibilitava a projeção da imagem refletida. Na Renascença, 
Leonardo da Vida descrevia em seu Codex Atlanticus “Quando as imagens dos objectos iluminados penetram num compartimento 
escuro, através de um pequeno orifício e se recebem sobre um papel branco situado a certa distância desse orifício, veem-se, no 
papel os objetos invertidos com as suas formas e cores próprias. "( CARVALHO, 1960) 
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Figura 1- Joseph Niepce. Primeira fotografia descoberta, 1826. Fotografia, pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2- Hércules Florence. Photographie,1976. Fotografia, pb. 

 
 

 

Com o advento de fixação das imagens da câmara obscura (Benjamin, 1987), a descoberta 

da nova técnica influenciou o campo da arte, a tal ponto de ser incorporada como recurso na 

produção artística. Não raro, pintores produziam obras de artes a partir de cartões postais ou séries 

fotográficas produzidas por eles próprios.  Segundo Benjamin (1987), nos idos do século XIX, 

David Octavius Hill é referência de um artista que teve mais reconhecimento e destaque na carreira 

de retratista, do que como pintor. As primeiras fotografias apresentavam algumas peculiaridades 

analisadas por Benjamin, as quais se distanciam em muito das produções fotográficas e seus usos 

nas sociedades contemporâneas. 

As câmaras reproduziam rostos anônimos numa época em que a fotografia ainda não era 

instrumento do jornal, até então artigo de luxo, pouco comercializado, distante da pretensão de 

oferecer quaisquer descrições que identificassem aquele que lê ou que pudesse aparecer como 

imagem fixada em suas páginas. A concentração em cada detalhe da arte do retrato não pertencia 

ao campo da relação entre fotografia e atualidade: “o rosto humano era marcado por um silêncio 

em que o olhar repousava” destaca Benjamin (1987, p.95). O imperativo de não fitar a câmara 

sucedia a timidez e concentração dos modelos de Hill. As reações das pessoas frentes às imagens 

do daguerreótipo eram traduzidas pela negação do olhar: “a nitidez dessas fisionomias assustava e 
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tinha-se a impressão que os pequenos rostos humanos que apareciam na imagem eram capazes de 

ver-nos [...] (BENJAMIN, 1987, p. 95). O primor pela concentração enriquecia o resultado, 

precedido pela limitação da técnica que exigia longas horas de exposição à luz na chapa pouco 

sensível à luz, “tudo naquelas primeiras43 fotografias era organizado para durar” (BENJAMIN, 

1987, p. 95). A relação entre o fotógrafo e a sua técnica predominava a convergência da completude 

entre objeto e a técnica. Era o que fazia valer o resultado de um retrato bem representativo e 

remunerado. Após 1880, os fotógrafos presenciaram o declínio dessa relação a partir dos 

progressos óticos.  

O valor conferido pela fotografia traz à luz dimensões intocadas ao olhar distante da câmara, 

como ressalta Benjamin (1987, p. 94): 

 
Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em seu 
comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa 
imagem a pequena centelha do acaso, com a qual a realidade chamuscou a 
imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje 
em minutos únicos, há muitos extintos, e com tanta eloquência que podemos 
descobri-lo, olhando para trás. A natureza que fala à câmara não é a mesma que 
fala ao olhar; é outra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhado 
conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre inconscientemente.   

 

Benjamim (1987) retrata o funcionamento de um tipo de inconsciente ótico, que permite 

alcançar  o que é limitado pelo olhar de uma pintura. A exemplo do que é acessível por meio  dos 

recursos auxiliares, câmara lenta e ampliação, há um novo domínio acessível ao novo modo de 

olhar, potencializado por essa capacidade normativa do ato fotográfico.  

A possibilidade de eternizar um momento através da imagem provoca revoluções nos mais 

diversos campos do conhecimento. Olhar a imagem estática envolta de lembranças e percepções 

que se movimentam no trânsito do agora, do passado e do futuro. Passear o olhar na passagem, na 

feitura da história eternizada em um momento, em uma imagem. O ato de fotografar, buscar o 

melhor ângulo para se registrar na história o fato, o acontecimento. O filósofo Benjamin (1987) 

lança seu olhar sobre o conceito de história, impregnado na aparição de uma imagem. Mas o que a 

fotografia revela no repouso do movimento, da imagem que se congela? Olhar a fotografia que 

passou é olhar para a história. Nas análises de Benjamin (1987), a história alude o “acontecimento”, 

o instante do agora e a fotografia, imprime/conserva esse instante. Mas o que muda quando se 

olha, quando se narra o que passou pelo instante daquele agora e invade e se confunde com o 

instante em que se olha? O conceito de descontinuidade, analisado por Benjamin, chama atenção 

                                                 
43 Por volta de 1850 (BENJAMIN, 1987).  
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para o que há de único em cada instante, o que há de precioso nesse surgir, nascer, que se desfaz 

na lógica da dependência e da causalidade linear.  

Para Barthes, na obra A Câmara Clara (2012, p. 14):  

 
O que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 
mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o 
acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus 
de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o particular absoluto, a 
Contingência [...] o tal foto e não “a foto”.  

 

Nas análises de Barthes sobre fotografia, a relação com o referente da imagem é desprovida 

de qualquer tipo de classificação ou marcas, o que confere a “dificuldade para acomodar a vista à 

fotografia” (BARTHES, 2012, p.16). Em sua acepção, a condição de existência da fotografia se dá 

pela indissociabilidade com o referente (não há foto sem alguma coisa ou alguém).  

Na condução de seu pensamento alinhado à produção de uma escrita sobre fotografia, 

Barthes ocupa uma posição de afastamento das fotografias fixadas nos protocolos de classificações 

técnicas, culturais/eruditas, e se aproxima das fotografias amadoras (descritas como aquelas 

fotografias que produziam efeitos em seu corpo e fascínio em seu olhar).  

A escrita produzida pelo filósofo segue a direção demarcada pelos movimentos pessoais de 

seu corpo, mediador de toda a fotografia: “diante de algumas fotos eu me desejava selvagem, sem 

cultura” [...] “O que meu corpo sabe da fotografia?” (BARTHES, 2012, p. 17) Fazer. Suportar. 

Olhar. As variações dessas três práticas, emoções ou intenções, se engendram na produção de uma 

foto, ao mesmo tempo em que delimitam a ação de três elementos que lhes são constitutivos: O 

Operator (conhecido como aquele que clica); o Spectator (aquele que olha a foto); O Spectrum (o 

referente, o alvo fotografado). A variação da posição ocupada pelo corpo na fotografia seja frente 

ao referente e/ou como o alvo referente, produz saberes correlatos à experiência do sujeito que 

fotografa que olha a imagem e que é olhado enquanto imagem (Spectrum). O corpo em desatino 

na experimentação fotográfica é o alvo da escrita de Barthes. Nosso alvo, nesta pesquisa, é o corpo 

drogado em desatino na experimentação carto(foto)gráfica. 

Na perspectiva de quem está na mira da “objetiva44”, habitando e sendo habitada pelo 

enquadramento da lente operada pelo outro, ocorre transformações no corpo, perceptíveis a olho 

nu.  São os rebuliços e movimentos de metamorfoses do corpo na antecipação da imagem que se 

sucederá. Sobre a trama do cerimonial fotográfico Barthes (2012, p.15) afirma: “eu a vivo na 

angústia de uma filiação incerta: uma imagem - minha imagem vai nascer: vão me fazer nascer de 

um indivíduo antipático ou de um sujeito distinto?”. As poses e as expectativas do que surgirá como 

                                                 
44 Objetiva: lente móvel da câmera fotográfica (Yamasaki, 2003). 
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imagem compõem o jogo social da produção da fotografia, que carrega ainda um aspecto relevante 

considerado pelo filósofo: “o como” gostaria de ser captado pelo fotógrafo. A partir daí Barthes 

(2012, p.20) discorre sobre um jogo de coincidências e não coincidências entre a imagem que surge 

e seu eu. 

 
Eu queria [...] que minha imagem, móbil, sacudida entre mil fotos variáveis, ao 
sabor das situações, das idades, coincidisse sempre com meu ‘eu” ( profundo 
como é sabido) mas é o contrário que preciso dizer : sou “eu” que não coincido 
jamais com minha imagem; pois é a minha imagem que é pesada, imóvel, 
obstinada (por isso a sociedade se apoia nela), e sou eu que sou leve, dividido, 
disperso e que, como um ludião, não fico no lugar, agitando-me em meu frasco: 
ah, se ao menos a fotografia pudesse me dar um corpo neutro, anatômico, um 
corpo que nada signifique”. Infelizmente estou condenado pela fotografia, que 
pensa agir bem, a ter sempre uma cara: meu corpo jamais encontra seu grau zero.  

 

 

Justo uma imagem: para pensar a imagem do corpo drogado. 

 

 É a minha imagem que não coincide nunca com o que vejo.   
 

Barthes  
 

 

Além dos apontamentos de Benjamim e Barthes, cabe aqui sublinhar a importância para nós 

do pensamento spinozista para analisarmos a produção de imagens fotográficas como tentativa de 

conservar, através de uma cena tornada imagem-estática, aquilo que sempre passa e sempre entra 

em defasagem: o corpo e suas afecções.  

No corolário da proposição 13 da Ética, Spinoza (2011, p. 61) afirma “o homem consiste 

de uma mente e de um corpo, e que o corpo humano existe tal como o sentimos”. De acordo com 

o pensamento spinozista, a mente é unida ao corpo e se distingue deste apenas pelo atributo45 e 

não pela substância. Sendo um modo do pensar ou um atributo do pensamento, a mente produz 

ideias acerca de seu objeto, o corpo.  O que equivale a dizer que a mente é a ideia da ideia, ou seja, 

a ideia das afecções do corpo46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na Ética, Spinoza chama de “imagens das coisas as afecções do corpo humano, cujas ideias 

                                                 
45 Na Primeira Parte da Ética, Spinoza (2011, p.13) apresenta três definições relevantes para compreensão da imagem das coisas: 
“Por substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige 
o conceito de outra coisa do qual deve ser formado [...] Por atributo compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe 
como constituindo sua essência; Por Deus compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de 
infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita”. 
 
46 Os corpos se chocam, se compõem, decompõem, ideias de afecções são percebidas pela mente, existente a cada novo encontro. 
A mente e seu objeto, o corpo, são existentes em ato (SPINOZA, 2011). 
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nos representam os corpos exteriores como estando presentes, embora eles não restituam as figuras 

das coisas. E quando a mente considera os corpos dessa maneira diremos que ela os imagina” 

(SPINOZA, 2011, p.68). Na passagem expressa pelo filósofo:  

 

Um romano passará imediatamente do pensamento da palavra pomum, [maçã] 
para o pensamento de uma fruta, a qual não tem qualquer semelhança com o 
som articulado [...] o corpo desse homem foi, muitas vezes, afetado por essas 
duas coisas, isto é, ouviu muitas vezes a palavra pomum, ao mesmo tempo que 
via essa fruta (SPINOZA, 2011, p. 70)  
  

Com base nesse pensamento é assim que podemos entender como “cada um passará de 

um pensamento a outro, dependendo de como o hábito tiver ordenado, em seu corpo, as imagens 

das coisas [...]” (SPINOZA, 2011, p.68) sem que as coisas pensadas tenham semelhanças entre si. 

E enquanto durar o estado do corpo, ou seja, das afecções, o corpo considerará como estando 

presente mesmo aquilo que não está mais presente (que não existe mais).  

O filósofo Amauri Ferreira em sua leitura spinozista afirma: “o homem da imaginação47, 

por ter o seu corpo já habituado a ser afetado da mesma maneira, não se permite novas 

experimentações com o seu corpo para que outras imagens sejam produzidas e, simultaneamente, 

para que novas ideias dessas afecções sejam produzidas pela sua mente” (FERREIRA, 2009, p. 38). 

O que vale dizer que somos habituados a pensar por imagens, a imaginar que pensamos, quando 

na verdade apenas seguimos o roteiro de concatenação das afecções de nosso corpo, percebidas 

pela mente. É nesse sentido que Spinoza expressa na Ética que “a mente não tem, de si própria, 

nem de seu corpo, nem dos corpos exteriores, um conhecimento adequado, mas apenas um 

conhecimento mutilado e confuso” (SPINOZA, 2011, p. 75). Constatamos a importância do 

pensamento spinozista na discussão sobre a representação da realidade, na qual o homem se 

habitua à repetição das coisas mesmas e a julgar a realidade/veracidade das coisas, dos corpos a 

partir do que imagina, dito de outro modo, a partir das ideias das suas afecções. Nesta direção, 

Spinoza refere na Quarta Parte da Ética que a servidão humana é produzida quando “o homem 

submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso, a cujo poder está a 

                                                 
47 Nos referimos ao homem submetido ao primeiro gênero do conhecimento, tipo de conhecimento constituído por ideias 
inadequadas ou noções universais.  Como consta na Proposição 1 da Ética: “a nossa mente, algumas vezes age; outras, na verdade 
padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente age; à medida que tem ideias inadequadas, 
ela [...] padece” (SPINOZA, 2011, p. 99). Na Definição 4 da Ética Spinoza refere “por ideia adequada compreendo uma ideia que, 
enquanto considerada uma coisa em si, sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações intrínsecas de uma 
ideia verdadeira.” (SPINOZA, 2011, p. 51). Sobre o segundo tipo de conhecimento, fazemos referência a leitura de Ferreira sobre a 
Ética: “o segundo gênero de conhecimento é o racional, constituído por noções comuns e por ideias adequadas das propriedades 
das coisas. Ao contrário das ideias de afecções correspondem às determinações dos objetos exteriores, neste segundo gênero de 
conhecimento a mente determina-se interiormente: ela passa a compreender as concordâncias, as discordâncias e as diferenças das 
coisas[...] A mente tem a potência para ultrapassar um conhecimento imaginário e utilitário para compreender as causas reais das 
produções das imagens: passa a compreendê-las como efeito de composições ou decomposições nas misturas dos corpos. Desse 
modo, a consciência, em vez de julgar, passa a ter a função de nos indicar que algo se compôs ou não conosco.” (FERREIRA, 2009, 
p. 45).  
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tal ponto sujeitado, que é muitas vezes, forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, 

entretanto, o pior.” (SPINOZA, 2011, p. 155).  

Mas se as ideias das afecções, ou seja, a mente e o seu objeto de conhecimento, o corpo, 

são existentes em ato, logo, passamos a entender a fotografia como uma tentativa frustrada de 

conservar o corpo que escapa e passa, como própria condição de existência. Na direção do 

pensamento spinozista, até mesmo a experiência de olhar a foto pode gerar outras afecções distintas 

daquelas experimentadas no “quando” o corpo foi fotografado. Sobre a imagem que se vê em uma 

foto, podem se sobrepor as lembranças e associações de outras imagens através das ideias das 

afecções percebidas pela mente. Nesse sentido, quando vemos uma fotografia, a experiência de 

visualizar uma imagem (encontro de corpos registrados numa imagem) diz mais sobre o estado 

atual de nosso corpo (do corpo que olha a foto), do que sobre o estado dos corpos exteriores 

(aquele visto na composição da fotografia). A partir desse pensamento compomos com Spinoza 

(2011, p. 131) quando refere que: “cada um julga, de acordo com o seu afeto, o que é bom e o que 

é mau, o que é melhor e o que é pior”.  

 

 

Cena: Anita e as ruas da cidade 

 

Um encontro é talvez a mesma coisa que um 
devir [...] Encontram-se pessoas (e às vezes sem as 

conhecer nem jamais tê-las visto), mas também 
movimentos, ideias, acontecimentos [...] 

 

Deleuze e Parnet  

 

 

Em nossos primeiros encontros, produzimos fotos pelas ruas do município. Anita escolhia a 

cena e eu apertava o clic. Foi misturando os olhares que as fotos foram surgindo e ensejando novos 

encontros e afetos. Nas ruas, os corpos em composição, em seu poder de afetar e ser afetado, não 

permaneciam ilesos frente aos outros corpos que também cruzavam nossa passagem e nos afetava 

de maneiras diferenciadas. Seguimos as linhas de composição de toda uma geografia de linhas 

duras, molares e de fuga que atravessa a cidade, o individual e o coletivo em sua composição, em 

seu plano macro e micropolítico.  

Na composição das cenas que se seguem, acompanhamos as experimentações afetivas dos 

corpos que nela passaram: corpo-drogado, corpos (im)possíveis, corpos (in)classificáveis, corpo-

pesquisador, corpo-do-outro, muitos outros. Spinoza, o filósofo da Ética, foi nosso intercessor na 
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produção do caminho da experimentação dos corpos em afecções com outros corpos. As narrativas 

dos encontros entre os corpos foram atravessadas pelo pensamento teórico de uma filosofia 

prática. Filosofar é traçar linhas, como já dizia Deleuze: “Quando se consegue traçar a linha, pode-

se dizer, é filosofia” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 60). A partir daí investimos na 

experimentação vital da indissociabilidade entre teoria e prática. Seguimos então pensando uma 

teoria e pensando/vivendo uma prática. Pensar experimentando, conhecer, fazendo.  

As primeiras aproximações com a produção de fotos pela cidade nos proporcionaram 

vivenciar situações que nos fizeram confrontar com a ideia negativa e de rejeição da fotografia, as 

quais estavam associadas às afecções tristes vivenciadas em sua vida. Outros afetos mais potentes 

não ocorreram até ali. Como já afirmava Spinoza em sua ética, o afeto precisa de outro afeto mais 

potente para ser ativado, para movimentar o corpo servo. Não basta ter consciência, pois esta é 

reflexiva. A cada corpo clicado uma aproximação-afetação. A produção de fotografias vinha 

possibilitando novos agenciamentos, encontros e afecções. Uma circulação por espaços não 

habitados no cotidiano.  

 

 

A fotografia é uma arma 

 

         Afirma Anita enquanto passávamos pelas ruas da cidade (...) “Pensei muito sobre 

fotografia essa semana e não imaginei que fosse me despertar tanto interesse...” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). O esforço para competir com o volume estrondoso das músicas eleitoreiras era 

imenso. A cidade estava toda “decorada” com fotos de políticos e bandeiras espalhadas por toda a 

parte. Comento com Anita que os políticos exibem suas imagens nos espaços públicos e não 

perguntam se queremos vê-los. Muita manipulação pela imagem. Conversamos sobre a história da 

fotografia e sobre a produção da imagem fotográfica na contemporaneidade, dando destaque aos 

modos de circulação das imagens dos usuários de drogas nas mídias. Confrontamos sobre os 

sentidos da fotografia como representação da realidade e a relação desse sentido se estendendo às 

imagens dos drogados. Anita critica alguns jornais televisivos que fazem sensacionalismo com 

imagens de usuários de drogas.  

 

É como eu te falei Lidi, a fotografia é uma arma! Para mim, mostrar uma pessoa 
como um ladrão, como um criminoso através da manipulação da imagem, como 
mostra na TV, isso para mim é a morte! Quantas mães assistem esses programas 
“Na Mira”, “Se Liga Bocão”48 e veem as fotos de seus filhos apontados como 

                                                 
48 Programa televisivo exibido na Bahia com enfoque em noticiários de violência, criminalidade e tráfico de drogas. 
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criminosos. Às vezes eles pegam uma cena de uma pessoa fumando maconha, 

por exemplo, e já incriminam ((DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

A discussão sobre os usos da fotografia na sociedade contribuía para ampliar e confrontar 

os sentidos dominantes na produção das imagens fotográficas: a fotografia como cópia fiel da 

realidade e como revelação da identidade da pessoa fotografada. O sentimento de rejeição pela 

imagem fotográfica expresso por Anita era atravessado pelas linhas molares que enrijecem a 

imagem sobrecodificada pelos saberes dominantes, fixada na ideia de representação do real. O 

pensamento de Deleuze se faz presente nessa passagem quando ele afirma que: “a máquina 

abstrata49 de sobrecodificação assegura a homogeneização dos diferentes segmentos, sua 

convertibilidade, sua traduzibilidade ” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 105) 

A conversa com Anita e a referência ao filósofo nos leva a pensar que os segmentos molares 

atualizados nas mídias e na produção massiva de fotografias de usuários de drogas implicam em 

dispositivos de poder de assujeitamento e refreamento da potência de vida de qualquer indivíduo 

que venha a se assemelhar com o que é mostrado na imagem estigmatizada e demonizada. A 

associação entre os discursos instituídos e a imagem dos usuários de drogas produz um grupo 

segmentado, marginalizado, e podado em sua vontade de potência.  

No interstício de nossa conversa/produção de sentidos Anita: “Eu tive uma ideia Lidi, vamos 

fazer umas fotos lá na igreja. Pensei umas coisas aqui (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 e 4: Igreja Matriz. Anita e Lidiane Guedes. Recôncavo, BA, 2012. 

 

Entramos na igreja e “fotografamos” cenas de pessoas orando e do lado de fora pessoas 

                                                 
49 “A máquina abstrata não é o aparelho de Estado, embora tenha relação de interdependência com este aparelho. Sua função é a de 
“organizar os enunciados dominantes [...] a ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as ações e 
sentimentos [...]” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 105) 
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trabalhando. Anita fala sobre o que ela desejou fotografar: “O que passou na minha cabeça foi: a 

imagem de uma igreja vazia e a imagem de uma cheia. Chegamos lá tinha seres humanos na igreja. 

Vamos levar essas pessoas para dentro de nossa casa” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Em seguida 

pede para clicar na bandeira de um partido político e diz que o nome da foto é “a política” que nos 

circunda. A política que é atravessada pelos segmentos molares que delimitam o futuro dos 

moradores da cidade: quem vai trabalhar, quem vai ser demitido, quem será chefe, quem será o 

sujeitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Igreja Matriz e Figura 6: Praça da Igreja Matriz- Anita e Lidiane Guedes, Recôncavo -  Ba. 2012. 

 

 

Sobre a foto do trabalhador na reforma na igreja Anita diz:  

 

Tem a foto por maldade. Podíamos revelar e mostrar para as pessoas depreciando 
a pessoa da foto. Tiramos foto sem a permissão da pessoa ... o trabalhador estava 
sujo, mas não foi por maldade, não agredimos eles. Valorizamos na foto aquele 
momento de trabalho, de responsabilidade. Isso faz toda diferença no modo 
como tratamos ele ... vamos levar para nossa casa o lugar digno em que 
colocamos a imagem do trabalhador... e não um julgamento ruim sobre ele pela 
aparência dele. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013) 

 

 

Fomos até o lado de fora da igreja para mostrar a foto ao “trabalhador”. Ele nos surpreendeu: 

“ei, eu vi vocês tirando foto minha viu... cadê, mostra aí... [vendo a foto] Humm... fiquei bonitão!” 

Caímos na risada! A reação do trabalhador foi uma surpresa para nós. Na rua é assim, o imprevisível 

fica mais perto da gente e nos afeta de diversas maneiras. No muro, um folheto colado convidando 

a população para a Lavagem do CAPS. Vamos lá Lidi fotografar esse momento? 
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Ima ® gem do corpo drogado nas sociedades de consumo capitalísticas 

 

                                                          É preciso parecer-se com o mundo das imagens, dos anúncios, para ver-se  
                                                            classificado dentro das normas sociais, reconhecido, integrado, real. 

 
Cecília Coimbra 

 
Venho aqui para mostrar toneladas de desejos.  

 
Carlinhos Brown 

 
 

 
 

Nossas lentes se ampliam em um zoom e alcançam um foco: o cenário das mídias 

dominantes, que não é outro, senão aquele (con)formado por elementos que incitam e produzem 

modos de vida incrustados na lógica de exibição, aprovação e consumo do que se faz, se pensa e 

se deseja. Articulada a outras peças dos aparelhos midiáticos, a produção e veiculação de imagens 

atua como dispositivo de poder importante nas sociedades de consumo capitalísticas.  

De modo paradoxal, essas mesmas sociedades regidas e produtoras de valores hedonistas, 

estéticos e dietéticos, também incluem e excluem de suas cenas/lentes alguns personagens 

“usuários de drogas”. Modos de confinamento pelas imagens midiáticas? Nestas cenas, como se 

insere a publicidade das drogas e seus usuários? Partindo do pressuposto de que a finalidade da 

publicidade é incitar o consumo e fabricar desejos, encontramos, na questão dos usos de 

drogas/usuários, alguns complicadores. Diante das lentes midiáticas, nota-se um enquadramento 

diferenciado quanto aos modos de publicizar informações sobre a temática ‘drogas e seus usuários’. 

                   

Figura 7- Queda Livre-skol (publicidade). 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Cracolândia.                                                                       Figura 9 - Campanha Viver sem drogas.  
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Inclinando o olhar sobre esse mosaico de imagens midiáticas, constatamos que o corpo 

infame do usuário de drogas sai do anonimato para as telas da tv, sai da miséria e ganha iluminação 

pelos flashs dos fotógrafos “reveladores” de suas vidas50. Corpo drogado, vida infame que “nasce 

e morre na luz e pela luz” dos flashs da fotografia midiática em composição com os poderes 

vigentes, jurídicos, científicos. Ao saírem do anonimato da miséria, ganham fama pela infâmia que 

abate suas vidas. Na alquimia fotográfica51 “a luz, é, portanto, o que é necessário ao surgimento da 

imagem, mas é também o que pode fazê-la desaparecer” (DUBBOIS, 1993, p. 93) sobre”. Os 

efeitos de subjetivação perpassam a técnica do procedimento fotográfico: do mesmo flash que faz 

surgir imagens, margens ganham contornos e delimitações, como podemos constatar na figura 8. 

Compondo com Michele Vasconcelos e Fernando Seffner: 

 

Eis o paradoxo contemporâneo: defrontamo-nos com uma escalada do uso de 
drogas, no sentido de banalização do consumo e, ao mesmo tempo, somos 
subjetivados por discursos sanitaristas, proibicionistas, moralistas que reiteram o 
mito de uma sociedade sem drogas, sustentando, por exemplo, campanhas que 
alegam que não devemos nelas nem pensar e, assim, seguimos entorpecidos. 
(VASCONCELOS; SEFFNER, 2011, p.890) 
 
 

Neste sentido, “ser dependente do carnaval na Bahia” aparece na imagem de uma campanha 

antidrogas, como a via de salvação e um lugar ao céu, afinal como canta Bel Marques “se você é 

chicleteiro, Deus te abençoa, mas se você não é... Deus te perdoa [...]”. Ou ainda quando “descer 

redondo com a skol” passa a valer a própria vida, quando os tripulantes de um avião se jogam em 

queda livre para “se salvarem/a bebida”.  Conversando com Surfão sobre o tema das imagens, em 

um dos encontros ele52 compartilhou situações de sua vida em que sofreu discriminações 

relacionadas à sua imagem. Segundo ele: “aqui mesmo na praça da cidade, eu fui praticamente 

expulso do bar porque o dono queria vagar a mesa para os amigos ricos que tinha chegado... só 

porque eu não tava bem vestido... sou feio...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).  Relata que saiu da 

mesa revoltado e foi beber em um bar mais simples e popular. “Quando você tá no trono, você é 

rei, é majestade! É assim mermo. Olha o que a televisão mostra, todo dia reportagem de roubo e 

                                                 
50 Ver citação da p. 17. 

 
51 Sobre a alquimia do corpo fotográfico, analisado por Dubbois como “corpo de luz, corpo de trevas”, ver a obra “O Ato Fotográfico” 
(1993), do mesmo autor.   
 
52 Neste dia, Surfão havia marcado para eu ir em seu local de trabalho, um galpão que funcionava em armazenamento de aparelhagem 
de som para eventos. Houve um desencontro (ele não estava lá). Acabamos nos encontrando na Praça da cidade. Seus amigos não 
vieram. Durante nossa conversa ele falou sobre sua empolgação com as fotografias: “toda hora eu vejo uma paisagem linda ... você 
vai ter que escrever um livro sobre minha vida de tanta foto que eu vou tirar! Haja foto para falar de minha vida ...”.  Depois desse 
encontro ele pediu para levar consigo a máquina fotográfica para clicar as fotos durante a sua viagem a trabalho.  
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tráfico, e quem aparece na tela: um nego feio, preto e narigudo como eu” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013). Em sua fala expõe o preconceito que ele mesmo tem com relação a certos usuários de 

drogas. “Nessa foto53 aí do seu computador, esse povo que usa crack não quer nada com a vida 

não ... é só miséria mesmo como mostra a foto, por que eu conheço gente que usa e não presta não 

... é tudo ladrão como mostra igualzinho aí na foto” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Falei para ele 

que do mesmo modo como somos julgados, por vezes também julgamos a vida dos outros pela 

aparência do que parece ser. O traçado da linha molar contornava o discurso de Surfão. O que ele 

via naquela fotografia divulgada pela mídia se ajustava a imagem descolada de uma vida 

pulsada/encarnada. O julgamento surgia a partir das ideias das afecções, ou seja, dos signos e traços 

impressos pelos discursos padronizados que consumimos. Temos nessa linha segmentária o 

contrário da fórmula de Godard expressa por Deleuze em “Conversações” (1992, p.55) “não uma 

imagem justa, justo uma imagem”.  

Na galeria de imagens midiáticas sobre a vida dos usuários de drogas, o olhar do fotógrafo 

passa a ser decisivo na definição da “boa forma” e da “boa saúde”, bem como na produção e 

identificação da forma do corpo infame-drogado.  As vidas dos usuários de drogas, sobretudo os 

usuários de crack são transformadas em matéria jornalística e noticiadas através de arquivos de 

imagens prontas que chegam às nossas casas para grudar em nossas memórias. As imagens falam 

por si. Uma boa memória equivale a não perder de vista os traços que se assemelham aos contornos 

vistos nas imagens fotográficas consumidas pelas subjetividades.  

A publicidade de tais imagens destaca também elementos como a capacidade aquisitiva dos 

usuários e os tipos de produtos/drogas acessíveis, a partir dos quais se define o tipo de consumidor 

e de qual será seu destino na teia do consumo: inclusão? Exclusão? Inclusão por exclusão? As 

imagens destacadas pelas redes midiáticas produzem efeitos de subjetivação em nossos modos de 

viver, pensar, sentir, desejar, olhar a si mesmo e o que está em nossa volta. Percepções, 

conhecimentos são produzidos e reproduzidos de modo sutil, de modo violento, de modo 

grosseiro, de modos diversos. Elementos ora estimulantes e paralisantes compõem as imagens que 

nos espreitam, que nos invadem, e que ordenam a olhar de forma viciosa aquilo que a mídia produz 

e induz a reconhecer como molde de saber, percepção e representação do mundo ideal. Que mundo 

você quer ver? Que mundo você pode ver? Como enxergar para além das vitrines capitalísticas do 

shopping a céu aberto que constitui nossa sociedade e nos constitui enquanto sujeitos 

consumidores?  

No grande mercado consumidor da vida, os shoppings a céu aberto fabricam vitrines e 

olhares para enxergar o belo, e tudo aquilo que pode ser consumido. Há nessa teia alimentar do 

                                                 
53 Ver figura 7.  
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consumo outras opções como os shoppings home (sua loja é seu lar, basta clicar, esteja onde estiver 

há lugar para consumir) instigando a capacidade para o consumo, intercambiando como produtos 

modos de sujeição econômica e sujeição da subjetividade. Quanto vale seus sonhos, seus desejos, 

sua capacidade de amar?  

 Neste ensaio sobre a cegueira54, são abertas possibilidades de ensaiar outras formas de olhar 

olhos em sua potência criativa? Aguçando ainda mais o olhar sobre os efeitos dessas lentes 

produzidas pelas mídias, fomos atraídos pela exibição do vídeo: Janela da Alma (2002), que ilustra 

uma passagem sobre o olhar do fotógrafo e filósofo cego Evgen Bavcar: 

 

Vocês não são videntes clássicos, vocês são cegos, porque atualmente vivemos 
em um mundo que perdeu a visão. A televisão nos propõe imagens prontas e não 
sabemos mais vê-las, não vemos mais nada, porque perdemos o olhar interior, 
perdemos o distanciamento. Em outras palavras, vivemos uma espécie de 
cegueira generalizada. Eu também tenho uma televisão pequena, e assisto-a sem 
enxergar. Há tantos clichês que não é preciso que eu veja fisicamente para 
entender o que está sendo mostrado [...] A imagem que mais me faz falta é aquela 
que todos carecem. Isto é, poder ver a si mesmo com seus próprios olhos. As 
pessoas acreditam que se veem com seus próprios olhos, mas assim como eu 
precisam de um espelho. No meu caso os espelhos são diferentes. Mas isso é uma 
sorte para mim porque evito de me afogar, tal qual fez o infeliz Narciso. Sou um 
Narciso sem espelhos. Isso é uma sorte. 

 

Como já dissemos, nosso interesse é não só pelos modos de ver, de olhar e ser olhado, mas, 

sobretudo, pelas condições de possibilidades de produção dos modos de ver contemporâneos e os 

efeitos que produzem. A cegueira generalizada de que fala o fotógrafo afeta nossos modos de ver 

a partir da concepção apresentada por Guattari e Rolnik (2011, p.21) sobre os modos de produção 

capitalísticos: 

 

Eles não funcionam unicamente no registro dos valores de troca, valores que são 
da ordem do capital, das semióticas monetárias ou dos modos de financiamento. 
Eles funcionam também através de um modo de controle da subjetivação, que 
eu chamaria de “cultura de equivalência” ou de “sistemas de equivalência na 
esfera da cultura.   

 

Trata-se de uma tomada de poder da subjetividade através da articulação entre o capital, via 

sujeição econômica e a cultura, via sujeição subjetiva. Capital e cultura se revezam no cara ou coroa, 

na moeda da vez que move as máquinas de desejo que fazem pulsar outras máquinas de produção 

de subjetividades. A política do desejo no campo social é móvel, fluida, é efeito dessa 

complementaridade dos dispositivos do capital e da cultura nas linhas de montagem de corpos 

                                                 
54 Inspirado na obra Ensaio sobre a cegueira (SARAMAGO, 1995). 
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docilizados. Nossos modos de ver, de existir, nossos sonhos e desejos não escapam à fabricação da 

poderosa máquina de produção de subjetividade capitalística, que se pretende hegemônica em 

todos os campos da vida social.  

Haverá outros modos de produção do ver que se distanciem da cegueira mencionada pelo 

fotógrafo, que se diferenciem do olhar padronizado produzido em nós e por nós em articulação 

com os dispositivos de poder da mídia? Guattari (2011, p. 22) atenta para a possibilidade de 

desenvolver outros modos de subjetivação singulares que escapem da redundância e da produção 

em série da subjetividade:  

 

Processos de singularização, é uma maneira de recusar todos esses modos de 
manipulação e de telecomando, recusá-los para construir modos de sensibilidade, 
modos de relação com o outro, modos de produção, de criatividade que 
produzam uma subjetividade singular. Uma singularização existencial que 
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir 
o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar 
os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos (GUATTARI; 
ROLNIK, 2011, p .22).  

 

Para que esses movimentos se efetivem é preciso provocar rachaduras e demolições frente 

aos concretos que compõem e decompõem o sistema das subjetividades dominantes. Produzir 

fissuras nas lentes monoculares que enrijecem os olhos, vibratilizando-os, agenciando assim suas 

possibilidades inventivas.  

Vale ressaltar que o uso da palavra cultura, tão em voga em nossas discussões sociopolíticas, 

é analisado por Guattari como “uma palavra-cilada” que produz barreiras na compreensão sobre 

os processos de produção de realidade. Em sua acepção, “cultura” é um conceito reacionário. 

Historicamente o termo se desdobra em categorias55 semânticas que funcionam simultaneamente 

e se aliam ao capital na produção de uma cultura massiva, englobante, universalizante. Este 

processo de homogeneização se destaca através de uma característica importante: a tolerância com 

o diferente e a aproximação com as margens. O que ficava de fora pode ser incluído no sistema de 

categorização das atividades semióticas (GUATTARI; ROLNIK, 2011).  O mecanismo56 de 

inclusão por exclusão (Foucault, 2005) se atualiza de um modo sutil, tendo como alvo os grupos 

                                                 
55 Segundo Guattari, “a palavra cultura teve vários sentidos no decorrer da História: Cultura-valor: “julgamento de valor que 
determina quem tem cultura e quem não tem; ou se pertence a meios cultos e a meios incultos”; Cultura-alma: “é uma espécie de a 
priori da cultura, no qual todo mundo pode reivindicar sua identidade cultural”. É uma espécie de alma um tanto vaga, difícil de 
captar, e que se prestou no curso da história as toda espécie de ambiguidade, pois é uma dimensão semântica que se encontra tanto 
no partido hitleriano, com a noção de Volk (povo), quanto em numerosos movimentos de emancipação que querem se apropriar 
de sua cultura e de seu fundo cultural”; Cultura de massa ou de mercadoria : “ [...] tudo o que contribui para a produção de objetos 
semióticos [...] difundidos num mercado determinado de circulação monetária ou estatal”. (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 11) 
 
56 Sobre o mecanismo de inclusão por exclusão ver “Ensaio: O corpo: alvo das transformações dos mecanismos de poder-saber”, 
nesta dissertação.  
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minoritários, os grupos que não se reconhecem enquanto produtores de “cultura”, nem como parte 

de formação de uma dada categoria de cultura, nem tampouco chega a sonhar a fazer parte da 

cultura capitalística dominante. Guattari cita como exemplo desse movimento de inclusão cultural, 

a abertura de inúmeros editais do Ministério da Cultura com a finalidade incorporar novos grupos 

(desprovidos de uma categoria cultural) (GUATTARI; ROLNIK, 2011). Nos contagiamos pela 

beleza dos slogans que anunciam coisas do tipo “todo mundo faz cultura, todo mundo é cultura!”. 

No entanto, o que não fica tão evidente é que o sistema de receptividade das produções culturais 

no campo social não é igualitário para “todo mundo”. Por exemplo, quando um serviço da rede 

SUS, como o CAPS promove algum evento artístico, musical e por isso “cultural” não tem a mesma 

repercussão que os eventos promovidos pelas elites sociais em outros meios de comunicação de 

massa. Os usuários de drogas-usuários do serviço CAPS, ao serem incluídos na categoria grupo 

culturais, são excluídos de outros grupos dominantes, a partir do crivo de uma cultural universal e 

homogeneizante. O processo de inclusão abrange também a segregação dos grupos minoritários a 

partir de uma categoria geral da cultura, disfarçada na proposta de cultura democrática 

(GUATTARI; ROLNIK, 2011).   

Nesse sentido, Guattari (2011) aponta que a cultura de massa ou ‘cultura de mercadoria’ atua 

como elemento fundamental da produção de subjetividades capitalística, produzindo indivíduos 

segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores e de submissão visíveis e invisíveis. Perpassa por 

um controle hegemônico em todas as categorias do campo social, individual, coletivo, chegando a 

fabricar os sonhos, desejos e as aspirações dos indivíduos. Como expresso pelo próprio Guattari: 

“cultura não é apenas uma transmissão de informação cultural, uma transmissão de modelização, 

mas é também uma maneira de as elites capitalísticas exporem o que eu chamaria de um mercado 

geral de poder” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 27).   

 

 

Encontro: lavagem57 do CAPS 

 

Um mini-trio elétrico arrasta uma pequena multidão pelas ruas da cidade. Os moradores e 

comerciantes locais saem de seus estabelecimentos para conferir o burburinho. Não se tratava de 

nenhuma carreata ou outra manifestação eleitoreira, como era previsível para aquele período de 

campanha eleitoral. Dessa vez o grito de guerra que acompanhava as faixas e camisas coloridas 

espalhadas nas ruas vinha dos usuários e trabalhadores do CAPS Vida Nova em comemoração ao 

                                                 
57 Lavagem: termo comumente utilizado para designar festa de “largo” na rua, com concentração de pessoas em ritmo de 
comemoração.  
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aniversário do serviço. Substituindo os jingles musicais que repetiam amiúde o número da chapa 

de voto dos candidatos, ecoava no alto-falante as frases: “Quem é doido aí? Quem é doido por 

saúde? Doido por amor? Doido por dinheiro? Viva a diversidade CAPS! Sem Saúde Mental não há 

saúde!” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Eu e Anita fomos recebidas com abraços calorosos pelos 

antigos companheiros de jornada no CAPS. “Quem é da casa sempre retorna” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013) alguém murmurou em meu ouvido. Um retorno à casa que me acolheu por dois 

anos, me transbordou de vida e me impulsionou a partir para outras estradas do saber e dos afetos. 

Um bom retorno à casa que já se diferia não só pela cor da tinta na parede, mas pelo tempo marcado 

por outros laços e corpos que ali percorriam. Outros usuários, outros profissionais, os mesmos 

sorrisos misturados a outras músicas. Já fazia algum tempo desde a saída para o mestrado que eu 

não via algumas pessoas. Anita também por estar afastada das atividades do serviço. A partir das 

fotos que seguem, compartilhamos a experiência nesta cena.   

Como combinado, no começo da festa ficamos juntas para fotografar as cenas que Anita 

escolhia. Mas esse “acordo” durou até começar o batuque da roda de samba, quando Anita deu um 

pinote, pegou o pandeiro e não mais parou de tocar. A partir daí se desbandou pelo meio do povo. 

Pulava, gritava, dançava, abraçava um e outro. Todos ritmados no mesmo compasso. À distância, 

inventamos espontaneamente um jeito de se comunicar pelo olhar. Quando ela me olhava e acenava 

com a cabeça era este o sinal para disparo da fotografia, ou às vezes ela se aproximava e pedia: 

“foto da faixa, foto da roda de samba, foto das pessoas dançando...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 e 11- Nas ruas da cidade, lavagem do CAPS. Anita e Lidiane Guedes, 2013. 
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Com o passar das horas nos perdemos de vista sem, no entanto, perder a nossa conexão. Por 

alguns instantes fiquei a pestanejar se deveria ou não fotografar sem ela. Saí da rigidez para uma 

distração58 atenta aos movimentos dos corpos. Na mistura de olhares e afetos os clics foram 

disparados.  Produção de fotos a partir das afecções que atiçavam e acionavam o corpo/olhar.  

 
Minha amiga falou que eu estava esbanjando alegria na lavagem... eu tava tão feliz 
que não me incomodava de ser fotografada! Por isso que quando eu me perdi de 
você e vi que você tava fotografando, não me preocupei porque tudo ali era para 
ser fotografado. Todo mundo estivesse pedindo para ser fotografado ... te falei 
que eu queria mais é que me fotografasse ... mas quando a gente tá angustiada a 
gente vai querer tirar foto para que pelo amor de Deus? Se a gente sabe que aquilo 
é um retrato da gente, mostra a gente por dentro e por fora... (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2013). 

 

 Falo para Anita: Acredito que depende de quem vê, do olho de quem vê. O mais importante 

é o que a gente quer mostrar já que a gente não vai ter garantia de como será o olhar de quem vai 

ver. As palavras de Anita atiçam o fio do pensamento da Ética de Spinoza (2011) que anuncia o 

corpo na sua capacidade infinita de sofrer afecções ou modificações na travessia com outros corpos 

exteriores. Desse modo, se o corpo surpreende porque passa, e passando não dura na imobilidade 

de uma imagem tornada estática (a foto), questionamos a referência da imagem fotográfica como 

sendo a cópia fiel do que somos e sentimos, posto que, aquilo em que nos tornamos já não coincide 

com o que vemos59.  

Logo no começo da festa Anita pediu para eu tirar uma foto dela com Ludmilla, enfermeira 

do CAPS. Em nosso primeiro encontro, Anita havia compartilhado uma experiência de 

desentendimento com Ludmilla no CAPS, devido à exposição de uma imagem sua sem seu 

consentimento prévio:  

 

Eu me abria com ela, contava que não gostava de me ver no espelho e que não 
gostava de foto... teve um dia que ela exibiu um vídeo para outros profissionais, 
quando eu me vi saí correndo e comecei a chorar. Eu pensei quando vi a imagem: 
se eu estou no CAPS é porque não estou legal... é um momento de loucura 
mesmo... eu odiava me ver e acabei me vendo logo num vídeo... (quando 
começou o tratamento no CAPS) e a sala estava cheia tinha o pessoal da 
secretaria... eu não gostei mesmo... Ela foi atrás de mim, me pediu desculpas e 
falou que tinha pensando que eu ia gostar... em outro momento ela já pediu para 
me fotografar e eu deixei... (DIÁRIO DE CAMPO, 2013) 
 
 
 
 

                                                 
58 Ver pistas do método cartográfico: sobre a atenção do cartógrafo (KASTRUP, 2009). 

 
59 Ver citação na p. 53.   
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Figuras 12 e 13 - Lavagem do CAPS 02. Lidiane Guedes, 2012. 

 

 

Na lavagem quando eu pedi a você para tirar essa foto não foi para dar o troco, 
para fazer o mesmo, mas para levar uma recordação dela (era despedida de 
Ludmilla) seria uma forma de ter uma lembrança... a diferença é que eu queria a 
foto dela por ela ser minha amiga. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013) 

 

 

O pedido de Anita foi uma surpresa para mim. A fotografia do abraço com a sua amiga e 

técnica de referência do CAPS marcava afetos mais potentes e distintos de outras afecções que 

deram forma e contornos às fotografias rejeitadas em outras circunstâncias passadas que 

lembravam a sua relação com as drogas. 

Conversamos sobre a necessidade de ter prudência no “gesto fotográfico” a partir de uma 

postura atenta ao desejo do outro. Na festa, enquanto eu fotografava, uma senhora, usuária do 

CAPS, se aproximou de mim e perguntou se tinha alguma foto dela. Quando viu sua imagem pediu 

para apagar. Anita riu de mim: “eu vi quando você foi barrada (risos)” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013). Falei: eu me lembrei de você na hora, Anita!)” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). De fato, 

lembrei-me de sua experiência no CAPS, já citada aqui. “Podia ser que cinco minutos depois ela 

quisesse ser fotografada, mas o importante é que naquele minuto ela não quis, e isso tem que ser 

respeitado”, me disse Anita)” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). O tempo do afeto e do desejo muitas 

vezes passa por uma outra dimensão intensiva de um tempo não pulsado na cronologia segmentada 

e molarizada que regula nossa rotina. Um tempo que escapa às formas e a aparências das coisas. 

Nem todo mundo deseja ser capturado em uma imagem e ficar à mercê de julgamentos 

imprevisíveis. Sinal de que há ainda alguns corpos-olhares que resistem às imagens e às ideias justas.  

Anita fala que o uso que eu faço da fotografia não é como a arma que os fotógrafos fazem 
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com as imagens dos drogados. Discutimos sobre a visibilidade desejada pelo fotógrafo. Ela pode 

muitas vezes confrontar com os afetos daquele que é fotografado. A prudência se faz necessária, já 

que os afetos são imprevisíveis. Aqui já não falava apenas dos efeitos em minha vida singular, mas 

de algo que diz respeito à vida de todos nós. 

Na “Lavagem”, os clics foram disparados a partir das afecções que aumentavam a potência 

de agir no encontro com pessoas amigas e queridas. Anita experimentava ver a sua imagem a partir 

de outras afetações, distintas de quando se deixa abater pela recusa da imagem refletida nas 

situações de uso de drogas. O não querer mais ser fotografada cedia espaço para outros encontros, 

outras possibilidades de ver a sua imagem. E porque não querer fotografar o momento de angústia, 

o momento relacionado ao uso de drogas? Podemos supor que seja por uma razão semelhante ao 

que faz uma pessoa rejeitar uma foto por não achar que ficou bonita ou por achar que a foto destaca 

alguma característica física da qual rejeita? Lembro que na roda de conversa sobre imagem que 

fizemos no CAPS, a coordenadora falou que era muito difícil para ela ver sua imagem atual em uma 

fotografia: “em pouco tempo eu engordei muito e quando vi as fotos do ano novo foi difícil 

encarar” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). O gordinho que quer esconder as dobrinhas que escapam 

da forma-corpo-perfeito, a mulher vaidosa que esconde as rugas da forma-rosto-jovem, a pessoa 

que apaga o sorriso amarelo que não é o “colgate”. Mas quando falamos de uma pessoa que faz 

uso de drogas, principalmente quando se trata de uma substância ilícita como o crack, tão 

polemizada como “o horror da humanidade”, percebemos que se abate um julgamento moralizante 

de condenação e refreamento da vida/imagem que não se assemelha à imagem perfeita. Qual é a 

imagem perfeita? Aquela julgada a partir de valores moralizantes: o bem, o belo, o perfeito.  

Em acordo com a sugestão de Anita, dias depois voltamos ao CAPS e fizemos uma roda de 

conversa sobre as fotografias e temas da vida de cada um: saúde mental, usos de drogas. Além dos 

usuários, a equipe técnica também participou da roda. Procurei dar espaço para Anita conduzir a 

discussão, falar sobre a pesquisa, como tínhamos combinado. No entanto, ela estava calada, 

cabisbaixa, interagiu pouco com o grupo e a cada vez que aparecia sua foto na tela, ela se 

constrangia, pedia para passar adiante. Foi embora mais cedo e saiu sem se despedir de mim. Depois 

disso, Anita viajou para a romaria a Bom Jesus da Lapa. Tempos depois voltamos a falar sobre 

como ela se sentiu nesse dia da roda no CAPS: “ah Lidi, naquele dia para mim ainda era difícil ver 

minha imagem... eu não estava bem naquele dia para me ver nas fotos” (ANITA, DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). 

Os planos de continuarmos a roda de conversa sobre imagens, articulada à realização de 

oficinas60 de fotografia com o objetivo de discutir a temática das drogas e das imagens no CAPS e 

                                                 
60 Naquele período, o oficineiro do CAPS se mostrou interessado em participar do planejamento da oficina de fotografia. Pensamos 
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em outros setores da assistência não foi viabilizado. O funcionamento dos serviços sofria grande 

interferência do momento de campanhas eleitorais. Os profissionais da rede tinham que dar 

prioridade à programação das campanhas (fazer decoração para as carreatas, passeatas e comícios), 

alterando assim a rotina do serviço. As pessoas só tinham o foco em cumprir a encomenda para 

garantir seu “ganha pão”. A prioridade era investir “nas campanhas eleitoreiras” assim afirmavam 

as boas línguas. Logo após o término da eleição, muitos serviços ficaram sem funcionar devido à 

demissão em massa das equipes (CRAS, PETI, PROJOVEM). O CAPS passou por grandes 

dificuldades, tanto de recursos humanos (demissões) e materiais (falta de alimentação e 

medicamentos). No CAPS, houve esvaziamento dos usuários e quase não tinha atividades.  Um 

clima de desânimo e dor pairava na cidade e nos afetava também. Convivíamos com a fraqueza e 

indisponibilidade das pessoas para lutar pelos seus direitos. A fotografia podia ser uma “arma”, 

mas faltava munição: “se a gente fosse no CAPS todo mundo tá triste... ninguém quer ser 

fotografado... quase não tem usuário lá, demissões, corte de alimentação e remédio...” (ANITA, 

DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Outras armas deveriam ser lançadas em nossos movimentos de fuga 

à espreita de novas inventividades frente ao contexto triste que pairava pela cidade. Anita 

desanimava diante da situação caótica da rede de saúde mental, mas permanecia firme, com fome 

de curiosidade seu desejo era atiçado por outros alvos.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
em confeccionar máquinas fotográficas artesanais com caixas de fósforos. Anita se atraía pela ideia, principalmente quando se referia 

à possibilidade de incluir outros atores para compor a discussão sobre drogas e imagens.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ensaio III: 
 

 O Corpo 
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O Corpo: alvo das transformações dos mecanismos de poder-saber61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 14. Folheto encontrado no Muro da Universidade Federal de Sergipe. Lidiane Guedes, 2012. 

 

 

“Crack matador”, o título do folheto colado no muro da UFS atiça o meu olhar. Clico uma 

foto. O texto-imagem fala por si. Um suposto personagem intitulado “O crack matador”, declara 

sua sentença de morte aos corpos desobedientes que vierem ao seu encontro fatídico. O aviso está 

dado: salve-se quem puder, ou melhor, quem não quiser virar zumbi degradado pelo crack. Outras 

imagens compõem cenas de miséria, doença, morte e horror, como estas que carregam os rótulos: 

“Uma Doença Chamada Crack”, “De repente aquelas pessoas que tão ali na foto nem sabem que 

tiraram uma foto deles, nem sabe qual objetivo, o que tá sendo falado. Daí os programas na Tv 

mostram eles deturpando as cenas” (Anita, DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Não é à toa que Anita 

busca a suposta verdade de seu corpo, comparando-o aos outros corpos drogados enunciados nas 

redes de comunicação. Corpo inscrito nos “arquivos de saber sobre o indivíduo. Engendrados e 

inseridos nas relações de poder que marcam a nomeação de um eu congelado numa 

individualidade”, como assinala Daniel Lins (2001, p. 105). 

Como afirma Foucault (2003) no texto “A Vida dos Homens Infames”: É “[...] sempre a 

                                                 
61 A escrita deste Ensaio: O Corpo: alvos das transformações dos mecanismos de poder-saber  foi inspirada em meus primeiros 
escritos sobre a genealogia de Foucault, expressa no artigo final de conclusão de curso de especialização, no trabalho intitulado: 
“Consumo logo existo! Consumo, logo sumo! Modos de subjetivação dos usos de drogas na contemporaneidade e suas implicações 
para a construção de políticas assistenciais”, sob orientação da professora Michele Vasconcelos (2008). 
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mesma escolha, do lado do poder, do que ele diz ou do que ele faz dizer. Essas vidas, porque não 

ir escutá-las lá onde, por elas próprias, elas falam?” (FOUCAULT, 2003, p.5). Em nossa sociedade 

capitalista, os corpos drogados infames, ao mesmo tempo que habitam a miséria, a insignificância, 

a anormalidade, ganham existência a partir do confronto com os poderes vigentes que os enunciam 

e lhes garantem um destino:  

 
Para que alguma coisa delas chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um feixe 
de luz, ao menos por um instante, viesse iluminá-las. Luz que vem de outro lugar. 
O que as arranca da noite em que elas teriam podido, e talvez sempre devido, 
permanecer é o encontro com o poder; sem este choque, nenhuma palavra, sem 
dúvida, estaria mais ali para lembrar seu fugidio trajeto (FOUCAULT, 2003). 

 

Na obra Conversações, Deleuze (1992, p. 138), faz referência ao infame apresentado por 

Foucault:   

O homem infame não se define por um excesso no mal, mas etimologicamente 
como o homem comum, o homem qualquer, bruscamente iluminado por um 
fato corriqueiro, queixa dos vizinhos, presença da polícia... É o homem 
confrontado ao Poder, intimado a falar e a se mostrar.  

 

É nesse sentido que tomamos de empréstimo62 o termo “vidas infames” usado por Foucault 

no referido texto, para denominar corpos-drogados. Corpos drogados, vidas infames, que saem do 

anonimato da miséria para ganhar fama pela infâmia que perpassa suas vidas.  

As imagens fotográficas, o folheto do “crack matador”, a prescrição médica de contenção 

do corpo drogado, fazem referência aos enunciados dominantes que marcam tanto o corpo do 

infame-drogado quanto as memórias dos expectadores que devem (re)conhecê-los. De acordo com 

as pesquisas históricas de Michel Foucault (2005), entendemos que a veiculação de tais discursos 

pelos diversos dispositivos de produção e controle social, carrega a herança de uma rede de saberes 

e poderes constituídos na modernidade com o fim de atender ao funcionamento das sociedades 

capitalistas. Como vimos até aqui, o corpo drogado não fica imune às engrenagens de poder-saber, 

ao contrário, são também por elas engendradas. Diante desse imbrincamento corpo-saber-poder, 

achamos pertinente fazer uma sucinta referência histórica a respeito do saber-poder e de suas 

transformações a partir da perspectiva genealógica de Foucault (1979).  

Sobre essa relação corpo-saber-poder63, Deleuze assinala (1998): 

                                                 
62 Faço aqui o empréstimo do empréstimo, como sugestão feita por Tânia Galli Fonseca no texto da qualificação: drogados  “sujeitos, 
considerados por sua condição de adição, como infames, do ponto de vista dos discursos vigentes” (FONSECA, TEXTO DE QUALIFICAÇÃO, 
np, 2012). 

 
63 Segundo Deleuze, as máquinas binárias dicotômicas que demarcam o corpo no mapa vigente, no socius, implicam também em 

dispositivos de poder (DELEUZE, PARNET, 1998). 
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Os segmentos implicam também dispositivos de poder, bem diversos entre si, 
cada um fixando o código e o território do segmento correspondente. São 
dispositivos cuja análise Foucault levou longe, recusando ver neles simples 
emanações de um aparelho de Estado preexistente. Cada dispositivo de poder é 
um complexo código-território [...] É a máquina abstrata que organiza os 
enunciados dominantes, as ações e sentimentos conformes, os segmentos que 
prevalecem sobre os outros. 

 

 A análise foucaultiana situa o poder a partir de práticas sociais que se efetuam em rede, de 

modos variados e descontínuos. Não, há, portanto, “o poder” a ser teorizado e sim “relações de 

poder” que perpassam pelo tecido social, sem (des) privilegiar nada ou ninguém de sua 

ação/produção.  

De acordo com Foucault (1979, p.14):  

 
O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, 
constituída historicamente [...] é algo que se exerce, que se efetua, que funciona 
[...] como uma máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou 
exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social[...]. Trata-se de uma 
relação, o que implica que as próprias lutas contra seu exercício não possam ser 
feitas de fora, de outro lugar, pois nada está isento de poder. 

 

Nos mais variados mecanismos de ação do poder, há uma mútua implicação com os saberes 

que produz e que forma seu par estratégico. Segundo Machado, para Foucault, todo saber é 

engendrado nas tramas das relações de poder.  

 
Todo saber tem sua gênese em relações de poder [...]. A questão não é a de 
relacionar o saber - considerado como ideia, pensamento, fenômeno de 
consciência- diretamente com a economia, situando a consciência dos homens 
como reflexo e expressão das condições econômicas. O que faz a genealogia é 
considerar o saber - compreendido como materialidade, como prática, como 
acontecimento - como peça de um dispositivo político que, enquanto dispositivo, 

se articula com a estrutura econômica. (MACHADO, 1979, p. XXI)  

 

 Em articulação com o exercício de poder, o saber, sua peça estratégica, assegura a 

emergência de novos pontos para seu exercício. Desse modo, onde há poder, há saber, e onde se 

engendra o par poder-saber, a que nada escapa, também se incide pontos de resistências. Mas como 

resistir ao poder sem escapar de suas tramas?  Não há escapatória, uma vez que não há também o 

“fora” do poder. Não adianta se iludir, qualquer luta que se desejar empreender em relação aos 

mecanismos de poder, não encontrará posição de exterioridade para ser efetuada. Em acordo com 

esta perspectiva foucaultiana, Bruno Gama e Mangueira (2011, p. 3) assinalam: 

 
A possibilidade de existência do poder se dá em função de uma multiplicidade de 
pontos de resistências presentes em toda a rede de relações de poder e que 
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representam o papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite a 
preensão. Logo, não existe, com respeito ao poder, um “fora” que nos libertaria 
de suas malhas a partir de uma grande e bem-sucedida transgressão, mas sim 
resistências que se dão no plano estratégico dessas mesmas relações de poder. 
Poder e resistência se enfrentam, com táticas mutáveis e múltiplas num campo 
de relações de força em luta. 

 

 No primeiro volume de “História da Sexualidade - A Vontade de Saber” (1988), Foucault 

analisa as transformações dos mecanismos de poder nas sociedades ocidentais, as quais se 

sucederam ao longo dos séculos XVII e XVIII. Se na sociedade monárquica a lógica de atuação de 

poder seguia a premissa do fazer morrer e deixar viver, na qual a concepção de vida e de morte 

respondia a um mecanismo de subtração das riquezas, dos serviços e da vida dos súditos, a partir 

do século XVII, há um deslocamento gradativo destes dispositivos de controle. Segundo Foucault 

(1988, p. 128): 

O poder de confisco [dos tempos anteriores] tendeu a não ser mais sua forma 
principal, mas somente peça, entre outras com funções de incitação, de reforço, 
de controle, de vigilância, de majoração e organização das forças que lhe são 
submetidas: um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer [...] mais do 
que barrá-las. Com isso, o direito de morte tenderá a se deslocar, ou pelo menos 
a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida [...]. 

 

 A partir dessas transformações, os mecanismos de ação de poder de confisco, até então 

predominantes, vão se conjugando a outros instrumentos de atuação de poder emergente, não mais 

de soberania, mas agora disciplinar. O modo de funcionamento deste novo sistema de poder se 

configurava através de uma gestão positiva sobre a vida e tomava como alvo de suas tecnologias o 

corpo humano cada vez mais individualizado. Com qual finalidade? Para aperfeiçoá-lo, adestrá-lo, 

torná-lo útil, através do exercício, do treinamento e da distribuição espacial do corpo em um campo 

de visibilidade que assegurasse o seu controle minucioso. O corpo, tal qual uma máquina, passou a 

ser explorado em suas forças e ampliado em suas habilidades e eficácia produtiva. Os novos 

instrumentos de poder, Foucault denomina disciplinar, atuavam desse modo, para maximizar a 

utilidade (enquanto força, dispêndio de energia física e disposição para a produção) e a docilidade 

dos corpos humanos para servirem ao sistema de controle político-econômico (FOUCAULT, 

1999). Neste contexto, vemos surgir e se ampliar a era do poder de gerência e de geração da vida 

(PASSOS, 2001), sobre o qual Foucault (1979, p.20) afirma: “Trata-se [...] de um poder que não 

atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz seu 

comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e manutenção da 

sociedade industrial, capitalista”. 

 Foucault, nas suas análises das relações de poder se distancia da hipótese repressiva, na qual 

o poder é explicado como algo que retira dos indivíduos as características fundamentais que 



74 

  

 

 

marcam seus corpos, seus gestos, atitudes, desejos, aspirações. Como pensar uma individualidade 

estraçalhada pelo poder se qualquer marca dessa própria individualidade é efeito dessas mesmas 

práticas de poder? Partindo para uma outra instância de análise, Foucault (2005) afirma o biopoder 

como produtor de individualidade. Em sua mecânica de atuação, as estratégias que as relações de 

poder engendram nas estruturas sociais são positivas. Para o pensador, as tecnologias de poder, ao 

invés de massificar, produzem particularidades, ao invés de subtrair, produzem os indivíduos. Se 

há no corpo linhas que demarcam, identificam a figura do indivíduo no plano social, seja nos gestos, 

nos comportamentos, ou em qualquer traço do corpo, esta materialidade se deve, desde o século 

XVII, aos mecanismos de produção de poder disciplinar.  

Passos (2001) destaca esse aspecto enquanto característica da sociedade disciplinar, espaço 

estriado, marcado pelas atuações das instituições em seu exercício de função ortopédica, de 

moldagem e correção dos corpos individuados. Nesta teia de relações de poder, os efeitos-processo 

produzidos são constatados no aumento da força econômica e redução da força política dos 

indivíduos.  

Mas as pesquisas de Foucault também nos mostram que a partir da segunda metade do século 

XVIII, progressivamente instala-se uma nova tecnologia de poder, dirigida não apenas ao corpo-

individuado, mas ao corpo-espécie. Gradualmente, os equipamentos dos poderes disciplinares são 

conjugados a outros níveis de atuação de poderes, os quais perpassam por toda extensão da vida 

coletiva dos indivíduos, regulando as questões relacionadas ao nascimento, mortalidade, 

sobrevivência da população e ao mesmo tempo intervindo no controle de seus acidentes, suas 

eventualidades, suas deficiências, buscando a homeostase e o equilíbrio global. Trata-se dos 

fenômenos coletivos enquanto problema político e econômico, através da articulação da anátomo-

política do corpo-humano com a biopolítica da espécie (FOUCAULT, 1999).  

Neste cenário, a vida, em sua condição de espécie, o corpo, em sua aparelhagem biológica, 

encontra um divisor de águas, quando passa a ser inserida e gerida pelos poderes e saberes que 

emergem deste campo político. Surge uma nova ordem de saber-poder, o biopoder. Este se 

caracteriza, como nos aponta Foucault (1999), por ‘fazer viver e deixar morrer’. A nova premissa 

reguladora da sociedade passa a ser o poder da vida, sobre a vida e pela vida. Sobre essa nova 

estratégia de modulação do poder, Peter Pál Pelbart (2003), dialogando com a analítica foucaultiana, 

argumenta: 

A biopolítica mobiliza um outro componente estratégico, a saber, a gestão da 
vida incidindo já não sobre os indivíduos, mas sobre a população enquanto 
população, enquanto espécie[...] é o corpo atravessado pela mecânica do vivente, 
suporte de processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, 
o nível de saúde, a longevidade – é a biopolítica da população (PELBART, 2003, 
p.57). 
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O comentário de Pelbart (2003) contribui para a compreensão do modo de atuação do 

biopoder, que se dá a partir da confluência entre as duas faces de operação do poder sobre a vida, 

qual seja através da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e ajuste dos processos 

da vida/ fenômenos da população aos processos econômicos. Como suposto efeito desse 

dispositivo tem-se o ajustamento da vida-espécie na moldura do cenário capitalista emergente. É 

neste contexto que surgem às Ciências Humanas e Sociais. 

Em sua obra “A verdade e as Formas Jurídicas”, Foucault (2005) nos apresenta uma breve 

pesquisa histórica sobre a formação de domínios de saber a partir de práticas sociais de controle, 

vigilância e exame. Tais práticas eram inerentes aos mecanismos de poder emergentes exercidos 

nas instituições que Foucault denomina de instituições de sequestro (FOUCAULT, 2005), 

materializados no hospital, na escola, na prisão, nas fábricas e nos demais dispositivos disciplinares 

da modernidade, cuja principal finalidade era garantir um sistema de inclusão por exclusão e 

normalização dos corpos. Este modo de operação de poder se diferenciava do sistema de reclusão 

social dos indivíduos presentes até então, quando os marginais eram excluídos do círculo social 

através do mecanismo de reclusão da exclusão. No séc. XIX, os corpos, que outrora eram 

escanteados, encontravam neste cenário novos aparelhos para sua reciclagem, pela via de 

mecanismos de inclusão da exclusão. As instituições de sequestro tinham e têm as suas portas e as 

janelas escancaradas para absorver, incluir, corrigir, normalizar os indivíduos, fixando e 

aprisionando os modos de existências nas redes institucionais de sequestro tecidas pelos aparelhos 

gerais de controle (FOUCAULT, 2005).  

Por meio da colocação dos corpos individuais em cada aparelho disciplinar específico (o 

hospital, psiquiátrico ou não, aparelho de cura/correção, a fábrica -aparelho de produção, a escola 

- aparelho de transmissão de saber) era possível exercer sobre tais corpos práticas sócio-políticas 

de sujeição, controle, vigilância, correção e exame. Dessas técnicas de individualização nascia um 

tipo específico de saber correspondente a cada tipo de aparelho: sobre o louco, sobre o aluno, sobre 

o operário, etc. (FOUCAULT, 1979). 

Através do sistema de vigilância efetuado nas fábricas, por exemplo, sobre o corpo do 

operário se extraía um saber que surgia do próprio comportamento em exercício. Cada ato do 

operário era registrado e validado como um tipo de saber técnico, específico da produção, que seria 

seguido em outras operações fabris. Saber que reforçava aquele tipo de controle e domínio de 

poder. Paralelo a este saber tecnológico, característico das instituições de sequestro, surgia o saber 

sobre o indivíduo, e porque não falar em saber de observação? “Esta é a base do poder, a forma 

de saber-poder que vai dar lugar [...] ao que chamamos de ciências humanas: Psiquiatria, Psicologia, 

Sociologia etc.” (FOUCAULT, 2005, p.88). Como bem mostra Foucault (2005, p. 122): 
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O saber psiquiátrico se formou a partir de um campo de observação exercido 
prática e exclusivamente pelos médicos enquanto detinham o poder no interior 
de um campo institucional fechado que era o asilo, o hospital psiquiátrico. Do 
mesmo modo, a pedagogia se formou a partir das próprias adaptações das 
crianças, às tarefas escolares, adaptações observadas e extraídas do seu 
comportamento para tornarem-se em seguida leis de funcionamento das 
instituições e forma de poder exercido sobre a criança. 

 

No caso da escola, se incrementava técnicas de ajustamento desses corpos e das disposições 

das capacidades individuais a partir das quais se prescreviam hábitos, atitudes, comportamentos, o 

que se devia vestir, falar, de modo a conjugar tais corpos nas engrenagens de poder da sociedade 

disciplinar. No caso da medicina, não foi o corpo do trabalhador o primeiro a ser eleito pela gestão 

do poder médico. Como aponta Foucault (1979, p.79), estes novos dispositivos de poder não 

tinham por objetivo primeiro a produção econômica: “a medicina dos pobres, da força de trabalho, 

do operário não foi o primeiro alvo da medicina social, mas o último. Em primeiro lugar o Estado, 

em seguida a cidade e finalmente os pobres e trabalhadores foram objetos de medicalização.” Foi 

somente na segunda metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e do 

nível da força produtiva dos indivíduos. Isso porque até o século XVIII a população pobre ainda 

não oferecia perigo à saúde dos demais. Enquanto faziam parte da paisagem urbana, oferecendo 

serviços que contribuíam para instrumentalização da vida urbana, como a limpeza dos lixos da 

cidade, levar cartas e outras incumbências, eram considerados úteis ao funcionamento geral. 

Quando passou a ser vista como perigo, a pobreza foi transferida para o controle médico. A partir 

da lei dos Pobres se oferecia condições de saúde à nova classe ameaçadora. A lógica era cuidar dos 

pobres para garantir a segurança e a proteção das classes burguesas. Ora, se aos pobres era 

vantajoso tratar a sua saúde gratuitamente, quem dirá para os ricos que podiam, com isso, se livrar 

das possíveis epidemias oriundas das classes subalternas (FOUCAULT, 1979). 

O saber médico cumpria a função de legislar, vigiar a vida e normalizar os saberes sobre os 

procedimentos de saúde-doença-cuidado. Os processos biológicos e orgânicos emergem 

concomitante aos objetos indivíduo e população e passam a ser alvos das visadas científicas e das 

políticas, legitimadas pela ideia de irrefutabilidade dos saberes científicos. Daí a incidência dos 

grandes debates a respeito da cientificidade no século XIX, alimentando e produzindo efeitos 

disciplinares e regulamentadores escamoteados pelos ideais a serem alcançados, seja na promoção 

de saúde, seja na constituição de uma sociedade melhor e perfeita.  

A disseminação do controle na vida cotidiana seguia um processo de produção da 

normalização da vida social, por meio de mecanismos disciplinares e regulamentadores que incidem 

sobre o corpo social e individual, com o fim de administrar, avaliar, medir, hierarquizar, distribuir 

os seres vivos segundo seu valor e sua utilidade. Vale ressaltar que a emergência das ciências 
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humanas no final do séc. XIX acontece num momento de sobreposição dos mecanismos de poder. 

Período que demarca tanto o apogeu do modelo disciplinar quanto a necessidade de 

aperfeiçoamento das suas técnicas de controle, para além dos espaços de confinamento materiais. 

Nesse contexto passamos a situar nosso objeto de pesquisa. 

 

 

Corpo Drogado: entre o normal e o patológico64 

 

Mas, “Se o normal65 é um valor, sabemos que os valores são variáveis segundo as culturas e 

o social” (NÁDIA CARPANEDO, 2006, p. 67).  Se o normal funciona como a “peneira” avaliadora 

dos modos de viver contemporâneo, o anormal deve também ser incluído neste escoamento. 

Seguindo este pensamento podemos considerar que “as marcas da anormalidade vêm sendo 

procuradas ao longo da modernidade em cada corpo para que se atribua um lugar nas intricadas 

grades de classificação dos desvios, patologias, das deficiências, das qualidades, das virtudes, dos 

vícios” (VEIGA-NETO, 2000, p.107).  

Os crivos do normal e do patológico, parâmetro das sociedades de consumo 

contemporâneas, serão discutidos neste ensaio a partir do pensador Georges Canguilhem (2011), 

tendo como referência a publicação de sua tese de doutorado intitulada “O normal e o Patológico”.  

Canguilhem aponta que há uma tendência a tomar como absoluto, eterno, imutável, um 

determinado fato, apostando na existência de uma essência a ser resgatada. Esta concepção é fruto 

de uma tradição filosófica do real que apresenta a regra de que “toda generalidade é indício de uma 

essência, toda perfeição, a realização de uma essência, e, portanto, uma generalidade observável de 

fato adquire o valor de perfeição realizada, um caráter comum adquire um valor de tipo ideal” 

(CANGUILHEM, 2011, p.79).   

Avançando nos sentidos dos termos, Canguilhem (2011) apresenta como referência o 

dicionário médico de Littré e Robbin, no qual o vocábulo normal vem de normalis, de norma, 

regra; aquilo que é conforme a regra, regular. No vocabulário de filosofia de Lalande “é normal 

aquilo que é como deve ser; e é normal, no sentido mais usual da palavra, o que se encontra na 

                                                 
64 A escrita deste Ensaio: “Corpo Drogado: entre o normal e o patológico” foi inspirada nas aulas de estágio em docência na UFS, 
com a professora Liliana da Escóssia e a turma de psicologia da disciplina Psicologia e Práticas em saúde, no ano de 2011. Inspirado 
também nos escritos do artigo final de conclusão de curso de especialização em saúde mental, no trabalho intitulado: “Consumo 
logo existo! Consumo, logo sumo! Modos de subjetivação dos usos de drogas na contemporaneidade e suas implicações para a 
construção de políticas assistenciais”, orientado por Michele Vasconcelos. Em 2008. 

 
65 Palavra latina que quer dizer esquadro. Na definição de Canguilhem (2011, p.74): “Impor a exigência a uma existência, a um dado, 
cuja variedade e disparidade se apresentam, em relação à exigência, como um indeterminado hostil, mais ainda que estranho. O 
normal não é uma média correlativa a um conceito social, não é um julgamento de realidade, é um julgamento de valor, é uma noção 
limite que define o máximo de capacidade psíquica de um ser. Não há limite superior da normalidade.”. 
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maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o que constitui a média ou módulo de uma 

característica mensurável” (CANGUILHEM, 2011, 79). De acordo com o filósofo, o equívoco nos 

usos desses termos se apresenta na regularidade com que o normal é designado por um fato. Na 

seara da terapêutica médica, essa tradução apresenta-se como um ideal a ser recuperado: o órgão 

afetado deve ser restabelecido à sua ordem anterior. Tratar é, portanto, recuperar o estado idêntico 

ao passado, nesta acepção ontológica da doença. Partindo destes campos filosóficos, fisiológicos 

até o alcance dos cenários socioeconômicos, as noções de normal e patológico reiteram conceitos 

generalizantes que buscam a essência perdida em algum lugar do passado.  

Conceitos a-históricos, idealizantes, fixados em certas concepções de normalidade, traduzem 

quais são os estilos de vida normal, saudáveis e seus antônimos. No motor dessa engrenagem de 

poder, tudo o que foge do ideal é, portanto, considerado desviante, patológico, devendo, por isso, 

sofrer interferência de supostos especialistas e serviços especializados a fim de serem vigiados, 

corrigidos, recuperados, retomando, somente a partir de tal interferência, sua saúde (aqui 

confundida com normalidade). Nos ângulos desses olhares idealizantes, as drogas e seus usuários 

também são marcados e refletidos pelas peculiaridades das lentes avaliadoras. Seus enquadramentos 

variam de acordo com as cenas das culturas capitalistas contemporâneas. Algumas lentes enfocam 

o uso de “certas” drogas sob a forma de desvio/patologia, dando luz às sombras do crime e da 

periculosidade. De modo paradoxal, outras lentes olham outras drogas e outros usuários, dando 

zoom em certo modo de ser normal/sadio/lícito. As oscilações das classificações de licitude e 

ilicitude borram as imagens das cenas das drogas, as quais são menos julgadas pelo 

comprometimento da saúde do que pelos valores generalizados embutidos em cada lente, em cada 

olhar perscrutador da verdade/essência (CARPANEDO, 2006).  

Mas se o normal é aquilo que se torna regular, e que por si é um ideal, uma essência a ser 

restaurada, os usos de drogas, sempre presente nas histórias das civilizações, não deveria ser 

considerado ‘normal’ pela obediência ao critério de regularidade? No entanto, encontramos uma 

contradição nos discursos generalizantes e estigmatizantes sobre as drogas através da associação 

dos seus usos com o patológico, polo oposto ao estado de normalidade. Quem usa droga é viciado, 

(doente) mental, dependente químico. Deve, portanto ser normalizado, restaurado. Mas uma 

patologia especial, que alucina a saúde e beira à periculosidade. 

A partir desta perspectiva, não seria a ausência de normalidade que constituiria o patológico, 

pois a experiência do ser vivo, como um continuum, incluiria a doença. O patológico, nesta acepção, 

implicaria em um certo modo de viver, mais limitado em relação a um novo meio, produtor de 

rupturas na norma anterior.  

O estado de doença seria então definido pelo seu caráter conservador. Dito de outro modo, 
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tornou-se doente aquele que ‘anestesiou’ a capacidade normativa de produzir aberturas para as 

novas modificações que acompanha a vida em sua normatividade operante. Tal perspectiva vai na 

contramão das concepções médico/fisiológicas sobre saúde e doença, como aponta Canguilhem 

(2011, p. 80):  

Achamos que a medicina existe como arte da vida porque o vivente humano 
considera, ele próprio, como patológico [e devendo portanto, ser evitado e 
corrigido] certos estados ou comportamentos que, em relação à polaridade 
dinâmica da vida são apreendidos sob a forma de valores negativos.     

 

 A saúde, por seu lado, não seria o estado de ausência de doença ou condição oposta à doença, 

mas concebida como um processo que pressupõe a doença, a partir de um confronto e superação 

das tendências mórbidas, dito de outro modo, um processo que inclui a superação de estados de 

crises. Nas palavras de Canguilhem (2011, p. 80): “A vida não é indiferente às condições nas quais 

ela é possível, a vida é polaridade e por isso mesmo posição inconsciente de valor [...] a vida é de 

fato atividade normativa”. Segundo essa perspectiva, a polaridade da vida é fruto de um movimento 

de criação constante, regular, necessário para as novas adaptações do homem com o devir de seu 

meio. A natureza provoca rebuliços no homem, trai a estabilidade da obediência relutante de uma 

ordem paralisada, para se produzir com seu novo meio, para que se encontre outro meio no mesmo 

homem tornado outro. “A vida, não sendo apenas submissão ao meio, mas também instituição de 

seu próprio meio, estabelece por isso mesmo, valores, não apenas no meio, mas também no próprio 

organismo. É o que chamamos de normatividade biológica” (CANGUILHEM, 2011, p. 166). A 

vida, sedenta por novas normatividades vai na contramão de um movimento de conservação. A 

capacidade de expansão confere ao homem a possibilidade de instaurar novas normas e superar as 

crises provenientes das modificações do meio em seu devir histórico. Mais do que uma adaptação, 

o organismo sadio responde de modo a ativar o potencial criativo de instaurar e seguir novas 

normas de vida que alteram a si e a seu meio (co-produção). No pensamento nietzschiano essa 

potência dinâmica de criação é a vontade de potência66. O potencial rizomático de conexão em 

toda a extensão da vida. 

Mas em que consistem as reações de resistência e intolerância ao novo meio, como aquelas 

que encontramos nas situações em que o doente persiste e teima pela conservação das únicas 

normas de vida dentro das quais julga sentir-se dentro da normalidade (compatível com a vida), ou 

seja, com capacidade e segurança para utilizar e dominar o seu meio? Na perspectiva de 

Canguilhem, o receio de perder essa segurança é o que diminui a margem de tolerância a um novo 

                                                 
66 Vontade de Potência: Que se refere a vida considerada como instinto, como força, como vontade, como potência (MACHADO, 
1999).  
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meio, e caracteriza o processo de adoecer: “o estado patológico expressa a redução das normas de 

vida toleradas pelo ser vivo, a precariedade do normal estabelecido pela doença. As constantes 

patológicas têm valor repulsivo e estritamente conservador” (CANGUILHEM, 2011, p.166). 

Conservação que leva o doente a fixar-se em um estado que reduz as suas possibilidades inventivas 

e criadoras.  

 

 

O que pode um corpo? 

 
A vida fora da autografia 
A vida fora da biografia 
A vida fora da caligrafia 

A vida fora da etnografia 
A vida fora da fotografia [...] 

- A vida inde. 
 

Arnaldo Antunes 

 

 

Anita recorda de uma conversa com seu psiquiatra:  

 
Engraçado, conversando com meu psiquiatra lá no CAPS eu perguntei: ô douto, 
na televisão mostra que o crack mata e acaba logo com a pessoa e eu uso crack 
faz tempo e olha para esse corpo? [aponta seu corpo neste momento]. Na 
televisão só mostra foto de gente acabada. Que corpo é esse doutor? Ele disse 
que o que me segura é a medicação... eu tomo amplictil, fenergan e palmelol. É 
por isso que conservo meu corpo assim [olha para seu corpo]. E de fato, sem a 
medicação eu não durmo um sono... ele disse que para me segurar eu tenho que 
tomar medicação a vida inteira ... (Anita, DIÁRIO DE CAMPO, 2012). 

 

Os traços do corpo de Anita são raridades nos arquivos de imagens dos infames craqueiros. 

Ela mesma estranha e interroga o seu corpo, que foge à regra, à forma do que é mostrado e 

enunciado nas imagens sobre os drogados, sobretudo, usuários de crack, divulgadas pelas mídias 

dominantes e pelo senso comum. Anita fica carente de referências para falar de seu corpo quando 

a criação de si mesma e da vida escapam às galerias de imagens prêt-à-porter que entorpecem 

nossos olhares. A vida de Anita “fora da fotografia” é apaziguada pelo médico, que justifica a 

“conservação” da sua “boa forma” e da sua saúde, apesar dela ser usuária de crack, pelo uso que 

ela faz das medicações. O corpo “bombado psíquico”67 ainda consegue ou pode conseguir se ajustar 

aos padrões das imagens midiáticas. O Corpo do drogado é encurralado por todos os lados. De 

                                                 
67 Eliane Brum (2011), na coluna “Você consegue viver sem drogas legais”, faz referência ao termo “bombado psíquico”. 
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um lado, os clichês das imagens midiáticas que produzem corpos zumbis: imagens de caveirinhas, 

morte e caixão. De outro lado, os discursos científicos, como este apontando pelo médico de Anita. 

A ideia que prevalece é a de que “Se você ainda não virou caveirinha, a medicação pode manter seu 

corpo equilibrado: “bem dopado”, “bem domado”. O corpo drogado “bomba relógio” que sem 

as drogas lícitas, medicamentosas, pode explodir a qualquer momento. Resta ainda algum lado para 

desencurralar o corpo? 

O corpo segue os modelos guiados pelo imperativo do verbo ser: o corpo dever ser, o corpo 

deveria ser, o corpo é. Sempre em relação a uma referência identitária. A indagação de Anita sobre 

o “é” do seu corpo se ajusta aos sentidos do verbo ser: firmar uma identidade. Como afirma 

Deleuze (1999, p. 61) na obra “Conversações”: “todo nosso pensamento é mais modelado pelo 

verbo ser, pelo É”. Há um desperdício do corpo encerrado no ser. Como o corpo pode escapar à 

conjugação do verbo ser? O que há mais para se ver? Para encontrar? Um corpo sempre previsível, 

reduzido em suas possibilidades inventivas. Gaguejando o verbo “ser” com Deleuze, fazemos uma 

torção na língua para falar do corpo sem as amarras do “ser”, a partir da gagueira criadora da 

conjunção “E”68.   

 Compondo com o pensamento spinozista-deleuziano, forçamos o corpo a fazer uma 

ultrapassagem69 do verbo ser para suas potências, e assim chegamos a questão expressa por Spinoza 

em sua Ética: o que pode o corpo? O corpo à espreita para ser conhecido e desvelado, se desfaz 

no pensamento spinozista. No prefácio da terceira parte da Ética, o filósofo holandês considera 

“as ações e os apetites humanos são exatamente como se fossem uma questão de linhas, de 

superfícies ou de corpos” (SPINOZA, 2011, p.98). A partir desta perspectiva, não mais nos 

interessamos em saber o que é o corpo, mas em experimentar o que pode um corpo e, a partir daí, 

acompanhar as linhas que engendram suas afecções. 

Na segunda parte da Ética, Spinoza faz referência à definição do corpo: “os corpos são coisas 

singulares70, que se distinguem entre si pelo movimento e repouso, pela velocidade e pela lentidão, 

e não pela substância” (2011, p. 62).  Segue a isso um dos principais postulados da Ética: “o corpo 

humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 

altamente composto”. (SPINOZA, 2011, p. 66). Um só corpo já é uma multidão. A ética spinozista 

define o corpo não pela sua forma, nem pela constituição de seus órgãos, mas pela sua 

                                                 
68 Na obra Conversações, Deleuze refere: “[...] o E é a diversidade, a multiplicidade, a destruição das identidades” (DELEUZE; 
1992, p. 62) 

 
69 Do verbo ser às suas potencialidades de tornar-se. Mudar estes termos não é apenas uma questão de preferência, mas toda uma 
mudança de perspectiva, outras finalidades. Uma abertura do estado estático do corpo para o estado dinâmico: “do corpo é” ao que 
pode o corpo. Tal possibilidade é inevitável que seja de abrir-se, de dobrar-se, de atrevimento, de desobediência, de não adaptação.  

 
70 Por modo ou “coisas singulares compreendo aquelas coisas que são finitas e que têm uma existência determinada” (SPINOZA, 
2011, p. 52). Um corpo é determinado a existir a partir do encontro com outros corpos. 
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potencialidade em produzir mais e mais afecções nas composições e decomposições que faz com 

os outros corpos. Corpo como grau de potência em seu poder de afetar e ser afetado nos encontros 

com outros corpos que o compõe. Note-se bem que estamos nos situando, ou melhor, situando o 

corpo em um outro plano de individuação, que se distingue daqueles dos sujeitos e das formas 

visíveis segmentadas. Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1997), denominam essa zona intensiva 

que abrange o processo de constituição do corpo como Plano de Imanência ou de Composição de 

Hecceidade. Sabemos o que o corpo pode quando mergulhamos nesse plano de matéria informe, 

quando somos atravessados pelos movimentos das linhas duras, que dão forma e matéria ao corpo 

e das linhas fluidas que, no cruzamento molar-molecular formam o Plano de Imanência ou de 

Composição de Hecceidades. Nesta zona de bifurcação entre as linhas molar/molecular, ou seja, 

entre a rigidez do corpo-matéria-forma e a fluidez do corpo que se metamorfoseia, ressaltamos a 

convergência entre o pensamento spinozista e deleuzeano. Em Mil Platôs, esta proximidade é 

apontada quando Deleuze e Guattari afirmam (1997a, p. 47): 

 
No plano de consistência, um corpo se define somente por uma longitude e uma 
latitude: isto é, pelo conjunto dos elementos materiais que lhe pertencem sob tais 
relações de movimento e de repouso, de velocidade e de lentidão (longitude); 
pelo conjunto dos afectos intensivos de que ele é capaz sob tal poder ou grau de 
potência (latitude). Somente afectos e movimentos locais, velocidades 
diferenciais.  

 

As dimensões dinâmicas e cinéticas do corpo, “é todo o agenciamento em seu conjunto 

individuado que é uma hecceidade; é ele que se define [...] por velocidades e afectos, 

independentemente das formas e dos sujeitos que pertencem tão somente a outro plano” 

(DELEUZE, 1997a, p. 49). Velocidades que os compõem e dos afectos que os preenche.  

Em sintonia com o pensamento de Spinoza, Deleuze afirma: “tudo é apenas encontro no 

universo, bom ou mau encontro. Adão come a maçã, fruto proibido? É um fenômeno do tipo 

indigestão, intoxicação ou envenenamento: essa maçã podre decompõe a relação de Adão. Adão 

faz um mau encontro”. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 49).  Daí podemos pensar em outro 

exemplo, como a degustação de um mesmo alimento que produz uma reação alérgica (um mau 

encontro), que degrada um corpo e o mesmo alimento que produz satisfação e prazer na interação 

com um corpo diferente. Nas experiências de uso de drogas há composições e decomposições com 

os corpos em contato, como constatado nas tribos indígenas do Uaçá71, quando há composição de 

                                                 
71 Sobre as finalidades de usos de bebidas alcoólicas entre os índios, Laércio Fidelis Dias (2008) analisa os aspectos relacionados aos 
comportamentos designados como beber ‘excessivo’ dos grupos indígenas das terras do Uaçá, no extremo norte do Amapá-Brasil. 
Essas tribos apresentam padrões de consumo de álcool orientados por um conjunto de regras culturais que os circunda e os direciona 
a eleger determinados padrões de comportamentos como o “bom beber” e o “beber indesejado”. De que forma se dá os padrões 
de sociabilidade e quais aspectos contribuem para a produção de sentidos, para a positivação/qualificação (traduzida como o “bom 
beber”) do consumo de álcool entre os indígenas? Para além desses sentidos, quais elementos negativam (traduzem como mau-
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um bom encontro, e a embriaguez nociva e refreadora dos afetos, quando o uso de álcool se 

distancia de suas pautas culturais.  

Assim, em cada encontro uma nova afecção, uma nova ideia dessa afecção que determina a 

existência da ideia do corpo e o corpo, ambos existentes em ato e em uma mesma substância. A 

partir das afecções, a mente, atributo do pensamento, produz ideias das afecções do corpo, as quais 

são “sempre ideias inéditas e singulares, uma vez que os encontros de corpos sempre se dão de 

modo singular e inédito” (FERREIRA, p.2009).  

                   

 

O corpo-drogado 

 

Avançando nas discussões sobre o corpo, sobretudo o corpo em agenciamento com a droga, 

fazemos um desdobramento da questão expressa por Spinoza para uma outra indagação: O que 

pode o corpo-drogado? Por “Corpo-drogado” nos referimos ao termo utilizado por Daniel Lins 

(2001), no artigo “Sujeito e Devires: o corpo drogado”, para fazer uma problematização do “eu-

identitário”, firmado pelo modelo racionalista científico aliado ao pensamento filosófico-

metafísico, cujo princípio fundamental é a busca de uma verdade permanente e subsistente, 

fornecida pela figura imperiosa do sujeito pensante e conhecedor.  

Nas palavras do autor:  

 

A litania do eu, cuja economia obedece a regras bem executadas, a rituais 
pontuados por uma vontade ascética, “vontade de autodestruição que vai se 
revelar como a forma suprema da moral”, busca na “consciência moral”, 
produzida pelo ressentimento e pela solidão sem martírio, uma história bem 
estruturada, em detrimento da cartografia e do acontecimento” [...] Ilustrada pelo 

                                                 
beber) as relações de consumo de bebidas? Nas tribos do Uaçá, as bebidas alcoólicas, especialmente a cachaça, estão presentes nos 
trabalhos de plantio de roça, nas comemorações do dia do índio, nas assembléias políticas, nas festas de santo, nas competições 
esportivas e durantes as celebrações festivas dos Turés. Nos rituais xamânicos, a cachaça, associada ao tabaco (no ritual de fumo) 
induz a um estado alterado de consciência que facilita os canais de comunicação com os seres sobrenaturais. “Beber até zerar” é a 
expressão mais empregada entre os pajés, para o consumo de bebidas até o seu fim, intensificando assim as celebrações e os contatos 
com os karuanã. O consumo de bebidas apresenta finalidades de troca e sociabilidade entre as famílias e entre estas e os Karuanã 
(DIAS, 2008). Os consumos de caxiris agregam um papel importante à figura do feminino. Somente às mulheres é concedido o 
direito de fermentar e gestar os caxiris, o que lhes confere um papel especial e farto de significados, como transformadoras de 
matérias-primas: “O caxiri metaforicamente se assemelha ao sêmen. Durante o Turé, a bebida é servida preferencialmente pelas 
mulheres jovens, chamadas em patuá de ren (do Francês, rienes, rainha). Assim, ao contrário do sêmen que vai dos homens para as 
mulheres, o caxiri percorre o caminho inverso, indo delas para eles. O caxiri estufa no estômago, empanturra, deixa a barriga inchada 
como se eles estivessem grávidos. É como se as mulheres inseminassem os homens, invertendo a lógica da concepção” (DIAS, 
2008, p.07). Como se vê, não é a quantidade de bebida ingerida que define o beber indesejado. A embriaguez produzida no interior 
de suas pautas culturais favorece os encontros alegres e aberturas para encontros afetivos entre os índios. Beber até zerar, é a regra 
para potencializar os encontros afetivos nas celebrações, nas danças, nas pinturas, na rezas, no agradecimento e na comunicação 
com os deuses, embriagar-se de vida em sua potência criativa. Usos de bebidas para fertilizar a vida! Para além do bem e do mau 
uso, a concepção do beber indesejado/ruim é validado entre os índios quando o uso de bebidas fere os encontros alegres, rompe 
ou prejudica os seus princípios, crenças e rituais. Quando a embriaguez segue um rumo diferente daqueles concebidos nas aldeias. 
É o que acontece quando os índios vão comprar bebidas em postos de gasolina e voltam embriagados descaracterizados, 
desterritorializados, se envolvendo em violência e brigas. 
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corpo-drogado, corpo solitário à procura (ainda?) de uma identidade, de um 
sustentáculo molar [...] o eu-drogado, como experimentador, goza e usufrui da 
força e dos sentimentos provocados pela droga, mas escapa aos afetos, aos 
devires que transbordam aquele que passa por eles (tornando-se outro). 
Paradoxalmente, inclusive quando a droga torna-se um porto-seguro, uma 
plataforma identitária, uma morte provisória, o corpo-drogado, por meio da 
ritualização da droga, continua ainda ancorado na vontade de potência. Mas essa 
vontade é logo transformada por ele numa verdade, isto é, no bem (LINS, 2001, 
p. 108). 

  

A partir das considerações do autor sobre o corpo-drogado, vale uma antecipação de que 

não se tem aqui a pretensão de encontrar uma definição sobre o corpo-drogado. Se assim fosse, 

estaríamos imbuídos de buscar o conhecimento, a verdade sobre um suposto corpo perdido, 

receptivo ao conhecimento que lhe situaria em um ponto fixo de referência doada por uma suposta 

verdade moral. Nesta direção, estaríamos repetindo o modelo representacional que reduzem as 

pluralidades de vidas aos casos idênticos.  

Ao contrário da pretensão de buscar uma verdade, Lins (2001) expõe a ilustração do corpo-

drogado como uma denúncia daquilo que Foucault e Deleuze mais combateram72: o sujeito 

metafísico, aquele que conserva uma identidade na sombra de toda mudança. O sujeito do 

conhecimento que tem algo a ser revelado/desvelado pela vontade de verdade73. E qual o impasse 

em se investir numa empreitada para se alcançar um modelo de verdade? O homem da razão, fiel 

à verdade moral incorre em uma traição da própria vida, quando ela é defendida como uma virtude 

criadora, vontade de potência esbanjadora de força e afirmativa da vida. Aqui nos referimos à vida 

como Vontade de Potência74ou vontade criadora, defendida pela genealogia nietzschiana. Diante 

da referência de Lins (2001), acerca da aliança identitária “corpo-drogado e verdade moral”, faz-se 

pertinente parafrasearmos alguns questionamentos nietzscheanos assinalados por Machado (1991, 

p.67) “Qual é a sua força? Sobre o que ela age? [...] que forças ela favorece, que forças reprime? 

Torna ela mais sadio, mais doente, mais corajoso, mais ávido de arte etc.?” A questão nietzscheana 

do conhecimento é enunciada por Machado (1991): se existe um tipo de vida ativa e um tipo de 

vida reativa, a serviço de que tipo de vida se coloca o conhecimento? Questões balizadoras para se 

                                                 
72 Na obra “Nietzsche e Deleuze – Pensamento nômade” Lins (2001, p.105) afirma: “Foucault e Deleuze engendra à sua maneira 
um combate permanente contra a representação de um eu imbuído de um singular sem singularidade que impõe a tirania de um eu-
déspota, filho da moral e da verdade verdadeira”. 

 
73 Vontade de Verdade se refere à busca de uma dada concepção de verdade inseparável de sua âncora mestra: a moral. O contrário 
da vida pulsada pela força vital é a vida demarcada pela vontade de verdade e pela moral que aprisiona, conserva e enfraquece a 
força expansiva da vida. O paradigma das ciências modernas aliado ao pensamento metafísico é sustentado pela concepção de uma 
verdade transcendental, superior e inquestionável sobre a vida (LINS, 2001). Como refere Machado (1999, p. 85): “é a crença, que 
funda a ciência, de que nada é mais necessário do que o verdadeiro.”  
 
74 Rosa Dias (2004, p.131) em sua leitura sobre Nietzsche, afirma: “o seu conceito de vida como vontade de potência adquire a 
significação de vontade criadora quando as forças criadoras predominam sobre as forças inferiores de adaptação e de conservação”.  
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firmar uma crítica ao valor dos valores morais, na direção de uma experimentação genealógica da 

moral, através da qual a vida é tomada como o critério de avaliação do conhecimento.  

A ilustração do corpo-drogado, radicalização do eu-identitário é assim denominada por Lins 

(2001) em razão da insistência do corpo numa determinada linha. Se “o molar no campo do devir 

é apenas uma passagem, mesmo porque, na sua natureza, o devir dissolve o perceptível, dilui 

propriedades e haveres” (LINS, 2004, p. 187), na economia do corpo-drogado, o molar se torna 

uma via de instalação. Como referem Deleuze e Guattari em Mil Platôs (1997a, p. 80) “os drogados 

não param de recair naquilo de que eles queriam fugir: uma segmentaridade mais dura à força de 

ser marginal, uma territorialização mais artificial ainda porque ela se faz sobre substâncias químicas, 

formas alucinatórias e subjetivações fantasmáticas”. Na mistura do corpo com a droga, o corpo-

drogado entra numa espécie de ilusão molecular75 “se pensa corpo-devir se pensa molecular”, mas 

tão logo suas linhas de fuga são segmentadas na instauração de um juízo moral: “o sempre estável, 

o sempre idêntico, não é apenas a verdade, é também o bem” (LINS, 2001, p. 107). Ao fidelizar a 

linha molar “o que é experimento torna-se monotonia”, o que é fuga vira prisão, a resistência vira 

identificação, o prazer é sucedido pela culpa e pelo ressentimento. No movimento de repetição, as 

possibilidades de expansão da vontade de potência são enfraquecidas, o que faz do eu drogado, 

não melhor ou pior, apenas fraco, negativo, reativo.  

Como bem questiona Lins (2001, p.112), um discurso prévio acerca do corpo-drogado “não 

seria ainda um discurso de padre?”. Ou seja, não seria a repetição de um juízo moral acerca de uma 

suposta verdade sobre o drogado? Em nossa sociedade ocidental, injetada de moralidade, 

predomina a produção discursiva que termina por excluir o próprio drogado e sua experiência com 

a droga. Em acordo com a perspectiva de Deleuze e Guattari (1997a, p. 78): “Hoje instaurou-se 

um discurso sobre a droga que só faz agitar generalidades sobre o prazer e a infelicidade, sobre as 

dificuldades de comunicação, sobre causas que vêm sempre de outra parte”. Neste sentido, ao 

drogado é ofertado um lugar passivo, de ignorância sobre seu corpo, cuja verdade deve ser buscada 

no outro (os especialistas da saúde), que ocupa o lugar do suposto saber.  

O corpo drogado precisa de um norte, uma verdade. E quem dará? O especialista, o rótulo 

moral? É preciso ser rápido e preciso na localização da doença, como assinala Canguilhem (2011, 

p.1): “Para agir, é preciso ao menos localizar. Como agir sobre um terremoto ou um furacão? É 

sem dúvida, a necessidade terapêutica que se deve atribuir a iniciativa de qualquer teoria ontológica 

sobre a doença”. Nomeada a doença, acredita-se mais próximo da promessa de resgatar aquilo que 

                                                 
75 Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1997a, p.79) afirmam: “Mas se é verdade que a droga remete a essa causalidade perceptiva 
molecular, imanente, resta toda a questão de saber se ela consegue efetivamente traçar o plano que condiciona seu exercício. Ora, a 
linha causal da droga, sua linha de fuga, não para de ser segmentarizada na forma, a mais  dura possível, da dependência, do dopar-
se, da dose, do traficante. Mesmo que em sua forma flexível ela possa mobilizar gradientes e limiares de percepção [...] tudo se faz 
ainda numa relatividade de limiares que se contenta em imitar um plano de consistência em vez de traçá-lo[...]. 
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foi supostamente subtraído pela droga: a normalidade, a estabilidade, a verdade do corpo. 

A ideia de doença se antecipa, e mesmo antes de existir na experiência do sujeito, já existe na 

providência da técnica médica. Como presente na fala de Anita: “Ele [o psiquiatra] disse que eu 

vou ter que tomar a medicação a vida toda... o que segura meu corpo é a medicação” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2013). 

  Se há um corpo a ser conhecido, este é tratado como um corpo, corpo-doente, corpo-

selvagem, corpo-indomado, corpo-pecador, corpo-anormal, que precisa de mais drogas para ser 

controlado/dopado, de modo que a verdade do corpo se confunde com a busca de uma suposta 

estabilidade do corpo, que se alcançará também pelo uso da droga. Desse modo, conhecer o corpo 

implica mais em interpretar/dopar76 e não em experimentar o que pode o corpo nas inesgotáveis 

possibilidades de afecções nos encontros com outros corpos, como já assinalado na ética 

espinozana. O enfoque nas propriedades bioquímicas77 das drogas e seus efeitos sobre o organismo 

termina por distanciar os sentidos que os próprios drogados produzem ou poderiam produzir 

acerca dos seus usos de drogas. Evocando Rolnik (2004, p.237): “Com o corpo vibrátil em coma 

[...] as forças passam a funcionar sem ritmo, frenética e ilimitadamente, o que muitas vezes se acelera 

mais ainda por sua turbinagem com aditivos químicos, sejam eles produzidos e comercializados 

legalmente pela indústria farmacológica ou ilegalmente pelo narcotráfico. Subjetividades com esse 

sintoma são as favoritas para a cafetinagem do capital”. 

Como adverte Lins (2004, p. 203): “perigo maior é interpretar o corpo-drogado unicamente 

em termos de falta ou de excesso: procura da felicidade” ou “reação à infelicidade”; “à falta de 

amor”, etc.”. Este tipo de discurso, quando imbuído de uma consciência infeliz elimina o drogado 

e sua experiência”. O autor enuncia que a pele-cartaz do drogado, marcada por signos e 

representações é apresentado ao psicanalista, acrescento aqui o psiquiatra, o psicólogo, o pastor, o 

juiz, o senso-comum, “como um dos primeiros elementos semiológicos onde signos são exibidos, 

inscritos” (LINS, 2004, p. 196) para ser traduzido e interpretado pelos supostos leitores/tradutores 

da “verdade”.  

É preciso compreender que à sua maneira, e embora em um nível arcaico ou pré-
verbal, o corpo drogado fala. Mas sua gramática é escrita na própria pele [...] Pele-
cartaz, proclamando os resultados de sua decrepitude - traços, marcas de picadas, 
feridas, desidratação-, pela sua vontade de ser posto para fora da sociedade, 
excluído, preso, punido. (LINS, 2002, p. 196) 

                                                 
76 A genealogia também é uma interpretação, mas com base na própria vida como critério avaliador, o que difere de uma 
interpretação sustentada no crivo de uma verdade superior, que se coloca à revelia da dinâmica e das mudanças  constitutivas da 
vida.  

 
77 Como aponta Simões (2005, p. 15): Se é verdade que os especialistas biomédicos reconhecem que nem todo usuário de “drogas” 
é um dependente, o virtual monopólio que sua autoridade científica exerce sobre o tema, privilegia o ângulo da droga como um 
perigo em si mesma. Na linha de raciocínio que prioriza os conhecimentos dos compostos, de suas propriedades bioquímicas e de 
seus efeitos, toda substância psicoativa pode levar a manifestações de dependência, desde que seu uso se converta para o sujeito 
numa prioridade e alcance uma centralidade muito maior do que os outros comportamentos ou desejos.  
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O folheto do “crack matador”, a fotografia com o registro “uma doença chamada crack” e a 

prescrição medicamentosa do psiquiatra78 na conversa com Anita, são exemplos de enunciados 

interpretativos sobre o drogado na ausência da produção de sentidos do próprio drogado. 

Compondo com Canguilhem (2011), constatamos que mais depreciativo do que o fazer calar é o 

fazer falar, o falar “sobre”: “mais do que a opinião dos “especialistas”, é a apreciação dos pacientes 

e das ideias dominantes do meio social que determina o que se chama ‘doença’ (CANGUILHEM, 

2011). A produção generalizada de um certo modo de entendimento sobre a doença faz com que 

o próprio drogado se torne “especialista” em seu auto-exame, seu auto-diagnóstico, quando não 

resta outros sentidos para experimentar “sou impotente perante a droga, por isso recaio sempre, 

não tem jeito... a doença é mais forte e me leva ao crime” 79 (DIÁRIO DE CAMPO, 2012). “Sem 

a medicação eu não durmo um sono... vou me aposentar... preciso ocupar meu tempo livre se não 

vou usar sem parar” [e adoecer mais]. (DIÁRIO DE CAMPO, 2012). 

A concepção de doença é produzida em oposição ao estado de saúde, de modo que a 

soberania do patológico é o farol para se chegar às normas da saúde, traçando uma distância longa 

entre o sujeito da experiência e os efeitos aí produzidos. Aqui nos referimos a esse processo de 

patologização das drogas, a essa produção em massa de “doentes dependentes químicos”. Mas o 

que seria essa dependência, dita “química” quando ampliamos os sentidos dos usos, quando não 

nos contentamos com as definições biomédicas que priorizam os conhecimentos dos compostos, 

de suas propriedades bioquímicas e de seus efeitos, para as quais a dependência surge quando o 

uso se converte numa prioridade, a partir de uma avaliação quantitativa (quantidade de uso da 

substância)? 

Aqui não se pretendeu situar a droga como objeto ou como sujeito de uma relação, mas 

como agenciamento numa determinada produção social, sem essências a serem exploradas como 

se tivessem propriedades mágicas/farmacológicas em sua essência capaz de provocar por si só, 

efeitos avassaladores e eliminadores da autonomia dos seus usuários.  As drogas podem passar 

nesse trânsito como qualquer outra coisa, afinal os objetos sócio-técnicos dependem das suas 

relações de encaixe: “Permanecem indeterminados até que sejam reportados aos agenciamentos 

que os constituem enquanto tais” (Deleuze, 1997, p. 72). Com isso não se pretendeu buscar a 

essência exata de um objeto usado por um sujeito ou que usa um sujeito. Perspectivada enquanto 

objeto sócio técnico, a droga se define pelos agenciamentos que fazem. Deleuze (1991, p.26) faz 

uma distinção entre a experimentação vital e os empreendimentos mortíferos, os quais perpassam 

                                                 
78 Ver nesta pesquisa a cena O que pode o corpo? .  

 
79 Reminiscências sobre a fala de uma usuária de drogas, internada em uma clínica particular para tratamento de “dependência 
química”, na ocasião de participação de um grupo terapêutico. Salvador- Ba 2012. 
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pelas linhas de fuga dos drogados: “É como um movimento curvo. O drogado fabrica suas linhas 

de fuga ativas. Mas essas linhas se enrolam se põem a girar nos buracos negros, cada drogado tem 

seu buraco, grupo ou indivíduo como um caracol. Afundado antes que desfundado”. 

Com base na acepção de Canguilhem (2011) acerca do patológico, compreendemos que a 

patologização do drogado estaria nas cristalizações dos agenciamentos do corpo, impedindo que 

novas normatividades sejam engendradas para criação de outras normas de vidas, outros modos 

de afetações, outros arranjos diante das mudanças do ambiente e das transformações que a vida 

impõe. A precariedade dos agenciamentos, temporária ou não, produz o investimento limitado e 

reduzido dos corpos, os fixando numa relação de repetição com um objeto (sócio técnico) que 

pode ser químico ou não. Mas o efeito dessa repetição é a própria dependência, que restringe os 

investimentos afetivos, os novos arranjos de vida, como o entupimento das correntes sanguíneas 

da vida: “uma artéria obstruída deixa de ser fisiologicamente uma artéria, já que se tornou um 

obstáculo, e não mais uma via para circulação” (CANGUILHEM, 2011, p. 57). 

A produção do corpo-drogado se insere nesse contexto de consumo de modelos identitários 

e de instalação do corpo na dependência de um discurso moral que aprisiona a vida e enfraquece 

as suas possibilidades inventivas. No lugar do “querer-artista80” os corpos desejam o idêntico, o 

verdadeiro, o bem. A partir dessas considerações, Lins assinala que (2001, p. 108): “somos todos 

drogaditos do eu”, seguindo o mesmo sentido dado por Rolnik (1997) quando expressa: “somos 

todos toxicômanos de identidade81”.  

 

 

Clic! Corpo drogado, corpo (des) ocupado? 

 

Mas até que limite o corpo aguenta? Compondo com Galli (2004, p. 57): “a primeira tentativa 

de resposta é a do corpo que não aguenta mais, corpo que, submetido às normas e padrões de 

consumo, corre constantemente para acompanhar as exigências que o mundo ocidental requisita 

[...]”. Neste cenário, o tempo se torna algo valioso na (de) composição do corpo uma vez que a 

                                                 
80 “Linha artística, querer-artista, axioma fundamental da economia molecular: Vontade de Poder que diz “sim” à vida” (LINS, 2004, 
p.189). 

 
81 Um mercado variado de drogas sustenta e produz esta demanda de ilusão, promovendo uma espécie de toxicomania generalizada. 
Mas a que drogas estou me referindo?  Primeiro as drogas propriamente ditas, fabricadas pela indústria farmacológica que são pelo 
menos de três tipos: produtos do narcotráfico, proporcionando miragens de onipotência ou de uma velocidade compatível com as 
exigências do mercado; fórmulas da psiquiatria biológica, nos fazendo crer que essa turbulência não passa de uma disfunção 
hormonal ou neurológica; e, para incrementar o coquetel, miraculosas vitaminas prometendo uma saúde ilimitada, vacinada contra 
o stress e a finitude. Evidentemente não está sendo posto em questão aqui o benefício que trazem tais avanços da indústria 
farmacológica, mas apenas seu uso enquanto droga que sustenta a ilusão de identidade (ROLNIK, 1997, p. 2).  
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norma de viver está conjugada a um circuito acelerado do tempo, diante do qual o corpo, sempre 

endividado, corre contra o tempo atrás do tempo perdido. Estamos nos referindo ao tipo de 

sociedade em que se produz constantemente uma necessidade de se ter mais e mais tempo para 

ficar mais belo, mais sadio, mais perfeito, mais malhado, mais jovem. Sobre as particularidades da 

temporalização de nossa sociedade Deleuze (1992, p.228) expressa que: “o controle é de curto 

prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa 

duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem 

endividado”. Não há, portanto, afirmação da temporalidade, ao contrário, corpo e tempo se 

rivalizam numa dívida que deve ser paga com o próprio corpo. Na tentativa de fixar o tempo 

Cronos82, com o máximo de ocupação possível, o corpo despenca no campo patológico e 

enfraquece a sua capacidade normativa, já enunciada por Canguilhem nesta dissertação. Com base 

no pensamento de Lins (2004), podemos afirmar que o corpo-drogado transita na velocidade de 

um tempo que mata a própria vontade da calma e da “inocência do devir” 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E quanto aos corpos que escapam e teimam em não “ocupar” o tempo conforme os ditames 

dos padrões dominantes? Para os corpos desobedientes, há o julgamento moral, como expresso no 

provérbio popular: “Cabeça vazia, oficina do diabo... o tempo cura tudinho ... pode curar até 

bebedeira, drogado e maconheiro, mas tem que ocupar a cabeça, fazer muita atividade ... as vezes 

se droga porque é desocupado mesmo” (DIÁRIO DE CAMPO, 2012). Ora, e quem são os (des) 

ocupados, vadios, vagabundos proferidos nas falas dos moradores da cidade? Na lógica vigente, 

todos aqueles que vacilarem em manter os corpos equilibrados na corda bamba do mercado de 

consumo. No plano macropolítico das cidades interioranas, aqueles que não trabalham na 

Prefeitura Municipal e no comércio formal, aqueles que não frequentam assiduamente as igrejas 

católicas e evangélicas, aqueles que não comparecem nas atividades dos programas de assistência 

social e da saúde, dentre outras modalidades de ocupação moral-trabalhista. Nesse contexto, 

quando nos referimos aos drogados, a associação com a (des)ocupação é radicalizada pela 

população local que prima pelo corpo disciplinado pela fé, pelo trabalho, pela moda fitness, 

estranhando qualquer tipo de produção do corpo que não atenda aos ideais dos perfis-padrão 

estabelecidos.  

Se já há uma condenação do corpo quando falha na ocupação do trabalho, quem dirá quando 

                                                 
82  “Cronos, o tempo da medida, que fixa as coisas e as pessoas, desenvolve uma forma e determina um sujeito”. Diferencia-se de 
uma outra temporalidade, o tempo aion “ tempo indefinido do acontecimento, a linha flutuante que só conhece velocidades, e ao 
mesmo tempo não para de dividir o que acontece num já-aí e um ainda-não- aí [...]” ( DELEUZE;GUATTARI, 1997a, p. 49).  

 
83 “A inocência do devir é pontuada pela força da calma [...] O devir, ao contrário da imitação, produz um plano de consistência, 
numa calma que convém ao próprio tempo do devir. Não se trata de esperar para esperar menos, mas de uma prudência não moral 
necessária às instalações de linhas intercessoras, de partículas e galáxias, loucas talvez, mas que não emergem na confusão da pressa, 
no empurra-empurra de uma vontade que mata a própria vontade” (LINS, 2004, p. 194). 
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os tempos a serem gastos com o trabalho se aproxima do fim? 

Diante do suposto corpo “rebelde” que precisa de recursos para ser domado, Anita se 

preocupa com a iminência da aposentadoria:  

 
Se eu parar eu adoeço mesmo. Principalmente para mim que moro só ... por isso 
preciso realizar alguma coisa quando me aposentar, ter alguma atividade para 
ocupar a mente. Minha filha passou 26 dias na minha casa ... ela não usa nada de 
drogas nem álcool... Não usei nada nos dias que ela passou aqui ... só faltei 
enlouquecer porque não podia usar na presença dela ... nos fins de semana, 
quando ela ia para casa da amiga eu saía para “usar”. Quando ela foi embora usei 
muito ... quase tive uma overdose. Por isso foi bom tá me encontrando com você 
nesse período antes de minha filha chegar porque já tava controlando o uso aí 
quando ela chegou facilitou ... mas se fosse antes, poderia ser mais difícil parar e 
poderia ter sido um transtorno para mim... (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

A rotina de Anita é “ocupada” pelos horários do trabalho, pelas tarefas domésticas, pelos 

cuidados cedidos ao seu neto, dentre outras atividades. Mas nem sempre seu corpo aguenta a 

insistência em se manter na linha molar do cumprimento de suas responsabilidades/atividades. Ou 

quando as ocupações “falham” na “conservação” do corpo? Abre-se um espaço para o uso do 

tempo com um outro tipo de (des) ocupação: o uso de drogas (crack, maconha e álcool).  

Quando usa drogas Anita diz se desligar do tempo segmentado em sua rotina e deixa-se levar 

pelo tempo “afoito” e descontrolado, o tempo que só conhece as sensações que tomam o corpo 

em composição com a droga. Desse modo associa seu uso a uma irresponsabilidade: “se eu tivesse 

usado hoje não ia chegar no horário certo do trabalho, fazer as coisas de casa ... quando começo a 

usar é muito difícil interromper, eu me isolo, paro de comer, não atendo telefones e sinto muita 

dificuldade em voltar à rotina ...” (ANITA, DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Durante o uso de drogas, 

Anita diz que a sensação de prazer é interceptada pela angústia, pela depressão e pela vontade de 

usar mais drogas para sentir o “mesmo” prazer obtido nos primeiros minutos de 

experimentação/efeito de drogas. Nesses instantes, ela sente dificuldade em quebrar o “círculo 

vicioso” (traduzido por ela como essa agregação de sensações: prazer, euforia, culpa, angústia e 

vontade de usar mais drogas continuamente) “com outras atividades que segure a “onda” (da 

droga)”.  

Compondo com o pensamento de Deleuze, em entrevista concedida a Claire Parnet, o 

filósofo tece considerações importantes a respeito da sua experiência como alcoólatra, como 

expresso na letra B (Bebida) do Abecedário do filósofo (DELEUZE; PARNET, 1996): 

 
Beber, se drogar, tudo isso parece tornar quase possível algo forte demais, mesmo 
se se deve pagar depois, sabe-se, mas em todo caso, está ligado a isto, trabalhar, 
trabalhar. E é evidente que quando tudo se inverte, e que beber impede de 
trabalhar, e a droga se torna uma maneira de não trabalhar, é o perigo absoluto, 
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não tem mais interesse, e, ao mesmo tempo, percebe-se, cada vez mais, que 
quando se pensava que o álcool ou a droga eram necessários, eles não são 
necessários. Talvez se deva passar por isso, para perceber que tudo o que se 
pensou fazer graças a eles podia-se fazer sem eles. 

 

É nesse mesmo sentido que Anita avalia o “tempo livre” da aposentadoria futura como uma 

ameaça ao seu corpo. Um tempo que não segue a favor do corpo drogado já endividado com o 

tempo futuro. De acordo com a orientação recebida pelo médico, a “dívida” do corpo deveria ser 

sanada com a abstenção de uso de drogas ilícitas de costume e com o uso de “mais drogas” 

medicamentosas, além de muita ocupação do tempo. Conversamos sobre a sua maratona contra o 

tempo que ameaça seu corpo. Como mudar a direção do corpo (afirmação da vida) e se colocar a 

favor do tempo e a favor da expansão da vida, para além dos clichês estabelecidos. Que outros 

sentidos podem ser experimentados por Anita num compasso de um tempo não pulsado. 

 Em nossa conversa lanço alguns questionamentos. A partir dos seus desejos, como Anita 

pode produzir novas referências sobre seu corpo, para a sua vida? Referências descoladas das 

imagens previsíveis e padronizadas que chegam para serem consumida por nós. Constatamos como 

o efeito de previsibilidade do corpo encurralado em modelos prontos bloqueia a expansão da vida, 

como interfere em nosso olhar, como vemos, e no olhar dos outros. E como isso se radicaliza 

quando o corpo é de um usuário de drogas ilícitas, corpo de um infame. Se os olhares se repetirem 

sempre, nós sempre olharemos com o olhar dos outros, o que dificulta que desejemos algo distinto 

do previsto e “já dado”. O outro que não experimenta por nós, mas que julga, condena e nos faz 

repetir o mesmo julgamento, a mesma vida, o mesmo corpo. O outro que nos habita e que 

habitamos também. Por outro lado, a abertura para a chegada de um olhar estrangeiro, que faça ver 

em outras direções, às avessas, pode fazer o olho ver menos com o que já está dado, habituado a 

ver, e assim abrir possibilidades para abrir o olhar ao diferente, ao imprevisto, ao inabitual. Ampliar 

a oferta de lentes não para enxergar melhor, mas para ver com mais possibilidades.  

Seguimos a prosa confrontando a conotação generalizada da aposentadoria e do uso de 

drogas vinculada a sentidos depreciativos, de finitude da vida, inutilidade e inatividade, com o 

intuito de abrir brechas no pensamento identitário e possibilidades de produção de novos sentidos 

para a vida. A aposentadoria do trabalho seria também a ‘aposentadoria’ da vida? Ou poderia ser 

um espaço para novas invenções, novos modos de vida? Conversamos sobre essas questões e sobre 

os riscos de se deixar levar pela surpresa de chegar no dia da aposentadoria e se deparar com: E 

agora? O que vou fazer da minha vida? Como isso difere do “já ir” fazendo, se compondo com o 

tempo, experimentando os passos que constroem a estrada, por mais árdua que seja a caminhada.  

Anita compartilha o desejo de se envolver em projetos nas comunidades:  
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Pena que o prefeito do município vizinho perdeu, porque a equipe do NASF se 
interessou pelo trabalho que eu estou fazendo com você e pediu meu apoio para 
discutir o tema das drogas lá (cidade vizinha). Mas se o prefeito novo implantar 
o CAPS lá eu posso ajudar também, já que tenho a experiência como usuária 
daqui. Lá não tem CAPS nem outro serviço de referência. Seria bom para eu 
interagir em alguma coisa também. É uma pena, mas agora vai ter outra equipe... 
quem sabe a gente não vai lá conhecer o projeto do prefeito novo quando rolar. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013) 

 

Seu desejo enuncia a passagem de linhas flexíveis jorrando certa maleabilidade no corpo 

arrefecido. 

  A ideia de aposentar-se de um trabalho formal pode parecer para muitos, para os dispostos 

a se endividar mais, como a oportunidade valiosa para gastar o tempo livre consumindo mais e 

mais identidades “prêt-à-porter”84. Para outros, alguns usuários de drogas ilícitas, aqueles que ainda 

conseguem ter uma aposentadoria, como no exemplo de Anita, há de se enfrentar não só o tempo 

livre como uma ameaça ao corpo endividado, mas o julgamento de que drogado é (des)ocupado, 

vadio, vagabundo. A aposentadoria de Anita já é demarcada pela cobrança de uma dívida que deve 

ser paga com seu corpo.  “Não posso parar senão adoeço mesmo” (ANITA, DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). Mas o corpo adoece porque não pode parar nunca ou porque não consegue se 

reconciliar com o tempo, na calmaria do devir? 

 

 

Um clic! Com Surfão 

 

Em outro momento/encontro, a conversa com Surfão também girou no eixo-drogas e 

trabalho. As fotografias foram clicadas por ele no contexto do seu trabalho como “ajudante de 

montagem de palcos e estruturas para eventos”. O encontro com Surfão me fez pensar sobre os 

modos de produção de resistência do corpo-drogado, corpo-trabalhador, corpo-docilizado que não 

suporta mais “o adestramento e a disciplina” como nos indica Pelbart (2004, p. 45). E quando a 

ocupação do corpo é tomada por uma via dupla: trabalho e drogas? Questão esta que faz menção 

ao ajustamento do corpo do trabalhador à lógica disciplinar do trabalho legal, formal, moral, 

atravessado pelo agenciamento com as drogas. 

 

 

 

                                                 
84 “Identidades prêt-à-porter, figuras glamurizadas imunes aos estremecimentos das forças. Mas quando estas são consumidas como 
próteses de identidade, seu efeito dura pouco [...]” ROLNIK (1997, p. 3). 
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Figuras 15 e 16: Rotina do trabalho. Surfão, São Roque do Paraguassú - Ba. 2012. 

 

 

Em nossa conversa sobre a produção de imagens, o uso de bebidas e trabalho: 

 
- É assim que eu trabalho... tenho que carregar esse peso das placas de ferro para 

armar os palcos (mostra as fotografias). Cada palco grande que só se vendo. O 
povo ficava olhando quando a gente chega na cidade ... é um pau danado que 
tem que dá. 
- [...] E durante o trabalho você bebia também? 
- Oxi ... sempre dava uma paradinha para “turbinar o motor”. A gente revezava. 
Cada hora saía um, dizia que ia no banheiro e tomava “uma quente”e para guentar 
o tranco. Tem que “tomar uma” para turbinar né, senão não guenta. Olha aí a 
foto...  
- Tem que ter muita força para carregar esse peso todo... como é que você 
aguentava ficar sem se alimentar? Não se sentia fraco não? [tinha dito que a 
bebida lhe tirava a fome por completo]. 
- Tinha que aguentar. Trabalhava na ‘tora’ mesmo... no duro e na raça. ‘Tomava 
outra’ e... às vezes sentia fraqueza...  mas aí quando fumava maconha, batia a 
larica85 aí vinha a fome ... forrava a barriga e continuava o trabalho. 
- [...] Então tinha diferença no trabalho quando você só bebia e não fumava a 
maconha? 
- A cachaça pura é miseravi ... dá fraqueza porque não como e o trabalho é pesado 
tem que dar conta ... a maconha dá mais força porque dá uma fome braba. [...] 
Primeiro tomava “a quente” e depois fumava [...] Aí ajudava a pegar no pesado 
[no trabalho].  
- É... imagino que sem comer fica mais difícil mesmo... interessante porque você 
descobriu uma combinação, uma mistura que naquele momento te dava 
condições de continuar no trabalho... de torná-lo mais leve, como você disse  
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013) 
 
 

Compondo com a perspectiva nietzscheana de uma ética de vida como virtude criadora, não 

                                                 
85 Larica: “fome” expressão/gíria usada para se referir ao efeito provocado pela maconha. 
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se trata de inventar outras formas de ocupar o tempo pelo tempo, mas de algo distinto, da ordem 

de uma sutileza: se compor com o tempo-corpo; fazer do corpo um tempo presente prenhe de 

inventividades que se lançam para um devir-tempo, sempre transitório, destruidor e criador de 

formas outras. Como afirma Dias (2004, p. 133-142), “a vontade criadora se constitui numa relação 

essencial com o tempo: o tempo é a única via do criador [...] o ato de criar não é um simples fazer 

prático que diz respeito ao terreno da utilidade [...] é estar sempre efetivando novas possibilidades 

de vida”.  

Coadunando com Deleuze e Guattari (1997a, p. 81): “não se trata, portanto de conformar-

se ou não a um modelo, mas de insistir numa linha. Todos os modelos são molares [...]Todas as 

linhas oferecem seus perigos”. Não há como saber sobre os encontros dos corpos antes deles se 

afetarem. Como nos indica Espinoza (2011) em sua Ética, só podemos saber sobre o corpo a partir 

dos encontros que engendram os próprios corpos, o que torna mais pertinente insistir na questão 

do que o corpo pode em suas infinitas possibilidades de afetar e ser afetado por outros corpos.  

A partir desses filósofos, entendemos que a vida está ‘aposentada’ quando se fecha os espaços 

para as novas possibilidades de experimentação e criação. O processo criativo de um artesão implica 

em sujar as próprias mãos com a argila e produzir formas transitórias em sua duração para dar 

composição a outras formas. Como afirma Nietzsche (2004, p. 36) em Genealogia da Moral: “não 

há um ser por trás do fazer, do atuar, de devir; [...] a ação é tudo”. Não podemos, portanto, ser 

artesãos pelo outro. Mas podemos sujar as mãos com muitas outras mãos e ajeitá-las com o presente 

“com o tempo que está fazendo” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio IV 

 

Ensaios da Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

  

 

 

A clínica dos afetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: A psicologia. Anita e Lidiane Guedes, 2012. 

 

Um cafezinho na mesa de um Bar. No meio de nossa conversa, entre idas e vindas de pessoas 

que ora paravam para puxar conversa corriqueira, ora seguiam seu rumo, eis que surge uma parente 

da aprendiz de cartógrafa: “oxi, tu tá aí é menina? Tá fazendo o que aí, pensei que tava fazendo os 

trabalhos do curso (se referindo ao mestrado)... vai para casa que horas?” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013). Interrompendo a minha resposta afirmativa acerca “do trabalho do curso de mestrado”, a 

pessoa olha para Anita e fala: “Ah, eu lembro de você lá da Conferência da saúde86... você é retada 

viu! Falou bonito naquele dia ... dava para ser uma política, fala com firmeza, danada mesmo!” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Anita já estava cor-de-rosa de vergonha pelo elogio que recebeu, 

balançou a cabeça e disse: “tá vendo aí o que você me apronta. Até lembrar fui lembrada! 

Interessante como várias pessoas até hoje lembram de mim pela minha fala na Conferência. É bom 

saber que sou valorizada pelas pessoas... fico feliz”. (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Na emenda de 

nossa conversa, uma colega minha que estava de passagem vem nos cumprimentar e comenta que 

está escrevendo sua monografia sobre a temática “drogas e família no CAPS”. Quando ela se afasta 

Anita fala: “Que coincidência né, Lidi. Acho que ela nem imagina que a gente também tá aqui 

fazendo um trabalho sobre drogas... Quem sabe depois a gente pode conversar com ela também? 

De repente eu posso contribuir na pesquisa dela...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

Momentos depois, Anita olha para mim, rindo e pergunta: “Esse trabalho (do mestrado) tem 

                                                 
86 No ano de 2010 o município sediou a etapa regional da IV Conferência Regional de Saúde Mental Intersetorial.  Na ocasião, 

Anita foi eleita delegada da conferência, representando os usuários do CAPS na etapa nacional do evento, realizado em Brasília. 
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mesmo alguma coisa a ver com psicologia Lidi?” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Nos segundos 

que se passaram entre a pergunta de Anita e o ensaio de minha resposta, retomei as 

inquietações/interrogações acerca dos fios condutores que ligam o fazer-clínica no campo psi87 e 

o fazer-pesquisa na intervenção cartográfica. Se toda pesquisa é intervenção, como expresso por 

Guattari (PASSOS; BARROS, 2009), toda pesquisa intervenção-cartográfica compõe uma clínica. 

Buscamos sentidos para esta assertiva na experiência em curso em composição com o pensamento 

dos autores que comungam com a filosofia da diferença. 

Anita esclarece a sua inquietação: 

 
É diferente Lidi. Nunca vi nenhum psicólogo trabalhar assim ... a gente tava na 
rua, falando de drogas, falando de política, falando sobre mim, sobre você,  agora 
a gente parou num bar para tomar café ... olha quanta coisa tá acontecendo. 
Quem tá passando e vendo a gente aqui não vai achar que a gente tá fazendo um 
trabalho de psicologia... sobre drogas, ainda mais com fotografia ... (DIÁRIO 
DE CAMPO, 2013). 

 

O questionamento de Anita dizia menos respeito às informações presentes no Termo de 

Consentimento88, dimensão molar da pesquisa, se referindo mais ao que se passava no plano 

molecular, no intermezzo de nossos encontros. As conversas sobre drogas, a rua, o bar, o café, as 

pessoas que passam por nós, todos esses mundos não devem ser o alimento nutritivo da psicologia? 

Lanço a pergunta para ela e para mim, sem expectativa de uma resposta definida, mas com a 

pretensão de guiar e atiçar a experimentação dos pensamentos. 

Anita se interessou em saber sobre os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos colegas do 

PROSAICO. “Eles também fazem pesquisa com psicologia desse jeito? Não sabia que psicologia 

podia ser assim” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).  

No Diário de Campo (2013) anotamos: 

 

 – Anita: a gente dança conforme a música né, Lidi. É uma psicologia que a 
gente faz conforme os nossos ritmos. 

 – É bem por aí Anita, pensando junto com você ... digamos que seja uma 
psicologia dançarina, uma dançarina infiel “ao mesmo” passo de dança. O corpo 
desajustado na forma imóvel é julgado como um corpo imoral, indisciplinado. Mas 

                                                 
87 Cauteloso questionar qual psicologia? Arriscamos na experimentação de um fazer pesquisa que roça, atrita, se afina (e pode  - 
desafinar) com um fazer psicologia. O “fazendo” psicologia” e o “fazendo” pesquisa se misturam com a vida da aprendiz de 
cartógrafa. Nos espaços de circulação e encontros de corpos desta pesquisa, a psicologia vai ganhando  forma a partir dos encontros 
de corpos. Não há uma psicologia a ser habitada, “um a priori” da psicologia a ser aplicada, como nos moldes das psicologias 
metafísicas. Nesta direção, falamos de uma “psicologia da surpresa”, porque se faz no choque e no atrito entre os corpos disponíveis 
a se (de)compor. Me refiro a uma disponibilidade para se compor com o “acaso”, não o acaso jogado ao acaso, mas o acaso que 
chega com o tempo presente ( uma parição de matéria-prima criadora da vida nas linhas da filosofia nietzschiana).   
 
88 Anita estava a par  das normas da pesquisa e de seus objetivos, já informados  no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 

 



98 

  

 

 

a dançarina resiste e insiste na aproximação com outros corpos e faz de uma 
degustação de carne e suor, novas composições, novos passos de dança. Quando 
jogada às margens pela dança incompreendida, a dançarina faz das margens, o 
meio. No entre-meios, movimentos ganham força e uma forma definida e fugaz... 
tão logo se desfaz, tão logo informe, se faz margem-meio para uma nova dança. 
Seu espaço de dança, indiscernível, seu ritmo, descolado da coreografia 
(crono)metrada. A dançarina salta do meio para outras margens. Os espectadores, 
confusos, saem da confusão quando lançam seus corpos na dança (dis)ritmada e 
(des)compassada. Um devir-dança se atualiza. Não é uma imitação de uma dança, 
mas a própria dança se torna outra coisa quando se compõe com o corpo, também 
tornado outro. Uma psicologia pode ser dançarina marginal, cria seus com (passos) 
devorando os ritmos de corpos estrangeiros, roubando formas para criar outras, 
inéditas.  

 

 Uma dança que abre o corpo às vertigens, abre-se a “pequenas mutações de estado e aos 

pequenos deslocamentos [...]aquilo que se passaria quase que imperceptível, mas que se reinventa, 

criando formas a outras forças com antigos contornos” (COSTA; MOEHLECKE ; FONSECA, 

2004, p. 301).  

Compartilho com Anita que uma colega89 está desenvolvendo uma pesquisa que tem a ver 

com sua pergunta e com seu/nosso estranhamento com essa psicologia que estamos vi(v)endo e 

produzindo nesta pesquisa. O encontro seguiu o rumo de um olhar confrontador sobre a clínica 

que é produzida na atenção aos usuários de drogas. Questionamos, confrontamos, pensamos juntas 

sobre a clínica a partir da vivência de Anita cruzando com à experiência da aprendiz de cartógrafa.  

O exercício de pensar a clínica, portanto, implica no exercício de pensar o encontro de corpos 

e suas afecções, na direção do que assinala Spinoza em sua Ética. Pensar o que pode o olhar, o que 

pode o corpo, nos alinha com a inquietação do que a clínica pode. Faz vingar ou minguar a potência 

de criação da vida? Os encontros clínicos produzem bons ou maus encontros? Enfraquecem ou 

potencializam os corpos? Se a cartografia se faz pelos encontros dos corpos que se cruzam no 

território existencial da pesquisa-intervenção cartográfica, a clínica nada mais é que a 

experimentação dos corpos que se encontram, se afetam e alteram seus movimentos, repouso, 

velocidades e lentidões. O corpo do aprendiz de cartografia afeta e é afetado pelos outros corpos 

que passam, que compõe e decompõem outros movimentos. 

 

 

 

 

                                                 
89 Neste momento sou tomada pela lembrança da pesquisa de Palma(2013), colega do PROSAICO que tematiza e investe no devir-
minoritário da psicologia e na desestabilização do pensamento fundante da forma(t)ação do psicólogo engendrado pelo pensamento  
metafísico. 
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No percurso do pesquisar: uma rachadura nas lentes/modos de olhar 

 

No início era a luz [...] O olhar demora-se na 
imagem de um olhar que se abandona.  

 
Eugenia Vilela 

 

 

O fazer clínico invadia as cenas da pesquisa e trazia estranhamentos, potências e novidades. 

O atrito estava lançado entre a clínica tradicional da psicologia, na qual o psicólogo deveria lançar 

mão de todo seu conhecimento fundamentado em alguma abordagem específica da psicologia para 

atender à demanda do ‘paciente’ e a clínica da experiência carto (foto)gráfica que produzia desvios 

frente às delimitações dos especialismos para abraçar o cotidiano incerto da vida de seus 

passantes/participantes. Ampliação da clínica, clínica processual!  Era a aproximação com essa 

clínica estrangeira que fazia meu corpo cambalear, mudar os passos e as rotas do caminho da 

pesquisa e da vida. Deslizando pelas linhas spinozistas e deleuzeanas, o pensamento em exercício 

se pergunta pela vida mesma. Os olhos acompanham apenas os movimentos (DELEUZE; 

PARNET, 1998) e seguem a direção dos corpos em suas misturas, ora localizados em servidão aos 

afetos-paixão, ora lançados aos encontros afetivos que desarmam os próprios corpos em devires 

outros. O curso deste movimento do pensamento, no esforço de seguir o fluxo de atenção colada 

às pontas de presente, responde a um encontro que produziu efeitos clínicos/clinâmicos no corpo 

do aprendiz de cartógrafo. Me refiro ao encontro da qualificação de mestrado, divisor de águas na 

pesquisa e na vida.  

A questão “martelo”: “porque não tratar diretamente a questão da droga com o próprio 

usuário”90 “porque não fotografar diretamente sobre a relação com as drogas”, uma vez que os 

próprios participantes já estavam cientes, desde o início se tratar de um estudo acerca da temática 

drogas a partir da inquietação da pesquisadora com a produção de imagens e discursos 

demonizantes sobre o assunto. Percebemos, a partir destas contribuições, que o procedimento 

carto(foto)gráfico norteador dos primeiros encontros, “fotografar a partir do que é importante 

para você na vida”, poderia nos afastar do principal objetivo desta pesquisa que era interferir nos 

modos de olhar dos sujeitos drogados, a partir de suas próprias afecções. 

Pensar o movimento da clínica carto(foto)gráfica envolve a necessidade de firmar uma 

postura de prontidão do corpo ao embate e confronto com as formas molares, com o instituído. 

                                                 
90 Agradeço em especial as contribuições das professoras Liliana da Escóssia e Tânia Mara Galli Fonseca. A partir de suas valiosas 
sugestões, meu corpo foi impulsionado ao mergulho téorico-vivencial com o pensamento dos filósofos da diferença. Destaco a 

composição com a Ética spinozista como a fissura criadora no corpo-forma da aprendiz de cartografia.   
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Praticar um certo desapego aos traços que carimbam nossos corpos em nosso percurso de vida, 

ou me atrevendo a uma acepção spinozista, ensaiar, praticar, treinar um salto de (ultra)passagem 

do corpo, instalado no primeiro gênero para o degrau do segundo gênero de conhecimento, como 

expresso na Ética de Spinoza (2011). 

 Esta experiência faz valer a leitura de Tomaz Tadeu e Sandra Corazza (2004, p.52) acerca 

dos movimentos cartográficos na composição de uma clínica/clinamen91: 

 
O método cartográfico, como modo de acompanhar processos de produção de 
subjetividade, requer dispositivos. O que caracteriza um dispositivo e sua 
capacidade de irrupção naquilo que se encontra bloqueado para criação, e seu 
teor de liberdade em se desfazer dos códigos, que dão a tudo o mesmo sentido. 
O dispositivo tensiona, movimenta, desloca para outro lugar, provoca 
agenciamentos. Ele é feito de conexões ao mesmo tempo, produz outras. 

 

Em uma pesquisa carto(foto)gráfica, nem sempre o que se leva e o que se planeja para o 

campo faz composição com o território existencial da pesquisa.  

Uma linha potencializadora atravessou o corpo da pesquisa e foi tomando forma e 

visibilidade a partir de uma nova proposta apresentada e discutida com os participantes da pesquisa: 

a produção de imagens fotográficas com enfoque na própria relação dos sujeitos com as drogas. 

Uma clínica “surpresa” vai se produzindo à medida que vai arrancado dos corpos92 que se 

encontram a matéria-prima para a criação de suas formas passageiras. Experimento efeitos clínicos 

de uma clínica indissociável da pesquisa em construção, porque ambas, clínica e pesquisa se 

misturam e se compõem com a vida. O corpo e seus encontros é a arma, a ferramenta da clínica 

dos afetos. A clínica seria então efeito dos encontros ao infinito mas que precisa respirar em 

território finito.  

A expressão “abrir a clínica”, ampliar93a clínica, não se refere ao espaço, ao setting clínico, 

mas as relações entre o que se passa no fora dos corpos, que se constitui por aquilo que no 

encontro, difere, lança-se, desvia-se. E se nossos afazeres criavam oportunidade para o encontro 

com a fotografia, estávamos aqui investindo em uma psicologia que se faz não querendo investigar 

as projeções ou interpretações com as imagens produzidas, mas simplesmente fazendo circular 

fluxos estacionados. A clínica, neste caso, almejaria como virtude a criação de novos territórios 

                                                 
91 Compondo com Paulon (2004, p.267) em sua passagem pela clínica a partir da referência que faz ao pensamento de Gregório 
Baremblit  “ uma primeira vertente vem do kliné, que significa cama e da origem ao klinikos, aquele que guarda a cama, o que 
esclarece a forte herança médica da qual, por certo, a concepção atual da clínica mantém-se refém [...] outra vertente etimológica 
provém do klinos, e klinamen, que, em seu significado de inclinação e desvio, abre outras possibilidades para a concepção da clínica 
incluir a potência de intercessão.” 
 
92 Corpo do pesquisador, corpo dos participantes, corpos que passam pelas ruas, pelas lembranças atiçadas nos encontros. 

 
93 Sobre a clínica ampliada Cf. Paulon, 2004. 
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existenciais.  

Quando o aprendiz de cartógrafo habita um território existencial, há uma composição de 

corpos, de afecções mútuas, efeitos ao participar da vida das pessoas envolvidas na pesquisa, há 

espaço para o não clínico. “Toda experiência clínica é uma experiência com as afecções da existência 

ou com isso que se produz a partir de nossa posição no mundo, como corpo em encontro com 

outros corpos que assim se afetam de modo alegre ou triste” (PASSOS; BARROS, 2004, p. 275).  

 

 

No Bar, com Surfão: no enquadramento das fotografias 

 

A partir do momento em que me sinto olhado pela 
objetiva tudo muda: ponho-me a “posar”, fabrico-me 
instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-
me antecipadamente em imagem. Essa transformação 
é ativa: sinto que a fotografia cria meu corpo ou o 
mortifica, a seu bel-prazer.  

Barthes 
 

 

 

Nos encontramos em um bar94 situado na periferia da cidade, local escolhido por Surfão para 

vermos as fotografias95. As imagens clicadas tematizavam cenas de paisagens da natureza, rotina 

do trabalho, usos de drogas (bebida e maconha), festas e imagens de sexo.  Compartilhei com ele a 

proposta96 de produzir fotos com foco na relação com as drogas e a relação com os objetivos deste 

estudo. Neste momento Surfão faz menção ao nosso primeiro encontro:  

 
Oxi... prá que esconder? ... eu bebo e fumo maconha ... aliás, bebia ... por isso 
que no primeiro dia que você falou do seu estudo lhe disse que já usei outras 
porcarias e larguei ... o importante é a pessoa ter o seu trabalho para sustentar o 
seu vício. Todo mundo pode dizer que eu tomo uma cachaça doida, mas sabe que 
eu nunca panhei nada de ninguém! (DIÁRIO DE CAMPO, 2013)   

 

 

                                                 
94 “Leidiane, vou arrumar um lugar bem tranquilo para você botar seu computador para a gente ver as fotos e fazer o trabalho” 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). O bar de seu amigo Neco foi o local escolhido por ele.  

 
95 As fotografias produzidas por Surfão tinham sido orientadas pela questão disparadora: “O que é importante para você na vida? 
O que atrai seu olhar?”. Fazia aproximadamente um mês desde o nosso último encontro. Surfão estava viajando, havia mudado de 
trabalho e estava com necessidade de se ausentar mais da cidade. 

 
96 Neste encontro, retomei com Surfão os objetivos deste estudo e as razões para que investíssemos na produção de imagens com 
foco na relação com as drogas. Conversamos sobre as dificuldades de formar um grupo com outros participantes e com Anita. 
Conversamos sobre a sua indisponibilidade de tempo, bem como a resistência e desconfiança das outras pessoas moradoras da 
cidade.  
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É a primeira vez em nossos encontros que Surfão não utiliza a ‘bombinha’ com cachaça. Ele 

diz que parou de beber e que já faz uma semana que está abstêmio do álcool. Através das imagens 

ele compara como se vê em situação de usos e de abstinência do álcool. “Aí ô, é bonito isso? A 

bebida “queima” a imagem! Olha como eu tô feio e acabado...”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Rosto. Surfão, 2012. 

 

  Quando indago a expressão “queimar” sua imagem, Surfão prossegue mostrando outras 

fotografias em que ele aparece bebendo com outras pessoas, em situações que ele descreve como 

degradantes: “Quem anda com porcos farelos come. Você viu, naquela foto, eu tava rudiado de 

gente que fuma, que bebe, que usa tudo... quem me vê, vai achar que eu uso droga também. Vou 

andar só agora” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 
 
 
Figura 19 e Figura 20: Surfão, 2012. 

 
 

  Destaca a dificuldade de controlar o uso do seu salário: “Gasto tudo com farra e muié... 

fico puro, liso e só. Quando o bolso tá puro, as muié nem encosta em mim” (DIÁRIO DE 
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CAMPO, 2013). Aponta para uma fotografia em que está bebendo e cercado de mulheres e outra 

foto em que está sozinho. “Bebendo é assim: bambá, mé e muié97!” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Cachaça e mulher. Surfão, 2012. 

 

Imagens fotográficas perpassam os movimentos entre o ver e o dizer. Linhas imagéticas 

transpassam o corpo da aprendiz de cartógrafa e o corpo infame drogado. Entre os dois corpos, 

afetos-paixão de alegria, servidão dos corpos no “ainda” do tempo cronos, arrefecidos pelas 

‘imagens (a)justa(da)s’. Cópia do instituído. Meu olho mapeia a linha atuante em mecanismos 

binários e dicotômicos: Surfão desliza pela linha molar polarizada na condição moral, ou de 

drogado ou de abstinente. Contornos que dão forma e expressividade à imagem de drogado ou de 

abstinente, pela via luminosa de uma verdade racional e não pela luz que as faz aquietar.  

Surfão vai passar mais tempo fora da cidade, viajando a trabalho. Quando nos despedimos 

lhe entreguei o cd com as fotografias clicadas por ele: “aqui é para eu mostrar aos caras minhas 

fotos... e também para ensinar o que a gente aprendeu nesse trabalho...” Além disso, ele escolheu 

as imagens que entraram para composição desta pesquisa. 

 

 

 

                                                 
97 Bambá= dinheiro, mé=cachaça, muié=mulher. 
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Ensaiando movimentos de prudência na relação com as drogas  

 

Ó vida  
O que seriam de minhas partidas  

Se não fossem os riscos teus? 
A cada risco, insisto no rabisco  

De um vir a ser. 
Salvo-engano 

Os danos 
 De não arriscar. 

 

Lidiane Guedes 

 

 

Anita98 trouxe o tema da redução de danos como possibilidade de transversalizar os nossos 

movimentos nesta pesquisa com o CAPS, mediante conversa preliminar com a coordenadora do 

serviço, que demonstrou interesse em desenvolver um projeto de redução de danos com a nossa 

participação. Embora este projeto não tenha se concretizado, o tema lançado por Anita despontou 

como uma linha potencializadora na direção de movimentos de cuidado na relação com o uso de 

drogas, arrolados em nossos encontros. 

O termo Redução de Danos na sua dimensão molar compõe a Política Pública de atenção e 

cuidado aos usuários de álcool e outras drogas99. Na escrita desta pesquisa, não aprofundamos na 

discussão sobre tal política, suas diretrizes e princípios.  Nossa escrita acompanhou os movimentos 

                                                 
98 Neste dia conversei com Anita a respeito da proposta de fotografar a partir da relação com as drogas “Lidi, para mim fotografar 
tem sido uma forma de mostrar o que nem eu queria ver em mim ... acho importante que as imagens sejam focadas nas drogas, já 
que a gente vê como os usuários são discriminados, principalmente os pobres”. Escolhemos juntas as imagens que compõem este 
trabalho bem como algumas narrativas registradas no Diário de Campo.  

 
99 As ações de redução de danos foram incorporadas pela primeira vez no Brasil como estratégia de saúde pública no ano de 1989, 
no município de Santos-SP. Através de um plano de ação de troca de seringas descartáveis para usuários de drogas injetáveis, a 
Secretaria de Saúde local, com a participação dos próprios usuários implementou o Programa de DST/AIDS. Por meio dessa 
intervenção, a população marginalizada que não encontrava acolhimento nas instituições públicas de cuidado, como as prostitutas, 
travestis, homossexuais, moradores de ruas, tornaram-se atores de um método de cuidado que objetivava e objetiva não apenas a 
prevenção entre usuários de drogas injetáveis, mas sobretudo, o protagonismo social e político dos grupos excluídos socialmente a 
que pertenciam. O trabalho dos redutores de danos, atores da saúde que conhecem e têm acesso aos territórios geográficos e 
existências dos usuários de drogas, provocaram uma fissura no muro da exclusão que separa os drogados dos não drogados, 
possibilitando acesso nos serviços de saúde, mudança na relação com a droga e fortalecimento de suas potências de vidas 
(LANCETTI, 2007). Em 1995, em Salvador-Ba, foi implementado o projeto de troca de seringas como proposta de ação preventiva 
com usuários de drogas injetáveis, constituindo o Programa de Redução de Danos (PRD) do Centro de Estudos e Terapia do Abuso 
de Drogas (CETAD), que gradativamente ampliou suas ações a outras populações de usuários de drogas. Fundamentada na 
preocupação de restituir ao sujeito sua história, sua cidadania e autonomia, a política e a prática da RD busca diminuir os efeitos 
deletérios do uso de drogas, sem, para isso, impor a abstinência como única alternativa para as pessoas dependentes e/ou que fazem 
uso prejudicial de álcool e outras drogas (LANCETTI, 2007). A atual política do Ministério da Saúde para álcool e outras drogas 
inseriu a RD no plano de articulação com os serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, como os Centros de Atenção 
Psicossocial-Álcool e Drogas (CAPS-AD). Estes serviços priorizam a atenção aos usuários em seus territórios, a partir da 
corresponsabilização dos indivíduos (usuários, familiares, profissionais e comunidade) no processo de produção de saúde. Tal 
modelo assistencial se opõe ao modelo asilar, o qual encontra na internação psiquiátrica a única possibilidade de cuidado e na 
abstinência a única estratégia possível, o ideal de cura. Em 2002, o Ministério da Saúde colocou a problemática da dependência 
como questão de saúde pública, instituindo a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas (GUEDES, 2008). 
Para ver mais sobre a construção de uma Política de Rd no cenário brasileiro, Cf. Passos e Souza (2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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que aqui denominamos de “ensaio de prudência”, um modo de pensar, interferir e produzir a lógica 

da redução de danos, com base na experiência encarnada de Anita.  

Na tentativa de produzirmos, não uma conversa, mas uma conspiração acerca das 

concepções da redução de danos relacionadas aos usos de drogas seguimos a orientação 

metodológica: fale com ela100, indicada por Passos (2010). Nesta direção, compomos um 

movimento de entrosamento, que se iniciou com a minha esquiva101 em fornecer a Anita uma 

resposta pronta sobre a definição da redução de danos, pois é ela quem deve falar, a partir de suas 

afecções.  

Anita faz alusão ao trabalho de redução de danos como uma possibilidade de receber apoio 

e orientações diante das situações em que se sente mais fragilizada no uso de drogas. Para isso, 

considera como fundamental o par confiança-amizade. Ter com quem partilhar as suas dificuldades, 

ter alguém para escutá-la sem julgamentos. Neste momento, faz referência ao período em que 

iniciou tratamento no CAPS: “eu frequentava o CAPS, vinha para cá sabia que tinha uma equipe 

para me escutar, isso me dava segurança... aquilo ali me ajudava, me aliviava... quando me afastei, 

senti a diferença, fiquei sem apoio” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Com a sua veia política potente, 

Anita movimentava as ações do CAPS, e por outro lado, o CAPS movimentava a vida de Anita. 

Ativava linhas de fuga quando se engajava em movimentos outros, expandindo outros movimentos 

                                                 
100 Em consonância com Passos (2010, p. 9-10): “Há perigos relativos ao uso abusivo de droga que é preciso tratar sem a mediação 
dos valores e crenças formados à distância da experiência efetiva com a droga. É preciso se aproximar desta experiência não para 
julgá-la como lícita ou ilícita, para reprimi-la ou perdoá-la, mas para cuidar dela quando houver demanda. O paradigma é, portanto, 
este: “fale com ela””. Conforme o pensamento de Passos e Souza (2011, p.160): “O método da RD propõe certas regras de conduta 
que devem ser pactuadas coletivamente. Enquanto a abstinência está articulada com uma proposta de remissão do sintoma e a cura 
do doente, a proposta de reduzir danos possui como direção a produção de saúde, considerada como produção de regras autônomas 
de cuidado de si. No caso da RD, a própria abstinência pode ser uma meta a ser alcançada, porém mesmo nesses casos trata-se de 
uma meta pactuada, não de uma regra imposta por uma instituição. As regras da RD, mesmo a abstinência, são imanentes à própria 
experiência e não se exercem de forma coercitiva, enquanto regras transcendentais. A corresponsabilidade emerge como efeito da 
coprodução de saúde, uma vez que as regras de conduta criadas na situação de um encontro e a partir dos vínculos que esse encontro 
é capaz de instaurar. Muitas vezes, os redutores de danos propõem determinadas regras de conduta como, por exemplo, substituir 
crack por maconha, ou substituir a via injetável pela inalável. Entretanto, o processo de corresponsabilização depende do modo 
como os usuários de drogas se apropriam dessa regra, depende das atitudes que começam a emergir desse encontro, gerando muitos 
desdobramentos possíveis, pois são muitos os dispositivos que a RD dispõe para dar continuidade a esse processo. O protagonismo 
dos usuários pode caminhar de uma dimensão mais individual para uma dimensão mais coletiva, passando de um cuidado de si para 
um cuidado do outro, dependendo dos dispositivos que os usuários de drogas passam a integrar. Esses podem ser colaboradores 
no território, podem fazer parte da gestão das associações, podem ser redutores de danos, ou podem simplesmente cuidar de si.” 

101 Uma esquiva em colocar o verbo na boca do outro, antes mesmo do outro abrir a boca. Em alguns encontros institucionais e 
informais com colegas que atuam na rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas na Bahia, pude constatar que algumas 
ações intituladas de redutoras de danos reproduzem uma lógica segregativa sobre a vida dos próprios usuários de drogas. Fazer um 
trabalho de redução de danos muitas vezes se confunde com ofertar aos usuários de drogas um manual classificatório do que é 
danoso “em si, do que é perigoso em si” na relação com as drogas. É colocado “um a priori” dos danos e dos perigos das drogas e 
subtraído o próprio agenciamento do corpo-drogado.  Redução de danos, como meramente uma questão de redução da quantidade 
de drogas, como as prescrições de substituição de uma droga mais “pesada” por uma mais “leve”. A expressão “drogas mais ou 
menos pesadas” é usada como sinônimo de “drogas mais ou menos demonizadas”. Peso, pesado na balança do crivo moral-redutor 
da potência de vida.  Um modo de “falar sobre”, em detrimento do “falar com” as pessoas usuárias de drogas. Neste sentido, reduzir 
danos assume, contraditoriamente aos princípios da Política de Atenção aos Usuários de Drogas, o sentido de subtração e confisco 
do protagonismo do usuário de drogas na produção de seus modos de vida e saúde. Como efeito desse processo, vemos a submissão 
do corpo drogado aos riscos e danos moralizantes (colados nas produções discursivas e imagéticas) que bloqueiam a passagem dos 
afetos e retardam os devires dos corpos. 
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de criação, que iam na contramão do engessamento molarizado produzido com a droga.  Com a 

precarização do serviço naquele período, houve uma redução na oferta de cuidado e ampliação dos 

danos, como constatado na fala de Anita: “quando me afastei do CAPS, fiquei sem apoio, senti a 

diferença, o baque ... não tem mais atividades para os usuários, me desmotivei de continuar” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

O que mais provoca danos em sua vida? O par: língua-olho, o verbo moral que massacra e o 

olhar da verdade que condena. Os rótulos que ela própria diz carregar como uma mala pesada que 

dificulta o seu movimento. A culpa e o ressentimento que calam a sua boca e estacionam o seu 

corpo na molaridade.   

 

Falar de droga é muito difícil... me martirizo muito... escondo das minhas filhas 
[...]temos uma sociedade que faz muita discriminação... eu tiro por mim que sou 
professora, será que se todo mundo soubesse que eu sou usuária iam deixar eu 
trabalhar, ensinar, será que iam confiar que eu ia desenvolver um bom trabalho? 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

 

 Nesse sentido, Anita afirma: “quando a gente fala, ajuda muito, começa a ter consciência e 

é aí que começa a redução de danos...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Reduz o dano quando escapa 

do lugar rotulado de drogado-culpado. A linha de potência dela é a da política!  

Ela busca falar com quem confia, com quem se sente respeitada e por quem sente amizade 

e zelo. Nota-se aí um movimento de ultrapassagem da linha tortuosa da culpa e do ressentimento 

colada no corpo drogado. Uma certa flexibilização da linha, abertura para sentir alívio, sentir 

segurança nela mesma: “você lembra quando eu fui apresentar uma palestra com vocês no 

congresso na Universidade do Estado da Bahia - UNEB102 e em seguida tive que ir sozinha para 

Brasília. Fiquei com medo de usar droga lá, mas a confiança que vocês depositaram em mim me 

deu coragem!”. 

Quando ocupa a posição de falar com o outro, Anita expande a sua potência política e 

compõe um bom encontro. Ela já havia expressado o desejo de continuar ativando suas linhas 

flexíveis criadoras, através do envolvimento com trabalhos em grupo. Neste sentido, a redução de 

danos para Anita é produzida quando ela traça as linhas de escape e expande os modos de afetar-

se com outros corpos: “me sinto respeitada, me sinto melhor comigo mesma, melhora a autoestima 

e sinto mais força para viver... por isso luto tanto para ter com quem contar, ter como me ocupar” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Amplia as possibilidades de ver a si mesmo e a cuidar de si 

                                                 
102 Na ocasião do encontro Norte Nordeste de Saúde Mental e Atenção Básica. Anita apresentou uma palestra sobre a cooperativa 
e geração de renda, representando os usuários do CAPS. 
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cavalgando pela linha da política.  

Vale ressaltar que passados alguns encontros, disponibilizei para Anita, mediante seu 

interesse, um material didático103 sobre Redução de Danos (2008). Discutimos juntas algumas 

passagens do material, no entanto Anita não se identificou com a leitura: “achei muito difícil a 

linguagem, muito técnica, distante da realidade do usuário... do jeito que cada um pode fazer sua 

própria redução de danos” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013).   

 

 

Do que dizem sobre os riscos e danos...  

 

Um clic na biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 22 - Um clic na biblioteca 

 

 

“Hoje é importante eu me ver numa fotografia. Uma fotografia para mostrar que eu mesma 

conseguir fazer a minha redução de danos” (Anita, Diário de Campo, 2013). Nos encontramos na 

Biblioteca Municipal: “Hoje tô péssima, acabei “usando” ontem a noite. Tive um problema lá no 

trabalho com a nova coordenadora ... e você? como foi ontem, falou com mais alguém para 

participar da pesquisa com a gente? E Surfão, você sabe quando ele chega de viagem?” (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2013). Ela tenta desconversar, mas eu a interrompo e falo para ela que a vida é cheia 

de altos e baixos e quem nem todo dia sentimos do mesmo jeito. Ela estava com aparência de 

cansaço e desgaste. Evitava me olhar nos olhos. Sua condição pedia acolhimento. Acolher a sua 

inquietude de palavras e sensações que pediam passagem para um não sei.  

 

                                                 
103 Anita tinha visto na recepção do CAPS uma cartilha sobre Redução de Danos. Me pediu para que eu disponibilizasse para ela. 
Expliquei que se tratava de uma cartilha para profissionais e que apresentava alguns termos técnicos. Discutimos algumas referências 
apresentadas na Cartilha, no entanto, Anita referiu que “dá a impressão que fazer redução de danos é apenas reduzir a quantia de 
drogas ... fica uma coisa muito técnica ... acho que os conceitos técnicos dos especialistas precisam se aproximar mais da vida das 
pessoas” (ANITA, Diário de Campo, 2012). Cf.: Marcelo Niel e Dartiu Xavier da Silveira (2008). 
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   - O que vamos fazer hoje, você disse que pensou algumas coisas para hoje... e aí? 
  - Pensei sim, mas posso falar em outro momento... você disse que não está bem... 
 o que você quer fazer? O que pensou em fazer aqui hoje? Fique à vontade. 
 (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 
 

Anita compartilha as tensões vivenciadas na escola com a mudança de gestão pós eleição:  

 
- A nova coordenadora tá mudando tudo sem nos consultar, muita pressão em cima 

de mim... não sei se vou aguentar. Conta que chegou em casa muito angustiada e usou crack 
por muito tempo. Na hora senti alívio, prazer, mas depois vem a deprê, a culpa, é o que 
mais me acaba.  

- Porque a culpa? 
- Porque você tá fazendo algo errado... que a sociedade condena.  
Indaguei sobre o que ‘a sociedade’ informa sobre os efeitos do crack e o que se passa 

em sua experiência. Lembramos de alguns enunciados de propagandas sobre os efeitos do 
uso de crack. Crack: caixão e morte. Crack, a pedra que leva ao fundo do poço. Você é 
impotente perante a primeira fumada.  Fumou, já era! (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

Diante da demonização do crack, que favorece a culpa e a perpetuação do corpo-drogado 

no molar, acompanhamos o movimento de pequenas fissuras operando sobre a linha enrijecida 

pela percepção de que todo usuário de crack é impotente. Anita fala que se não estivesse vindo ao 

nosso encontro, provavelmente estaria usando crack de forma intensiva: “eu ia para o bar beber 

voltaria para casa para usar crack, e ia ficar assim por vários dias, ia faltar o trabalho, ia me isolar, 

ficaria deprimida e isso seria muito ruim...”.  Refere ainda que: “ter vindo aqui hoje fez eu reduzir 

danos...”. Anita movimenta a sua linha de prudência. O seu “fundo de poço” ficou mais raso 

quando ela lançou o corpo a outras composições que confrontam com os rótulos morais que 

refreiam a sua potência de agir. O corpo sempre surpreende, sempre pode muito, como nos ensina 

a etologia spinozista.   

Anita pede para fotografarmos aquela cena: “tire uma foto nossa, uma foto desse encontro. 

Hoje eu quero me ver na fotografia...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Rimos. Do mesmo olhar 

arrefecido, outras possibilidades de ver-se de outros modos, com outras lentes, distintas daquelas 

condenatórias.   

Quando se vê na foto, Anita faz referência aos momentos em que recusou sair nas fotografias 

com suas filhas. Rejeitava a imagem condenada por ela própria. Faz referência a um episódio em 

que estava no bar bebendo cerveja com suas filhas e seu cunhado, estava se divertindo até o 

momento em que alguém comentou: “quem é que nunca ficou bêbado na vida?!” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2013). Foi o suficiente para ela se recusar a sair nas fotografias clicadas pelo seu sobrinho 

ao se recordar da época em que sentia muita vergonha por viver bêbada em casa, diante da família 

(eu mesma me rotulei!). Anita julgava sua imagem pelos afetos tristes que marcavam a sua memória. 

A partir de outros arranjos, outros encontros, ela foi dando abertura para passagem de outros 
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afetos. Passou a confrontar a rejeição moral e generalizada pela sua imagem. Refere que ao 

questionar a si mesma pela sua atitude de rejeição, passou a desejar sair em fotografias em 

momentos importantes para ela, “poxa, é importante para minhas filhas levarem minha fotografia 

para dentro da casa delas ... ali no bar era outro momento, eu tava bebendo de um outro jeito, me 

divertindo com minhas filhas e não trazendo danos ...” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013), era um 

outro encontro de corpos em composição. Outras marcas produziam outros efeitos “é difícil 

romper com os nossos próprios preconceitos, mas eu tô tentando.” (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 

 

Na Praça 

 

Nos encontramos na praça principal da cidade. Neste dia, tínhamos combinado de nos 

encontrar com Surfão para que eles se conhecessem e compartilhassem as fotografias, para assim 

discutirmos sobre as imagens. Ela disse que tinha fumado crack na noite anterior e que não estava 

se sentido bem. Ajudei que ela se deitasse no banco da praça enquanto eu pedi a uma pessoa que 

passava de moto para comprar uma água. Busquei com ela se o que ela estava sentindo já tinha 

acontecido outras vezes e o que ela fazia quando sentia o desconforto “Isso acontece as vezes 

quando eu uso muito... me isolo, fico na deprê, não faço nada, demoro de voltar ao normal...” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2013). Faço um exercício de respiração com ela e me viro para praça. Peço 

para ela sinalizar que, se piorar, podemos ir ao hospital, mas que é ela quem vai indicar, com base 

nos sinais que seu corpo indica. Não insisto no assunto, mas me coloco ao seu lado. Quando 

pergunto se ela quer tomar um caldo de cana, ela me acompanha e avalia como, diferente de outras 

situações, ali ela se permitiu se cuidar e de um jeito simples, não tava mais sentindo os incômodos 

da “ressaca” do uso de drogas. Na conversa, recordamos de uma ocasião em que Anita após uma 

noite intensa de uso de crack, passou mal e rejeitou ir para o serviço de emergência com receio de 

ser maltratrada no serviço, “naquela noite eu quase morri de overdose... mas já fui muito maltratada, 

chamada de drogada, sem vergonha, por gastar o serviço de saúde em caso de uso de droga... você 

se sente tão mal em saber que profissionais da saúde vão te tratar assim ...”. (DIÁRIO DE CAMPO, 

2013).  Tomando o caldo de cana, a conversa seguiu para outras direções. Me chamou para 

fotografarmos o final da feira: 
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Figura 23 e 24 - A Feira 

 

 

A feira me faz pensar no trabalhador que vem de longe para garantir seu sustento. 
Você já pensou também quantas pessoas que usam drogas trabalham como 
autônoma, informal, para sustentar seu vício e ao mesmo tempo pertencer à 
categoria de trabalhador, para ter sua dignidade... vendo essa feira acabando, 
quantas pessoas passaram aqui hoje, venderam e compraram drogas e ninguém 
percebe quem é...” Refere ainda que é muito comum no interior os motoboys 
optarem por esse trabalho para facilitar a compra, venda e uso de drogas de uma 
maneira mais disfarçada... (DIÁRIO DE CAMPO, 2013). 

 
       
                                                                                                                                                                                                                                                

A Participação de Anita no Fórum sobre drogas  

 

Em 2012, Anita participou de um Fórum sobre Drogas realizado pela Universidade Federal 

do recôncavo em Cachoeira-BA. Ela conta com muito entusiasmo sobre sua experiência em 

participar de um debate sobre a temática dos usos de drogas, em público: 

 
A secretaria de saúde e a vice prefeita nem acreditaram quando eu abri a boca 
para falar! Nem eu acredito que eu consegui falar sobre drogas na frente delas. 
Venci a mim mesmo. Falei para os presentes que as políticas públicas precisam 
colocar em prática a redução de danos! Que os CAPS estão vazios de usuários 
porque não se está investindo em trabalhos que atraiam os usuários para se 
tratarem ... o preconceito é grande tanto por parte dos usuários quanto pelos 
profissionais. Olha o quanta coisa eu superei com a fotografia! Disseram que tem 
até foto minha na internet... veja lá... dizem que eu falei bonito! (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2013) 
 

Anita fala da importância para ela de ter participado de uma discussão coletiva com gestores 

da saúde. Afirmando a sua posição política de usuária do sistema de saúde. Refere que se sentiu 

forte frente aos outros e a si mesma. Um confronto com a sua própria imagem. Deslizando por 
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linhas flexíveis, Anita vem dissolvendo pontos de segmentaridade enrijecidos pelo julgamento 

moral e identitário que carrega sobre sua vida. Em sua caminhada, as linhas atrevidas e inquietas 

da criação, de alguma forma escapam à mo( R )laridade.   

 

Clicamos na imagem da gaiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Passarinho preso na gaiola 

 

 

“É assim que eu me sinto Lidi, às vezes livre, às vezes um passarinho preso dentro de uma 

gaiola aberta” Anita.



 

 

 

 

 

Considerações Finais: 

  

Sobre  as  entradas 

e   saídas de um Rizoma 
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 Nada sai de um agenciamento do jeito que entrou. O agenciamento faz devir.  
 

Tadeu e Corazza 

 

Tecer considerações “finais” acerca do movimento de “entrada/saída” de um rizoma se 

aproxima de uma inquietação atrelada às possíveis implicações envolvidas no processo de produção 

de uma pesquisa carto(foto)gráfica. Como, por exemplo, a familiaridade/proximidade do aprendiz 

de cartógrafo e o território escolhido para imersão/produção de conhecimento desta pesquisa. 

Neste ensaio carto(foto)gráfico, uma fotografia não prevista e não vista inicialmente pela aprendiz 

de cartógrafa: a imagem fotográfica que os moradores do município carregavam dentro de suas 

cabeças, o modo como eles me viam. Não havia uma cartógrafa dada, mas já havia ali uma imagem 

instituída, que se afastava em muito da imagem do cartógrafo em produção. Na verdade, a imagem 

do cartógrafo só existia dentro de minha cabeça. O confronto entre as imagens fotográficas, 

planejado para acontecer como parte das oficinas de fotografias com grupos de usuários de drogas, 

foi já de início inviabilizado por alguns complicadores decorrentes também dessa situação. 

Não se faz a pesquisa que se quer, mas a pesquisa que se pode fazer. Quando apostamos em 

um movimento de pesquisa carto(foto)gráfica, o corpo é lançado a se aventurar nas surpresas dos 

(des)caminhos. De um tropeço, de um desvio do projeto encomendado para levar/agenciar com o 

campo, se arrancaram graus de potência e se investiu em outras formas, movimentos e olhares. No 

lugar de localizações dos erros ou acertos, estão ali os movimentos, os afetos que expandem ou 

refreiam a nossa potência de agir. No percurso do pesquisar, abriu-se fendas, ocupou-se das 

fronteiras do olhar e deixou-se tocar pesquisa e vida, núpcias, plano de potência farto de devires.  

Neste ensaio de olhares, o encontro com os parceiros desta pesquisa possibilitou 

delineamentos distintos no processo de produção de imagens. De um lado, Surfão, com sua graça 

e alegria de viver me contagiava e me fez perder por algumas vezes, o rumo da pesquisa, quando 

fizemos da fotografia, um registro dos afetos paixões: “do que era importante para você na vida?”, 

aparecia a imagem da bebida, e se misturavam a ela, fotografias de paisagens e de cenas alegres. 

Gostava do seu interesse pelo mundo das imagens! Neste plano, não saímos da molaridade. Em 

outras lentes e paragens, Anita, a sua rejeição inicial pela fotografia e pela imagem que via no 

espelho embaçado pelos clichês. Pequenas fissuras nas lentes de uma “má consciência” moral 

abriram possibilidades para outros modos de ver-se a si mesma. Anita ensaiou fugas nas linhas de 

uma arma: a fotografia. Com Anita, posso dizer que os ensaios continuam, a partir de outros 

movimentos e parcerias104.  

Retomo a pergunta levada na entrada do rizoma: porque aliar a pesquisa em psicologia social 

                                                 
104 A amizade em Spinoza e Foucault, Política da amizade. 
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com fotografias? O exercício de acompanhar os movimentos do olhar arrasta o próprio corpo do 

aprendiz de cartógrafo. Do movimento de olhar o que está fora, direciona-se para olhar o entorno 

e olhar a si mesmo. Pesquisar para violentar o olhar, ultrapassar a si, abandonar o órgão da visão e 

passar a ver com o olhar-corpo, corpo pensamento. Neste sentido, as pontas de presente arrastam 

o corpo da aprendiz de cartógrafa a pensar com o cuidado de si. Olhar com a lente do cuidado de 

si. Acoplá-la não ao órgão da visão, mas ao corpo- corpo pensamento- corpo olhar- pesquisar para 

olhar a si- cuidar de si. Clínica de si e do outro. Corpos na liga da pesquisa e da vida em 

(de)composição. Nas linhas tortuosas da ética de si, o cuidar de si perpassa pelo aprender a olhar 

com o corpo. O corpo devir-visão. Pesquisar e viver traz a sede de prudência e de violência.  

No movimento de traçar uma linha de desfecho desta composição carto(foto)gráfica, indago 

aos parceiros leitores: como se dá o movimento de saída ou desfecho de um rizoma? O rizoma tem 

múltiplas entradas e saídas, é conectável em todas as suas dimensões, como nos ensinou Deleuze e 

Guattari. Logo, talvez seja necessário um pouco de artistagem e malandragem105 para sair de suas 

tramas conectivas. Uma vez que ao pensar que se consegue fechar um rizoma, ele nos arrasta para 

outros movimentos e velocidades. Como um filete de raiz, que quando podado, se amplia, se renova 

com o movimento de corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Na “malandragem das linhas”, afetada pelos movimentos vocais corporais de Elza Soares no vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=2VP136nzob0.   ... e alguns minutos sonoros depois, Chico Buarque. 

http://www.youtube.com/watch?v=2VP136nzob0
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Na pesquisa e na vida, ver, é dar a volta inteira. E o que vai ficar na fotografia? Quem sabe 

as marcas de um corpo passando... um no outro, um com o outro. 

 

“Mas o malandro, anda assim de viés, 
                              deixa balançar a maré e a poeira assentar no chão”.   
 

“Malandro, só peço, favor, que te tenhas cuidado [...]”.  

Elza Soares e Chico Buarque 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

  

Pesquisadores Responsáveis: Lidiane de Fátima Barbosa Guedes 

 E-mail: guedes.lidiane@gmail.com 

Endereço: Rua Jornalista Paulo Costa, 732, ap. 05                         

Bairro: Atalaia, CEP: 49037-340     Aracaju, SE 

Fone: (71) 9156-8606 

Pesquisador Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. José Maurício Mangueira Viana 

Endereços e telefones institucionais: Universidade Federal de Sergipe, Núcleo de Pós- 

Graduação em Psicologia Social. Av. Marechal Rondon, S/N, São Cristóvão- SERGIPE, CEP: 

49100-000 

Fone: 2105-6784 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Ensaios 

carto(foto)gráficos: usuários de drogas fotografando cenas da vida”. Trata-se de uma 

atividade que cumpre o requisito de produção da dissertação de mestrado em Psicologia Social, 

vinculado ao Núcleo de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal de 

Sergipe. Neste estudo pretendemos “Acompanhar o processo de produção de imagens 

fotográficas de pessoas usuárias de drogas bem como a produção de sentidos” a partir do que 

consideram importante em suas vidas. Dessa forma o usuário poderá ocupar um lugar ativo, de 

autor de imagens e de produção de sentidos, deslocando-se do lugar passivo, normalmente 

rotulado por imagens estereotipadas pelas mídias. Para este estudo adotaremos a Pesquisa 

participante e cartográfica, rodas de conversa e usos de entrevistas não dirigidas gravadas. 

Os benefícios que podemos obter com esta pesquisa são:  

 Ampliar as possibilidades de interação entre as pessoas que fazem usos de drogas e a 

sociedade. 

mailto:guedes.lidiane@gmail.com
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 Propiciar espaços para produção de expressão e autonomia, respeito e protagonismo das 

pessoas usuárias de drogas.  

 

Não há riscos previsíveis nesta pesquisa. Caso surja alguma necessidade de atendimento em 

saúde, o pesquisador providenciará o atendimento na rede de saúde do município de São Felipe-

Ba, onde será realizada a pesquisa. 

A sua participação neste estudo será isenta de qualquer tipo de custos financeiros, do mesmo 

modo você não receberá qualquer remuneração pela participação. Você será esclarecido (a) 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e em qualquer etapa da pesquisa será garantido 

o espaço para esclarecimentos de dúvidas, caso ocorram. Você estará livre para participar ou 

recusar-se a participar das etapas da pesquisa. De igual modo, poderá retirar seu consentimento 

ou interromper a participação a qualquer momento da pesquisa. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade, prejuízo ou modificação na forma 

em que é atendido pelo pesquisador.  

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e privacidade. 

Todas as informações fornecidas serão utilizadas a partir de seu consentimento, mediante 

esclarecimento das finalidades na pesquisa. Seus dados (nome) ou qualquer informação que 

indique sua participação não serão divulgados. O (A) Sr. (a) não será identificado em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. 

As informações fornecidas mediante a sua participação nesta pesquisa (através das entrevistas, 

rodas de conversa) atenderão aos objetivos previstos e serão referenciadas a partir de nomes 

fictícios, para que não haja identificação de sua participação. Em eventos científicos ou 

publicações, a divulgação de qualquer informação deste estudo seguirá a mesma regra de 

privacidade, sigilo e confidencialidade. Os resultados parciais de cada etapa da pesquisa estarão 

disponíveis em qualquer momento que desejar acessá-lo, bem como o resultado final da 

pesquisa.  

O compromisso de privacidade, sigilo e confidencialidade se estende também para as imagens 

fotográficas produzidas. Quaisquer informações referentes ao processo de produção de imagens 

fotográficas serão utilizadas nesta pesquisa a partir do seu consentimento. Durante as etapas de 

execução será definido pelo Sr. (a) o que será feito com as imagens fotográficas produzidas. 

Todos os dados fornecidos pelo Sr. (a) serão armazenados e arquivados pelo pesquisador.  
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade nº ____________________, residente no endereço 

________________________________________________________________ fui informado 

(a) dos objetivos deste estudo, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar, se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

                   São Cristóvão _________ de __________________________ de 2013. 

  

_______________________________________________________________ 

PARTICIPANTE 

________________________________________________________________ 

PESQUISADOR 

_______________________________________________________________ 

PESQUISADOR ORIENTADOR DA PESQUISA 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

  

Pesquisadores Responsáveis: Lidiane de Fátima Barbosa Guedes 

 E-mail: guedes.lidiane@gmail.com 

Endereço: Rua Jornalista Paulo Costa, 732, ap. 05                         

Bairro: Atalaia, CEP: 49037-340     Aracaju, SE 

Fone: (71) 9156-8606 

Pesquisador Orientador da Pesquisa: Maurício Mangueira 

Endereços e telefones institucionais: Universidade Federal de Sergipe , Núcleo de Pós 

Graduação em Psicologia Social. Av.: Marechal Rondon, S/N, São Cristóvão- Aracaju-SE, 

CEP: 49100-000 

Fone: 2105-6784 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Ensaios 

carto(foto)gráficos: usuários de drogas fotografando cenas da vida”. Trata-se de um estudo 

que cumpre o requisito de produção da dissertação de mestrado em Psicologia Social, vinculado 

ao núcleo de pós-graduação em Psicologia Social e Ciências Humanas da Universidade Federal 

de Sergipe. Neste estudo pretendemos “Acompanhar o processo de produção de imagens 

fotográficas de pessoas usuárias de drogas” a partir do que consideram importante em suas 

vidas. Dessa forma poderão ocupar um lugar ativo, de autor das imagens, deslocado do lugar 

passivo, rotulado na forma de imagem estereotipada pelas mídias. Para este estudo adotaremos 

a Observação participante, vivências grupais e usos de entrevistas. Participarão deste estudo: 

pessoas usuárias de drogas; moradores e trabalhadores do município de São Felipe-Ba, que 

integram a rede de serviços da assistência à saúde e assistência social.  

Os benefícios que podemos obter com este estudo são:  

mailto:guedes.lidiane@gmail.com
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 Ampliar as possibilidades de interação entre as pessoas que fazem usos de drogas e a 

sociedade (incluindo os moradores e trabalhadores da cidade). 

 Propiciar espaços para produção de autonomia, respeito e protagonismo das pessoas 

usuárias de drogas.  

 

Não há riscos previsíveis neste estudo. Caso surja alguma necessidade de atendimento em 

saúde, o pesquisador providenciará o atendimento na rede de saúde do município de São Felipe-

Ba, onde será realizado o estudo. 

A sua participação neste estudo será isenta de qualquer tipo de custos financeiros, do mesmo 

modo você não receberá qualquer remuneração pela participação. Você será esclarecido (a) 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e em qualquer etapa da pesquisa será garantido 

o espaço para esclarecimentos de dúvidas, caso ocorram. Você estará livre para participar ou 

recusar-se a participar das etapas da pesquisa. De igual modo, poderá retirar seu consentimento 

ou interromper a participação a qualquer momento da pesquisa. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade, prejuízo ou modificação na forma 

em que é atendido pelo pesquisador.  

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e privacidade. 

Todas as informações fornecidas serão utilizadas a partir de seu consentimento, mediante 

esclarecimento das finalidades na pesquisa. Seus dados (nome) ou qualquer informação que 

indique sua participação não serão divulgados. O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. 

As informações fornecidas mediante a sua participação neste estudo (através das entrevistas 

abertas) atenderão aos objetivos da pesquisa e serão referenciadas a partir de nomes fictícios, 

para que não haja identificação de sua participação. Em eventos científicos ou publicações, a 

divulgação de qualquer informação deste estudo seguirá a mesma regra de privacidade, sigilo 

e confidencialidade. Os resultados parciais de cada etapa da pesquisa estarão disponíveis em 

qualquer momento que desejar acessá-lo, bem como o resultado final da pesquisa.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 
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Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade nº____________________, residente no endereço 

________________________________________________________________ fui informado 

(a) dos objetivos deste estudo, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar, se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

  

                  São Cristóvão _________ de __________________________ de 2013. 

  

_______________________________________________________________ 

PARTICIPANTE 

 

________________________________________________________________ 

PESQUISADOR 

 

_______________________________________________________________ 

PESQUISADOR ORIENTADOR DA PESQUISA 
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ANEXO III 

 

 
ROTEIRO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS ENTREVISTAS ABERTAS 
REALIZADAS COM OS TRABALHADORES DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
SAÚDE DO MUNÍCIPIO ONDE FOI REALIZADO A PESQUISA.  

 
1. Identificação do participante (nome, serviço onde trabalha, função, regime de trabalho, 

tempo no serviço - desde quando trabalha). 

2. Sobre a atenção aos usuários de drogas no serviço: acolhimento, tempo dedicado, 

encaminhamentos realizados. 

3. Qual perfil da população usuária que frequenta o serviço (gênero predominante, jovem, 

adulto, idoso; tipos de drogas de usos)? 

4. Quais atividades desenvolvidas para usuários de drogas? 

5. Sobre o vínculo terapêutico, adesão dos usuários nos serviços e como é realizado o manejo 

terapêutico da equipe. 

6. O que pensam sobre a proposta de execução da presente pesquisa com usuários de drogas? 

 
 
 
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS ABERTAS COM OS MORADORES RESIDENTES 
NO CAMPO DE PESQUISA 
 

1. Identificação do participante (dados de identificação) anexado ao TCLE. 

2. Opinião dos moradores sobre os usos de drogas em geral e no município. 

3. Qual a atenção dada aos usuários?  

4. Qual o perfil da população usuária de droga conhecida (gênero, idade, se trabalham ou 

não)? 

5. Vínculo existente com a população usuária de drogas (se existe e qual)? 

6. O que pensam sobre a proposta de execução da presente pesquisa com usuários de drogas? 

 
 
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS ABERTAS COM USUÁRIOS DE DROGAS:  
 

1. Dados de identificação 

2. Informações sobre a vida: profissão, estado civil, relação familiar, relação com a vida. 

3. Drogas: quais tipos de substância de consumo; como funciona a relação com os usos de 

drogas (produtiva e/ou improdutiva no contexto de vida)? 

4. Auto percepção e análise valorativa dos efeitos das drogas (sobre os efeitos que a droga 

produz). 

5. Sobre as imagens midiáticas e os discursos midiáticos e da sociedade sobre a temática 

“usuários de drogas”: quais considerações podem fazer a respeito.  

6. Sobre as imagens produzidas pelos usuários. 
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