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Cotidianos, Família e o Trabalho do Tempo:
Dobras políticas no ativismo da maconha medicinal no Rio de Janeiro

RESUMO
Esta dissertação trata do trabalho do tempo de Gal, uma mulher idosa que se autoqualifica
como uma ativista velha vira-lata de rua, mãe de um adulto com deficiência, de origem
nordestina, pobre e moradora de uma comunidade ameaçada pela política de remoções de
casas populares. Ela foi a pessoa da qual mais me aproximei no ativismo da maconha
medicinal no Rio de Janeiro. Busca-se compreender a centralidade que a categoria luta
recebe nas relações sociais mais ordinárias. A discussão trazida finca raízes nos temas da
construção social da pessoa, das moralidades e da precarização ao vislumbrar a política a
partir da experiência de vida. Analisa-se aqui as durações históricas, os processos de
formação do Estado-nação brasileiro, os sistemas de saúde, as “crises” governamentais,
as gramáticas dos direitos, as economias políticas dos fármacos, as substâncias ilícitas,
os marcadores sociais da diferença e a fenomenologia do tempo. A pergunta etnográfica
que dá vitalidade a este trabalho é a seguinte: o que significa e como é viver uma vida
atravessada por sucessivas lutas por existência? Tais lutas se inscrevem nas relações
familiares, religiosas e estatais de pessoas de carne e osso.
Os enfoques apresentados nesta dissertação baseiam-se na minha amizade e
compartilhamento do cotidiano com Gal e sua família ao longo de dois anos de pesquisa
de campo, entre 2017 e 2019, e também nas reuniões mensais e ações coletivas
protagonizadas pelas “mães da maconha” de uma Associação ativista no Rio de Janeiro
– a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal (APEPI). Como
um todo, intento percorrer os dilemas ordinários de familiares em torno do acesso à saúde,
tendo como âmago a aposta metodológica no que chamo de dobras políticas. Trata-se de
um conjunto heterogêneo de experiências de sujeitos sociais posicionados, capturado a
partir de uma trama complexa envolvendo as dificuldades triviais em torno da
reivindicação política da “vida possível de ser vivida”. Para tanto, a dissertação divide-se
em quatro momentos que se enovelam: i) descreve o modo como os remédios da maconha
se emaranham com um sem número de durações históricas e lutas comezinhas dentro de
casa a fim de permanecer existindo; ii) apresenta as relações de gênero, as ações
governamentais e as linguagens dos direitos, tendo como eixo os processos de
judicialização dos fármacos da maconha; iii) discute a gramática da maternidade
politizada em protestos de luta por justiça; iv) mostra como a condição da deficiência e
a poética da criatividade deslindam os temos do humano, da vida, do amor e da nãoviolência. Sustenta-se que as lutas políticas não são somente pelos medicamentos, sendo,
então, lutas que se emaranham com um turbilhão de outras lutas acumuladas no tempo,
na dor, no corpo, nas relações familiares, nas ações estatais.
Palavras-chave: Ativismo; Maconha Medicinal; Família; Tempo; Maternidade; Direitos;
Vida Moral.
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Everyday Life, Family and Time Wok:
Political folds in medical marijuana activism in Rio de Janeiro

ABSTRACT
This dissertation deals with the work of time of Gal, an elderly woman who qualifies
herself as an old street mutt activist, mother of a disabled adult, from the Northeastern
Brazil, poor and resident of a community threatened by the policy of removing popular
homes. She was the person I grew most close to in the medical marijuana activism in Rio
de Janeiro. I seek to understand the centrality that the category of fight receives in the
most ordinary social relations. The discussion brought about sets roots in the themes of
the social construction of the person, of moralities and precariousness when on has
politics observed from the point of view of the experience of life. The historical durations,
the formation processes of the Brazilian nation-state, the health systems, the
governmental “crises”, the grammars of the rights, the political economies of the drugs,
the illicit substances, the social markers of difference and the phenomenology of time are
analyzed here. The etnographic question that gives vitality to this work is this: what does
mean and what is it like to live a life crossed by successive struggles for existence? These
struggles are inscribed in the familiar, religious and political relations of flesh and blood
people.
The approaches presented in this dissertation are based on my friendship and sharing of
daily life with Gal and her family during two years of field research, between 2017 and
2019, and also on the monthly meetings and collective actions led by the “mothers of
marijuana” from an activist association in Rio de Janeiro – the Medical Cannabis
Research and Patients Support Association (APEPI). As a whole, I intend to go through
the ordinary dilemmas of family members regarding access to health, having at its core
the methodological bet in what I call political folds. It is a heterogeneous set of
experiences of positioned social subjects, captured from a complex plot involving the
trivial difficulties surrounding the political claim to a “life that can be lived”. To this end,
the dissertation is divided into four entangled moments: i) describes the way in which
marijuana medicines get entangled with a number of historical durations and small indoor
struggles to stay in existence; ii) presents gender relations, governmental actions and
languages of rights, having as it axis the processes of judicialization of marijuana drugs;
iii) discusses the grammar of politicized motherhood in protests aiming at fight for justice;
iv) shows how the condition of disability and the poetics of creativity displace the terms
of the human, of life, of love and nonviolence. It is argued that the political struggles are
not only for drugs, but are struggles that become entangled with a series of other struggles
accumulated over time, in pain, in the body, in family relationships, in state actions.
Keywords: Activism; Medical Marijuana; Family; Work; Rights; Moral Life.
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À Gal,
Por ter me ensinado tanto sobre as
dificuldades diárias; sobre as lutas
políticas; sobre a vida.
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participou ativamente da escrita deste trabalho: trocamos mensagens quase sempre, sendo
eu o seu entregador oficial de documentos na secretaria do PPGAS. A forte amizade fez
com que eu conhecesse dona Peregrina e o seu companheiro, o Edu; e ela conheceu minha
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concretize um dia. Há sempre um estádio de São Januário para nos encontrarmos num
domingo qualquer, assistindo ao Vasco jogar contra alguém. “O sentimento não para,
pois todo vascaíno tem amor infinito”, aprendemos a cantar juntos no estádio, pelos idos
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vezes em que disse para eu não deixar esta dissertação me “surtar”, por ter me deixado
trilhar meus próprios caminhos, afetivos e profissionais; por saber (e respeitar) que meu
quarto é um território altamente penetrável a qualquer momento do dia, desde que não
mexa nas posições onde estão arrumados os livros – afinal, sem eles devidamente
arrumados, nenhuma vírgula deste trabalho seria escrita. Mãe, eu te amo e te admiro tanto
que me faltam palavras para continuar escrevendo. Um beijo. Espero que goste!
Romário Vieira Nelvo
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2020.

XV

Lista de figuras

Foto 1: Marco de resistência............................................................................ 82
Foto 2: Caixa de remédio da maconha............................................................ 89
Foto 3: Prateleira da caixa de remédio........................................................... 94
Foto 4: Bolo de anievrsário............................................................................. 107
Foto 5: Gotas de óleo na colher...................................................................... 123
Foto 6: Pedrinho.............................................................................................. 288
Foto 7: Antiga sala de reuniões.......................................................................351
Foto 8: Uma das salas da sede.........................................................................351
Foto 9: Outra sala da sede........................................................................... ...352
Foto 10: Um corredor da sede..................................................................... ...352
Foto 11: Sala de reuniões.................................................................................352

XVI

Lista de siglas
AIDS – Imunodeficiência Adquirida
ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APEPI – Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal
CDB – Canabidiol
CID – Classificação internacional de doenças
CFM – Conselho Federal de Medicina
CRM – Conselho Regional de Medicina
DOU – Diário Oficial da União
ESF – Estratégia Saúde da Família
HC – Habeas Corpus
LGBT – Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais
LSD – Dietilamida do Ácido Lisérgico
MDMA – Metilenodioximetanfetamina
MP – Ministério Público
ONU – Organização das Nações Unidas
PSF – Programa Saúde da Família
RDC – Reunião da Diretoria Colegiada
SUS – Sistema Único de Saúde
THC – Tetrahidrocanabidiol
TJ – Tribunal da Justiça
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UPA – Unidade de Pronto Atendimento

XVII

SUMÁRIO
Prólogo: “Essas pessoas têm vidas difíceis” ............................................................................... 1

Introdução.................................................................................................................................... 3
Entre substâncias, “drogas”, fármacos e a vida cotidiana ....................................................... 13
De cenas e dobras políticas: A pesquisa de campo ................................................................. 31
A organização dos capítulos .................................................................................................... 42

Capítulo 1: Marcas de guerras, cotidiano de lutas ................................................................. 48
1.1 Sobre lutas por existência: Convivência e a fabricação da Pessoa moral ......................... 56
1.2 O trabalho do tempo de uma ativista velha vira-lata de rua ............................................. 78
1.3 Lutas políticas e ação histórica: Dobradiças do tempo e o refazimento do mundo......... 107

Capítulo 2: “É você que faz o processo andar”: Fazeres de “Estado”, Gênero e
Medicamentos .......................................................................................................................... 117
2.1 O tempo como matéria da luta ....................................................................................... 123
2.2 Tramas dos “direitos”, sistemas de saúde, fármacos e ações estatais ............................. 132
2.3 O tempo como matéria da angústia ................................................................................ 159

Capítulo 3: O povo da maconha medicinal: A produção social de mundos políticos ....... 191
3.1 Dor e política em lutas ativistas: Gramáticas emocionais e corpos coletivos ................. 199
3.2 Um “povo” ainda por vir ................................................................................................. 235
3.2.1 Fragmento 1: “O Estado cortou o remédio” ............................................................ 235
3.2.2 Fragmento 2: “Eu me senti parte da sociedade humana” ........................................ 239
3.2.3 Fragmento 3: “Eu estou pedindo ajuda” .................................................................. 243
3.2.4 Fragmento 4: “A perna fica bamba quando passo pela portaria” ........................... 249

Capítulo 4:Barulhos, Toques e Espasmos: O cotidiano e a fabricação da vida da pessoa
com deficiência ........................................................................................................................ 260
4.1 Do que a vida é feita? ...................................................................................................... 264
4.2 Espasmos e vidas precárias: Fragilidades e a ética da convivência ................................ 269
4.3 Barulhos e miudezas: Produzindo barulhos, tecendo vidas ............................................ 277
4.4 Toques e emaranhados de fios ......................................................................................... 284
Considerações finais ................................................................................................................ 291
Referências bibliográficas....................................................................................................... 304

XVIII

ANEXO 1: Lista das principais Associações de maconha medicinal no Brasil ................. 342
ANEXO 2: Países onde a maconha é legalizada ou tolerada ............................................... 343
ANEXO 3: Termo de responsabilidade para utilização de medicamentos excepcionais .. 344
ANEXO 4: Formulário de importação de medicamentos excepcionais ............................. 345
APÊNDICE 1: Pautas e ações protagonizadas pela APEPI ................................................ 348

XIX

Nesta dissertação serão utilizadas “aspas” para citações de autores no corpo do texto,
diálogos com interlocutores e relativização de algumas categorias sociais. A grafia itálica
será utilizada para destacar categorias êmicas, conceitos de autores, noções autorais,
ênfases e citações de trechos de autores nas notas de rodapé. As cenas trazidas sofrerão o
recuo de um centímetro em relação ao texto para que elas possam receber certa autonomia
narrativa. Citações de autores no decorrer do texto estão com recuo de quatro centímetros,
espaçamento simples e letra tamanho dez. Negrito foi utilizado apenas para destacar as
datas dos diários de campo e os links estão destacados em sublinhado.

XX

Respire, respire o ar
Não tenha medo de se importar
Vá, mas não me deixe
Olhe em volta, escolha seu próprio chão

Por muito tempo você viverá e alto você voará
E sorrisos você dará e lágrimas você chorará
E tudo que você toca e tudo que você vê
É tudo o que a sua vida sempre será

Corra, coelho, corra
Cave aquele buraco, esqueça o sol
E quando finalmente o trabalho estiver feito
Não se sente, é hora de cavar outro

Por muito tempo você viverá e alto você voará
Mas só se você montar a maré
E se equilibrar na maior onda
Você corre em direção a um túmulo prematuro

(Pink Floyd. Breathe, 1973).

XXI

Prólogo
“Essas pessoas têm vidas difíceis”
{Novembro de 2017} Praça Floriano, centro da cidade do Rio de Janeiro. A região
é popularmente conhecida como Cinelândia. Está acontecendo uma ação coletiva: a
celebração pelo Dia Nacional da Maconha Medicinal. Trata-se de um tipo de mobilização
que, segundo os organizadores, existe desde o ano de 2011, quando cultivadores e
ativistas antiproibicionistas de maconha passaram a conversar massivamente com a
população a respeito dos derivados da planta, que são responsáveis por ajudar milhares
de pessoas atingidas por doenças de difícil controle pelos quatro cantos do mundo. Desde
2013, quando algumas mães brasileiras das classes média e alta dos grandes centros
urbanos começaram a aparecer em veículos de mídias de grande circulação nacional,
falando de suas dores e sofrimentos diários, tal celebração, em prol do dia em questão,
tem sido liderada por elas e por demais familiares de filhos com deficiências.
Duas tendas estão fixadas nas calçadas, alguns cartazes ajudam na divulgação,
estendidos num varal improvisado com barbante. Mães, crianças, familiares e demais
ativistas distribuem panfletos à população. “O objetivo do ato é mostrar a todos que a
maconha faz bem”, diz um homem, um dos organizadores. Uma caixa de som e um
microfone são ligados. O relógio marca 16h20. A celebração vai começar. Lideranças de
Associações de pacientes de maconha medicinal proferem algumas falas públicas. A
categoria “mãe especial”, “mãe da maconha”, “mãe de luta”, entre outras, é amplamente
utilizada. Em fração de segundos, os tempos da luta ativista se coproduzem e jamais se
separam com os tempos das dobras miúdas, comezinhas, tecidas e retecidas dentro de
casa: o tempo da família. “Só uma mãe sabe a dor que é” – emocionada, uma mulher, e
importante ativista, diz ao microfone. Ela preparou uma carta para ler em público.
Momentos depois, encontro sua carta no chão. Vou até ela. Entrego-lhe. Ela agradece.
Aproveito para mencionar meus interesses de pesquisa. Sou aconselhado a entrar em
contato em outra ocasião, pois o dia está muito tumultuado. Paro em frente a uma das
tendas, especificamente no balcão da APEPI (Associação de Apoio à Pesquisa e
Pacientes de Cannabis Medicinal), Associação formada por mães de filhos com doenças
de difícil controle, muitas vezes raras e hereditárias, com atuação na cidade do Rio de
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Janeiro. Visualizo os banners e panfletos disponíveis. “Você quer alguma coisa?” – uma
senhora diz. Seu nome é Gal.
Pergunto-lhe se posso pegar alguns dos panfletos. Sou autorizado a fazê-lo. Em
seguida, digo-lhe ter interesse em comprar uma camiseta da Associação. Gal pede para
eu ir escolhendo. São variados os modelos. Fico com a “tradicional” cor roxa, difundida
entre pessoas afetadas por epilepsias. Enquanto escolho, Gal pergunta se eu sou paciente
ou irmão de usuário de maconha medicinal. Digo que sou, na verdade, pesquisador, e que
tenho tido certo interesse em estudar os familiares daquele ativismo. Ela não diz mais
nada. Embrulha a camisa e a entrega. Quando o faz, e antes de largá-la de vez, volta seu
olhar para mim e agradece a compra. “Se você quer conhecer essas famílias, já te digo:
essas pessoas têm vidas difíceis” – foi a sua última frase. Despedimo-nos1.
*
***
Meses depois, eu a reencontrei nas reuniões mensais da APEPI, quando passei a
acompanhar as ações da Associação a fim de realizar uma pesquisa de campo. Com o
tempo de convivência, Gal abriu as portas de sua casa e apresentou sua família – tanto as
pessoas que compõem o núcleo de convívio ordinário quanto as demais que conheci por
meio de rememorações do passado. Ela tornou-se uma espécie de confidente, contando
detalhes íntimos de sua infância, juventude e de como deseja viver sua vida no futuro.
Convidou-me para acompanhá-la em dias a fios de burocracias estatais, e, entre recepções
e despedidas de nossos inúmeros encontros, possibilitou que eu formulasse uma
inquietante pergunta etnográfica: o que significa e como é viver uma vida atravessada
por sucessivas lutas por existência? Levei essa interrogação a sério e às últimas
consequências durante dois anos de pesquisa de campo. Esta dissertação é uma etnografia
sobre a inscrição relacional da categoria luta política como parte da experiência humana.

1

Diário de campo, 27 de novembro de 2017.
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Introdução
“Essa é a minha história de luta”.
Gal. M. M. G. L.

Gal é uma mulher de setenta anos. Eu a conheci em uma ação coletiva em
novembro de 2017, quando passei a realizar incursões a campo junto às mães que
protagonizam o ativismo da maconha medicinal no Rio de Janeiro. É uma mulher pobre,
negra, migrou cedo do interior do Estado do Ceará, nordeste brasileiro, para a capital do
Rio de Janeiro. Saiu fugida de sua terra natal, possivelmente marcada para morrer, pois,
assim como tantos outros jovens, era considerada uma “ameaça comunista” durante o
período de ditadura militar nacional. Ela se engajava politicamente junto aos
trabalhadores rurais nas reuniões de sindicatos e atos públicos: “Um amigo meu sumiu.
Até hoje está desaparecido. Aí já viu, tive que vir pro Rio morar com um tio, senão eu
também morria...”, contou-me na varanda de sua casa em um de nossos cafés da tarde. O
corpo de seu amigo jamais foi encontrado; contudo, seu assassinato político é provável.
Gal é moradora da comunidade do Horto, uma habitação popular localizada no Jardim
Botânico, um importante e economicamente elevado bairro da Zona Sul da cidade
carioca. Ali, no Horto, residem pouco mais de 500 famílias que passam suas casas de
geração a geração, pelo menos desde a época do Brasil colonial. São pessoas pobres. As
casas pertencem a trabalhadores do Jardim Botânico, que, desde a segunda metade do
século XX, convivem atordoados com os fantasmas da colonização da terra e
financeirização da moradia no capitalismo global imobiliário (Rolnik, 2015), ou seja, com
as políticas de remoções.
Aos trinta anos, casou-se, indo morar no Horto, anos mais tarde, com o marido, o
Seu Cacau – a família extensa deste é residente ali desde o início do século passado. Logo
depois, deu à luz a José, seu filho mais velho, e a Pedrinho, seu filho mais novo,
atualmente um adulto com trinta e quatro anos. Pedrinho tem uma doença rara2 e
hereditária, a qual torna seus braços e pernas pequenos, tendo como consequência o

Classificam-se como “raras” doenças que afetam uma pequena percentagem da população. Como discutiu
Waleska Aureliano (2018 :370), acometem em média “65 pessoas a cada 100 mil ou 1,3 pessoa a cada
duas mil. São condições geralmente crônicas e degenerativas, com alto grau de morbimortalidade, muitas
delas sem cura ou tratamento efetivo”. Para maiores discussões sobre doenças raras, trajetórias familiares
e sofrimento de longa duração, ver Aureliano (2015, 2018).
2
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nanismo. Além disso, nasceu com graves complicações cerebrais decorrentes de um
acidente encefálico no momento do parto, acarretando-lhe inúmeras crises convulsivas ao
longo da vida (cerca de 80 por semana, como contou Gal), devido a outro diagnóstico
adquirido: o de epilepsia refratária. “As crises eram horríveis. Ele se arrastava no chão.
Ficava descontrolado, era impossível pará-lo”. Tais enfermidades dificultam,
cotidianamente, seu andar e seu falar. Pedrinho faz uso de medicamentos bioquímicos, e,
há cerca de três anos, de um óleo extraído à base das propriedades terapêuticos
encontradas na planta da maconha – uma erva exótica no território brasileiro (Carlini,
2006), considerada uma substância ilícita e imprópria para o consumo humano; portanto,
uma “droga”, proibida em âmbito federal. “Foi só a partir do remédio da maconha que
ele passou a sorrir um pouco, a ter menos crises, e a andar melhor. Ele chega quase a
falar”3 – disse Gal.
Foi pelo Pedrinho que ela entrou no mundo social da maconha medicinal4. O
ativismo, como a escassa e recente literatura nacional vem destacando (cf. Oliveira, 2016;
Pontes, 2017; Policarpo et al., 2017, 2018), é liderado majoritariamente por familiares de
classe média e alta. À ocasião em que escrevo estas notas introdutórias, a maconha ainda
não é regulamentada no Brasil, porém, como explicitarei adiante, no tópico em que
detalharei o “estado da arte” do fenômeno das “drogas”, o canabidiol (CBD), um de seus
inúmeros canabinóides, rico em propriedades terapêuticas, foi retirado da lista de
substâncias proibidas pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2015 –
permitindo que essa substância, após um turbilhão de trâmites burocráticos, possa ser
importada de países em que o fármaco é legalizado pela “lei de drogas” vigente. O fato
de o cultivo da planta, bem como a fabricação de extratos nacionais de maconha, serem
considerados crimes no Brasil, enquadrados como “tráfico de drogas”, dificultam ainda
mais a vida das pessoas que, assim como Gal, não têm quaisquer condições financeiras
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Em outros campos etnográficos, a exemplo daquele apresentado por Fabiana Oliveira (2016), tais
medicamentos recebem o nome de canabidiol (CBD) – ou mesmo tetrahidrocanabidiol (THC). Em meu
campo, minhas interlocutoras se referiam aos remédios da maconha propriamente ditos.
4
O termo maconha medicinal não é consenso entre as pessoas que compõem o campo pesquisado. Algumas
preferem chamar de maconha terapêutica, alegando uma ideia mais ligada ao holismo da planta e não
somente como categoria médica. Ainda que correndo o risco de “naturalização médica” do termo, ao longo
de toda a dissertação chamarei de maconha medicinal, pois foi esta a maneira como as interlocutoras, com
as quais mais tive contato, se referiam.
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para arcar com os custos de medicamentos caros e importados. Parte do que trago sobre
ela e demais interlocutoras5 perpassa essas dificuldades cotidianas.
Sendo assim, o que constatei na presente pesquisa de campo foi uma presença
marcante de famílias pobres e moradoras de favelas, periferias e do interior do Estado –
apesar de a literatura consultada pouco ou quase nada relatar sobre suas existências. Essas
pessoas transitam entre ações governamentais, gramáticas dos direitos, economias
políticas dos fármacos, narrativas de (in)sucessos, violências, dádivas, sonhos e vontades.
No decurso da dissertação, como uma aposta heurística, dei tonalidade etnográfica às
sutilezas comezinhas com que essas pessoas têm muito a nos ensinar sobre o debate mais
amplo de maconha medicinal no país, conformando uma espécie de um “povo ainda por
vir” – parafraseando João Biehl (2011). Ao que pude reter de algumas conversas e relatos
de situações sociais6 cotidianas, muitas dessas famílias entram na militância – ou, em
alguns casos, comparecem uma única ou duas vezes em reuniões de Associações –
munindo-se do sentimento de desejo e esperança de que o “Estado”, sempre tomado
como um Estado-ideia (Abrams, 1998) que deveria cumprir sua função em prol dos
Direitos Humanos, torne o medicamento uma política pública de saúde – uma vez que
acessam o direito à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do que,
relatam que mesmo se conseguissem um Habeas Corpus preventivo para o plantio caseiro
de maconha – talvez, uma das formas de judicialização mais frequentemente midiatizada
e reportada pela literatura do ativismo em questão – não sabem se teriam coragem de
plantar, pois colocariam suas vidas em risco devido às condições de moradia. “Duvido
muito que os caras daqui iriam entender. Eles falariam que estamos financiando o tráfico
e não plantando um remédio para nossa filha” – uma mulher contou, referindo-se às
milícias que fazem “segurança” em seu bairro.
O tema das “drogas” ilícitas, recorrente nesta dissertação, o histórico e violento
proibicionismo, e a consequente militarização da “guerra às drogas”, impedem que essas
famílias tenham o devido acesso à saúde, e seus filhos, portanto, uma melhor qualidade –
Ao longo da dissertação, utilizarei o termo “interlocutor” sempre no feminino. Uma das investidas
heurísticas aqui empreendidas é a de que o ativismo da maconha medicinal se dinamiza a partir de certos
repertórios morais de maternidades politizadas; logo, as dinâmicas de gênero estão no coração da análise
esboçada.
6
Durante todos os capítulos, compartilho da formulação situacional de Max Gluckman (2010 :239), para
quem: “As situações sociais constituem uma grande parte da matéria-prima do antropólogo, pois são os
eventos que observa. A partir das situações sociais e de suas interrelações em uma sociedade particular,
podem-se abstrair a estrutura social, as relações sociais, as instituições etc., daquela sociedade. Por meio
dessas e de novas situações, o antropólogo deve verificar a validade de suas generalizações”.
5
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além, obviamente, do encarceramento em massa da população brasileira mais
desfavorecida em termos de relações de poder, recaindo sobretudo em corpos negros,
pobres e periféricos (Boiteux, 2006). Por isso, eles, seus filhos: “Continuam
convulsionando enquanto não tornam os remédios gratuitos”, como me contou uma mãe,
bastante emocionada, após viajar três horas do interior do Estado para participar de uma
das reuniões mensais da APEPI que acompanhei. Um dia antes de ter dito esta frase, ela
testemunhou as últimas gotas do frasco do remédio da maconha de seu filho serem
utilizadas. Sem condições de arcar com o prosseguimento do tratamento, o futuro se
apresenta tenebroso e altamente incerto: “Eu sei que ele vai cair novamente”. A categoria
cair frisada em sua narrativa é um complexo existencial. Não necessariamente seu filho
irá “desabar no chão”, no entanto, cair metaforiza e materializa o desmoronamento
inevitável do adoecimento. Essa e muitas outras narrativas íntimas, algumas contadas
com mais ênfase, outras aparecendo por meio de curtas frases e rememorações da vida,
estão contidas em diversas passagens deste texto. Elas dão carnatura política e densidade
literária à dissertação.
Para garantir o acesso à saúde do filho, Gal, sendo pobre, encontrou uma solução:
o fenômeno da judicialização do direito à saúde – fenômeno este crescente na experiência
democrática do Brasil contemporâneo frente à escassez dos recursos públicos e à falta da
garantia integral e igualitária à saúde (Freire, 2019). Ao longo das descrições, mostro
como esse sistema conforma, na prática social e rotineira, os processos de formação do
Estado-nação brasileiro – jamais completamente prontos e acabados, mas, sim, em
constante construção. Gal, essa mulher e mãe idosa, com uma trajetória de lutas7 políticas
que remonta a um dos períodos mais perversos da história deste país, que foi o da
militarização do governo, se viu envolvida com as gramáticas da burocracia estatal:
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Luta é uma categoria nativa, recorrentemente acionada por Gal para se referir àquilo que ela faz
cotidianamente: “Isso é muita luta”; “foi uma luta conseguir esse medicamento”; “essa é a minha história
de luta”; “a luta cansa às vezes, te surta e te sufoca”; “tem que ser forte para aguentar a luta”; “as coisas só
são conseguidas com muita luta” foram ditas por Gal, entre outras enunciações, durante nossa convivência.
Ela colocava a luta como central nos repertórios cotidianos sobre o que é viver a sua vida – “minha vida é
uma luta diária”, dizia. Ao longo da dissertação, irei manter o termo em itálico, demarcando sua importância
e centralidade para o que se está propondo: mostrar como a gramática da luta é central para a construção
da Pessoa moral (Mauss, 2015a). Cabe ressaltar que não pretendo discutir a polissemia da palavra, muito
menos apontar eventuais limites ou exageros de sua utilização durante o campo. Ao contrário, optei por
descrever como ela foi aparecendo sempre atrelada a quase tudo na vida de Gal e de outras interlocutoras.
No entanto, é aqui aplicável parte do que nos ensinou John Comerford (1999) sobre a categoria luta nas
sociabilidades e organizações camponesas, sobretudo porque Gal parece destacar clivagens de sofrimentos,
dificuldades diárias e desigualdades que governam as vidas de pessoas pobres – modo análogo às
interpretações de seus interlocutores.
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entrou com um processo judicial pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e,
assim, por meio de rotinas, apelações jurídicas, laudos médicos, carimbos, filas, bancos,
senhas, guichês, sistemas informatizados, entre outros elementos, objetivando que o
“Estado” viesse arcar com os custos do remédio da maconha de Pedrinho, foi para onde
ela conduziu as demandas da maconha medicinal: “É para que nossos filhos vivam, para
que melhorem e para que a gente não surte”, Gal certa vez me disse, quando falávamos
sobre o porquê de sua decisão em abrir um processo judicial contra o “Estado”, na
tentativa de obter o dinheiro para a compra dos frascos do medicamento. Sua primeira
remessa foi recebida dentro de seis meses, após idas e vindas semanais à Defensoria e
demais órgãos estatais: “Você precisa ir lá todos os dias para que eles vejam que você
não desistiu. É você que faz o processo andar”, comentou Gal. “Documentos não têm
pernas próprias” – acrescentou. Ela mencionava uma miríade de relações tortuosas e
dramáticas: a agência das pessoas em ações sociais, a burocracia estatal, as imaginações
do “Estado”, e o fazer e o desfazer da administração, governança e direitos entendidos
como básicos e necessários para se viver.
Tornei-me próximo de Gal em fevereiro de 2018, quando, numa breve conversa
em uma das reuniões mensais da APEPI, ela disse que ganhava o remédio através do
“Estado” – “O Estado é que me dá”, contou naquela oportunidade. Achei curioso o fato
de ela acionar a categoria ganhar de maneira quase análoga a uma espécie de dádiva
estatal. Todavia, diferentemente da clássica proposta maussiana em que as dádivas
posicionam os sujeitos dentro de um “sistema de prestações totais”8 (Mauss, 2015b),
sistema este no qual transitam afetos, trocas, virtudes e compromissos implícitos, isto é,
um “dar, receber e retribuir”, ganhar algo do “Estado”, aqui, reforça uma gritante
assimetria: estamos diante de atualizações da tutela como exercício de poder
administrativo (Souza Lima, 1995), como proponho mais precisamente ao longo do
capítulo dois.
Passei a frequentar sua casa, conhecendo assim suas lutas diárias (pelo filho,
contra as remoções das casas da comunidade do Horto, pela família, nas memórias da
ditadura militar etc.), seu esposo e filhos, seu gato, sua cachorra e suas histórias do

O “Ensaio sobre a dádiva” de Marcel Mauss (2015b) é bastante conhecido por conta de seu refinamento
analítico ao desempenhar um papel central nas discussões sobre o problema teórico-etnográfico da
reciprocidade. O tema é considerado um clássico da Teoria Antropológica, remontando a autores como
Bronislaw Malinowski (2018), Claude Lévi-Strauss (1982), Maurice Godelier (2001), David Cheal (1988),
o próprio Mauss, entre outros.
8
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passado e prospecções futuras. Tornamo-nos amigos a partir do ativismo da maconha
medicinal, por meio das minhas incursões a campo, e, principalmente, fora dos espaços
de ação coletiva. Assim, boa parte do que sei sobre ela e sua família foi-me narrado ou
apresentado fora dos espaços de reuniões de Associações e atos públicos em prol do
movimento estudado. A pesquisa de campo, desse modo, foi sendo cada vez mais
deslocada e conduzida às ações sociais rotineiras e miúdas, uma aposta teórica que
dialoga com Veena Das (2007, 1995): uma “descida ao ordinário”. Neste caso, eu estou
interessado em contar as narrativas sobre lutas ativistas, políticas nacionais, guerras,
processos de formação do “Estado”, violências, dores, sofrimentos e adoecimentos a
partir da vida concreta das pessoas, o trabalho do tempo9 e o habitar e o (re)habitar dos
mundos relacionais em constante devastação. Fala-se, portanto, de uma fecunda
oportunidade de se perscrutar tais atravessamentos políticos desde uma perspectiva
antropológica de fabricação da noção de Pessoa moral10. A pessoa, aqui, é construída por
meio dos imbricamentos entre as relações de gênero, família, raça, regionalidade, e gestão
das precariedades da vida moral (cf. Duarte, 1986; Butler, 2004; Kleinman, 2006).
Como os capítulos tornarão evidente, é no cotidiano que os sujeitos fazem e
refazem suas vidas e elaboram suas existências: fazem e se refazem das lutas, das dores,
e tornam o ordinário minimamente habitável após as violências que bagunçam o curso
normal da existência e esfarelam os mundos sociais. Tenho sempre como norte a frase
que intitula o prólogo da dissertação: “Essas pessoas têm vidas difíceis”. As dificuldades
aparecem no e através do tempo, um tempo fenomenológico que, por sua vez, não é
linear, mas, sim, circular, cotidianamente reeditado e reinterpretado (Das, 1999). Gal,

9

A noção de trabalho do tempo empregada é central para uma discussão da construção social da pessoa
moral. Em termos analíticos, os tempos passado, presente e futuro estão embaralhados na estética de criação
fenomenológica da vida (cf. Das, 1999, 2011). Lembremos também, aqui, as indicações de Moacir Palmeira
(2001), elementares a esta dissertação, de que os sujeitos somente temporalizam o que se apresenta como
relevante em suas relações políticas e em seus mundos sociais.
10
Pessoa moral está em estreita filiação com a clássica proposta de Marcel Mauss (2015a), no que se refere
a tomar o “Eu” como uma das categorias do espírito humano – no sentido das categorias aristotélicas do
pensamento, movimento epistêmico amplamente percorrido pelos intelectuais da Escola Sociológica
Francesa (como Durkheim, Hertz, Hubert, entre outros). Mauss foi pioneiro no esforço etnográfico de
descrever o quanto o “Eu” é resultado de uma história social. Perguntou-se o autor: “De que maneira, ao
longo dos séculos, através de numerosas sociedades, se elaborou lentamente, não o senso do ‘eu’, mas a
noção, o conceito que os homens das diversas épocas criaram a seu respeito?” (: 369). Assim, a noção de
“Eu” ocidental moderna, o “indivíduo” (em sua dupla aparição, a quantitativa e a qualitativa, como
sublinhou Simmel, 1971), é uma das facetas históricas de tal categoria do espírito humano. Dumont (1985)
tomou tal configuração moderna do “Eu” como uma ideologia da cultura ocidental. Recentemente,
Strathern (2014) vem refletindo sobre a noção de Pessoa a partir do conceito de “relação”. Para uma
abordagem sobre a diferenciação entre as categorias Pessoa e indivíduo (e a de sujeito), ver: Duarte (2012a).
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como apresento no primeiro capítulo, é um sujeito ético fabricado com regionalidades,
racialização, gênero, territorialidades, tempos, e efeitos repressivos de governos nacionais
totalitários. Trata-se de uma subjetividade construída nas interfaces entre as histórias de
luta, as relações corporais e os processos de formação do Estado-nação: uma
subjetividade empírica, relacional, uma “ética ordinária” (Lambek, 2010). É a partir
daqui, desses imbricados atravessamentos temporais de lutas políticas, que persistem e
parecem não cessar, que discuto as dobradiças do ativismo da maconha medicinal e todos
os efeitos do proibicionismo das “drogas”, o qual recai, em meu campo, sobre as pessoas
que não têm como arcar com os custos dos medicamentos de seus filhos, que navegam ao
sabor da imprevisibilidade, das dádivas e das ações governamentais.
Em todas as experiências da vida cotidiana de Gal descritas – que, no limite,
forjam sua existência a partir dos enovelamentos temporais das lutas políticas –, as
relações de adoecimentos, tratamentos, enfermidades, deficiências, parentesco, “Estado”,
direitos, violências e justiça11 se interseccionam. E é precisamente aqui, nestes constantes
emaranhamentos, que as relações com o filho se tornam significativas e centrais no que
tange a uma abordagem antropológica que pretende esquadrinhar as relações entre
família, saúde e o trabalho do tempo. A experiência de maternar uma pessoa com
deficiência – que requer uma ética cotidiana do cuidado; por diversas vezes o “cuidado”
sai de dentro de casa e se materializa nas filas e nos bancos de uma Defensoria Pública e
demais órgãos estatais – é produzida pelo e produtora do trabalho do tempo. Essas
camadas morais têm seus tentáculos ressoados em pequenas malhas burocráticas e
discursos e dores que vazam das narrativas das pessoas: “A casa está lá desarrumada”;
“A comida para fazer”; “As roupas para lavar”. Ao longo do capítulo dois, demonstro
como essas frases edificam uma circular, tortuosa e dramática coprodução temporal: o
“Estado” é feito no corpo, nas caixas de remédio esvaziadas, na casa de Gal e nas crises
convulsivas de Pedrinho, e nos picos de pressão alta; no mesmo sentido em que as roupas
sujas, a imagem da casa desarrumada e a comida que aguarda para ser preparada acabam
se materializando nos espaços de repartições públicas. Em suma, o “Estado” e a casa – e

11

Cabe uma nota explicativa sobre os termos Justiça, justiça e injustiça. Adoto a grafia maiúscula quando
me refiro aos universos identificados como governamentais e/ou à agentes pertencentes a estes universos.
Por outro lado, justiça e injustiça, quando aparecem em grafia minúscula e em itálico, dizem respeito às
competências dos atores sociais em marcar e desmarcar o que consideram moralmente justiça e injustiça
sociais – em sentido próximo ao proposto por Luc Boltanski (2000).
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o corpo, os medicamentos e as relações de raça, gênero, sexualidade e idade – estão
sempre capturados em coprodução.
Esta dissertação tratará, por meio de descrições etnográficas, do trabalho do
tempo12 de Gal, uma mulher idosa, uma ativista velha vira-lata de rua, como se
autoqualifica, mãe de um adulto com deficiência, de origem nordestina, pobre e moradora
de uma comunidade ameaçada pela política de remoções de casas populares. Ela foi a
pessoa da qual mais me aproximei no ativismo da maconha medicinal. Com Gal, como
menciono adiante, criei um laço de amizade muito forte, sendo em distintas ocasiões
classificado como filho, neto, amigo, irmão e acompanhante. No primeiro capítulo,
reconstruo como essas categorias eram expressas nas relações mais ordinárias dentro de
sua casa, bem quando postulo que Gal se fabrica como pessoa moral a partir da
experiência em lutas políticas. Gal tornou profundamente complexas as relações entre os
medicamentos, as “drogas” ilícitas, as doenças raras, hereditárias e degenerativas – meus
enfoques antropológicos iniciais. Entre outras coisas, me instigou a olhar a maneira como
essas discussões somente fazem sentido se não estiverem jamais completamente
desgarradas da vida cotidiana de pessoas de carne e osso, e de seus dilemas para
permanecer existindo. O que trago percorre minuciosamente a gestão cotidiana da política
dos sujeitos, o que torna as teceduras familiares, e um turbilhão de outras lutas sempre
frequentes. A dissertação enfatiza as intersecções destas lutas políticas na estética
embaralhada do trabalho do tempo das pessoas (Das, 1999; Palmeira, 2001).
Assim, descrevo o trabalho sinuoso de se construir e sustentar vidas morais13 em
contextos angustiantes, incertos e “perigosos”, tendo como pano de fundo as provocantes
indicações de Arthur Kleinman (2006). Minha intenção é mostrar que a gramática da luta

12

Cf. Veena Das (1999), Moacir Palmeira (2001), Adriana Vianna (2015), Camila Pierobon (2018), e eu
mesmo (Nelvo, 2019), para uma proposta teórica sobre o trabalho do tempo.
13
Conforme constatou Arthur Kleinman (2006 :1), “perigos e incertezas são uma inescapável dimensão da
vida”. A vida é moral, pois está rubricada em experiências sociais que transcendem os atores sociais,
inscrevendo-os em tensas malhas e dilemas para lidar com ilusões, “perigos” e desafios. Nas teceduras de
enfrentamentos cotidianos, a vida e o seu trabalho do tempo (o passado, o presente e o futuro) estão
intimamente implicados em malhas morais. Nada sustenta tanto o sentimento moral da vida como o
“sofrimento social” ordinário – enfermidades, violências etc. (cf. Kleinman et al., 2000). As contribuições
de Luiz Fernando Dias Duarte (1986) sobre a reprodução social de trabalhadores urbanos a partir da “vida
nervosa”, é aqui elementar para a etnografia; sobretudo por conta de sua discussão sobre construção social
da Pessoa e as perturbações físico-morais que emanam de contextos populares. A questão da “doença dos
nervos”, como sugerido por este autor, embaralha o mundo do trabalho e o mundo doméstico de sujeitos
trabalhadores, estando implicadas em suas tênues condições da vida moral: “Estavam em jogo as relações
de trabalho assim como a sociabilidade vicinal, as representações da saúde assim como as religiosas, o
jogo dos papéis familiares assim como a relação com as instituições e códigos dominantes; enfim, o
cotidiano e o ritual, a norma e o desvio, o regra e o desempenho” (Duarte, 1986 :10).
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por existência está no epicentro da construção da pessoa em cenários populares, como
nos ajuda a refletir Luiz Fernando Dias Duarte (1986). Com isso, a pesquisa tem como
fio condutor uma antropologia das subjetividades, das temporalidades da vida e das
moralidades. A partir da convivência e compartilhamento do cotidiano com Gal, os
medicamentos e o ativismo da maconha medicinal foram se desdobrando em lutas mais
amplas: formação histórica do Estado-nação brasileiro; lembranças de adoecimentos;
repressão policial; possibilidade diária de perda da casa; “loucuras” do esposo;
desavenças familiares; ações estatais; dádivas; prospecções futuristas, entre outras. Todas
essas figurações consistem em experiências pessoais e coletivas do que Julieta Quirós
(2010) chamou de “enganchar-se em política”. O texto da etnografia percorre, portanto,
uma fenomenologia do trabalho do tempo, a duração histórica e um conjunto de lutas que
persistem e parecem não cessar completamente. Inspirado no “ato de testemunhar”
proposto por Veena Das (2011), baseio-me na pergunta citada: o que significa e como é
viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência? Tais lutas se inscrevem
nas relações familiares, religiosas e estatais dos sujeitos sociais. A interrogação aqui
esboçada orienta todos os capítulos trazidos.
É dessa maneira que, finalmente, partindo dos aprendizados obtidos durante a
amizade e convivência com Gal e sua família, a dissertação se abre a demais
interlocutoras e situações de campo que também dão matéria vital a esta etnografia. É
levando sempre em conta a pergunta central, fincada no campo de discussão da vida
moral, que eu adentro outros universos sociais: o ano e meio de reuniões de uma
Associação na qual a pesquisa de campo foi efetuada, a APEPI14, composta por mães e
familiares de pacientes de maconha medicinal; as mobilizações coletivas; as audiências
públicas; os seminários científicos; e, por fim, os grupos de mídias digitais. Todos esses
universos eram protagonizados pelas “mães da maconha”, pelas pessoas que se
movimentam como corpos coletivos a partir das dinâmicas performativas de gênero
(Butler, 2018): o “povo” da maconha medicinal. Como um todo, ao final, a dissertação
14

Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, com atuação na cidade do Rio de Janeiro desde o ano
de 2014. Acompanhei a atuação das mães e familiares da APEPI em atos públicos, audiências, eventos
promovidos, cursos de extração e cultivo da planta, estando presente em quinze reuniões mensais, todas
elas ocorridas durante o ano de 2018 e primeiro semestre de 2019. Seus principais objetivos são: i) buscar
a regulamentação da produção nacional de cannabis para uso medicinal; ii) Estimular a pesquisa do uso
medicinal da cannabis; iii) divulgar sobre o uso medicinal da cannabis; iv) apoiar pacientes e familiares
na obtenção de informações e acesso à cannabis para fins medicinais; v) promover o cultivo da cannabis
por associação e autocultivo. Para maiores informações, confira <https://apepi.org/> Acessado em 29 de
dezembro de 2019, às 15h37. No apêndice da dissertação, eu listo as principais pautas discutidas durante
o tempo da pesquisa, bem como apresento as atuais políticas protagonizadas pela associação.
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intenta percorrer os dilemas ordinários de familiares em torno do acesso à saúde no Rio
de Janeiro, tendo como âmago o que chamo de dobras políticas que perfazem o ativismo
estudado.
Em termos analíticos, um tanto ou quanto diferentemente de como o tema vem
sendo abordado pela recente literatura brasileira15, propõe-se, aqui, visibilizar um
conjunto de tempos, dores, fissuras, angústias, esperanças, acúmulos, e (re)inscrições
constantes de si, isto é, a vida como um texto que se reedita, e a luta política como uma
cotidianidade que precisa ser trabalhada nas relações miúdas e domésticas. O epicentro
do debate recai sobre a casa, a família, as relações de gênero, as enfermidades, as
ausências de dinheiro, os sonhos, as vontades e desejos, as aflições16. A abordagem
antropológica em questão prioriza os múltiplos atravessamentos temporais dos sujeitos,
figurando, por um lado, medos, cansaços e fantasmagorias; por outro, uma força
constantemente despojada no fluxo da vida pelos seus e para os seus. Discutem-se, dessa
maneira, as vicissitudes viscerais de construção política da maternidade. Filio esta
dissertação à tendência de ênfase – apoiando-me nos ensinamentos de outros/as
autores/as17 – no que classifico como maternidades politizadas, levando-se sempre em
conta os marcadores sociais de raça, classe social, gênero, deficiência e idade.
Apresento na dissertação, portanto, uma trama complexa sobre como se fabricar
sujeito em meio a circunstâncias que fragilizam as relações sociais. Para tanto, concentrome numa abordagem particular dentro do campo dos estudos do ativismo em questão: o
interesse é pela intersecção entre as esferas do cotidiano, os mandatos transgeracionais da
família18 e a fenomemologia do trabalho do tempo (Das, 1999; Vianna, 2015). Daí,
15

Menciono algumas teses, dissertações e artigos variados sobre o assunto, que tratam, em sua maioria,
sobre o associativismo, sobre o “encontro” entre cultivadores e familiares de filhos com doenças de difícil
controle, e que focam a atenção nos debates sobre regulamentação da planta da maconha em instâncias
administrativas, cultivo e autocultivo, produção midiática, habeas corpus preventivo para o plantio, e
processos de mudança social e política sobre as fronteiras entre substâncias, planta, “droga” e “remédio”
(cf. Azize & Silva, 2015; Oliveira, 2016; Elwanger, 2016; Policarpo et al., 2017, 2018; Pontes, 2017;
Carvalho et al., 2017; Motta, 2019; Policarpo, 2019).
16
Como Evans-Pritchard (2004) havia sugerido em seu clássico Bruxaria, Oráculos e Magia e os Azande:
as aflições sempre carregam dimensões sociais: parentesco, vizinhança, crenças, vinganças, entre outros
elementos relacionais. Cf. também Victor Turner (2005) para uma abordagem social das aflições.
17
No decorrer da dissertação – sobretudo no terceiro capítulo – estabeleço estreito diálogo com autoras
como Birman & Leite (2004), Vianna & Farias (2011), Víctora & Siqueira (2017, 2018), entre outras e
outros.
18
A abordagem geracional, ou transgeracional, converge com os estudos sobre família, casa, pessoa,
pertencimento religioso, projetos de vida, gênero e individuação, tais como os empreendidos por Duarte
(1995, 2011); Duarte & Gomes (2008); Duarte et al., (2006); Duarte & Menezes (2017); Lins de Barros
(1987); Peixoto et al., (2000); Velho (2001); Heilborn et al., (2005); entre outros, apenas para demarcar a
literatura nacional. Os estudos de Claudia Fonseca (2000, 2010) são aqui elementares para os temas da
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acredito ser possível conduzir uma análise das políticas de “drogas” contemporâneas, o
fenômeno materno da maconha medicinal, e, principalmente, o trabalho social e rotineiro
de se produzir e de se sustentar vidas morais (Duarte, 1996; Kleinman, 2006). As cenas
de campo trazidas à luz refletem as reivindicações políticas por vidas que sejam
plenamente vivíveis e mundos mais humanos, como Judith Butler (2018) nos instiga a
criticamente refletir. No limite, no decurso de todos os capítulos, o que permanece como
pano de fundo heurístico é – repito – uma pergunta etnográfica: o que significa e como é
viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência?
Antes de se prosseguir com as escolhas metodológicas, os impasses e as questões
teóricas que perpassam a pesquisa de campo, mostra-se oportuno apresentar o “estado da
arte” em que se encontra o debate mais amplo sobre substâncias consideradas ilícitas,
“drogas”, e a minha proposta da vida cotidiana. Para que somente assim seja possível
vislumbrar melhor as inquietações que me fizeram delimitar o objeto da dissertação.

Entre substâncias, “drogas”, fármacos e a vida cotidiana
Substâncias psicotrópicas, ou somente “drogas”, como são mundialmente
conhecidas, existem na vida social há milhares de anos. Trata-se de plantas e/ou de
moléculas sintetizadas em laboratórios químicos, estudadas desde suas propriedades
terapêuticas, farmacológicas e alucinógenas. Elas assumem formas, estéticas e gostos
variados. No entanto, há algo que as une, violentamente, no decurso da história recente
do mundo ocidental: essas substâncias passam a ser consideradas venenosas e impróprias
para o consumo humano, listadas em tratados e acordos complexos de governos e
agências transnacionais. O “problema das drogas”19, como comumente ficou conhecido,
é concomitante às políticas de governamentalidade do “Estado”, amplamente estudadas
por Michel Foucault (2008a). As políticas sobre as “drogas” psicoativas, em âmbito
internacional e local, pulsaram na passagem do século XIX para o século XX, no contexto

família e do parentesco no Brasil contemporâneo, assim como pesquisas elaboradas por demais autoras e
autores nacionais e internacionais, com que dialogo adiante. Em relação aos temas aqui explicitados, em
âmbito internacional, destacam-se as contribuições de Pina Cabral (2003, 2005). Por evidenciar as relações
de gênero, fantasmas, traumas, silêncios e ocultamentos no seio das relações familiares, Grace Cho (2008)
é referência obrigatória, assim como Veena Das (1995, 1999, 2007, 2011) e Janet Carsten (2007).
19
Para uma abordagem da história do proibicionismo, dos governos e instâncias transnacionais de sua
imposição e de seus desdobramentos locais, consultar, dentre autores internacionais e nacionais:
Escohotado (1998), McAllister (2000), Davenport-Hines (2001), Rodrigues (2004), Provine (2007), Labate
et al., (2008), Fiore (2012), Beauchesne (2015), Hari (2018) e Carneiro (2019). Para uma melhor
sistematização sobre uma “genealogia das drogas” no Ocidente, destaco a contribuição de Vargas (2008).
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de cristalização mais ampla das táticas biopolíticas estudadas por este último autor. Como
discuto em alguns momentos da dissertação, sendo, por isso, breve, a biopolítica conjuga
o poder disciplinar, ou seja, uma anatomopolítica do corpo individualizado e
singularizado, o governo das condutas, com o homem-espécie, o governo das populações.
A biopolítica não é uma figuração governamental de imposição transversal, porém se
institui por meio de um conjunto heterogêneo de táticas, instituições e mecanismos. Há
um investimento político na vida biológica das pessoas: desenvolvem-se estatísticas,
como taxas de natalidade, morbidade, adoecimento, entre outras, sobretudo, através do
investimento político da ideia de “saúde da população”.
Tendo como base essa perspectiva histórico-contextual, Labate & Rodrigues
(2008a) formularam um marco analítico para se estudar a constituição e as alterações das
práticas proibicionistas de “drogas”: o fenômeno do proibicionismo20. Segundo a análise
proposta, foram destacadas cinco dimensões: i) a das práticas moralistas; ii) a da saúde
pública; iii) a da segurança pública; iv) a da segurança nacional; v) a da segurança
internacional. O marco não é algo fechado. Consiste num enquadramento altamente
móvel e dinâmico para a compreensão mais ampla do “problema das drogas”21.
Dependendo da análise situada em determinados países do globo, se pertencente ao Norte
ou ao Sul global, por exemplo, uma ou outra dimensão pode prevalecer historicamente.
O interessante é perceber a análise de todos esses níveis em interconexão. Em linhas
gerais, o que está no coração desta formulação é que as substâncias psicotrópicas
pulularam como efetivamente um “problema” no mundo moderno a partir do
desenvolvimento das cidades, e porque o “Estado” se situou como o ponto nodal nessa
conversa (Fiore, 2012). O “Estado” aqui é capturado, como proponho em toda a
dissertação, através dos ditames do exercício do poder e operacionalizado como governo
das condutas e das populações (Foucault, 2018). É a partir das práticas estatais que essas
substâncias deixam de ser vistas meramente como substâncias, que, por sua vez, existem
“Proibicionismo é o nome geral pelo qual se denomina a inclusão em leis sanitárias e penais de certas
categorias de drogas psicoativas (substâncias que provocam alterações no sistema nervoso central no
sentido de excitá-lo, deprimi-lo ou provocar alucinações), visando regular seus usos e, no limite, proibilas completamente” (Labate & Rodrigues, 2018a :72).
21
Mais precisamente: “Nossa proposta é que a análise articulada desses níveis possa oferecer um
panorama de como o proibicionismo se formou e se atualiza nas diversas sociedades americanas. É
importante, no entanto, deixar claro que cada um desses níveis tem características próprias em cada
sociedade e pesos diferentes quando tomados em seu conjunto [...] Desse modo, não se pretende apresentar
um modelo rígido, mas um quadro analítico flexível que possa ser utilizado, modificado, e ampliado pelos
interessados em compreender como o proibicionismo, essa diretriz de caráter universal, tem cores e
características singulares e locais que o enraízam nos problemas próprios a cada sociedade” (Labate &
Rodrigues, 2018a:76).
20
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ontologicamente como plantas e moléculas químicas na vida humana e vegetal, e passam
a adquirir o estatuto político-moral que perdura até os dias atuais: o de “drogas”22.
Assim, conforme Júlio Simões (2008), substâncias vistas como “drogas” não são
somente compostos dotados de propriedades farmacológicas, sendo natural e
invariavelmente classificadas como boas ou más para o consumo; todavia, suas
existências enquanto “drogas” e seus variados usos envolvem “questões complexas de
liberdade e disciplina, sofrimento e prazer, devoção e aventura, transcendência e
conhecimento, sociabilidade e crime, moralidade e violência, comércio e guerra”
(Simões, 2008 :13). Isso faz com que o fenômeno em questão remeta sempre a redes
complexas de significações históricas, e acabe possibilitando comparações culturais23. As
“drogas” nos guiam por entre as faces mais obscuras e perversas da humanidade,
conjurando estilos de vida, exclusões, guerras, violências, poder, saber, conhecimento e
construção de regimes de verdades (Foucault, 2014b).
A categoria “drogas” sempre depende de uma miríade de fatores políticos e
controvérsias públicas a fim de classificá-las enquanto tais (Fiore, 2007). Apesar da
amplitude histórica e das relações culturais que elas envolvem, as substâncias são
fatalmente esvaziadas pelo termo singular como se fossem todas “drogas” – ainda que
elas sejam milenares e molecularmente diferentes entre si. Entretanto, o termo jamais foi
uníssono e preciso. Como sublinhou Simões (2008), na linguagem técnica, “droga” serve
para designar qualquer substância que não é assimilada de imediato como meio de
renovação e conservação pelo organismo, sendo “capaz de desencadear no corpo uma
reação tanto somática quanto psíquica, de intensidade variável, mesmo quando absorvida
em quantidades reduzidas” (:14). Dito de outro modo, estamos lidando com substâncias
que vão desde o álcool, passando pela cocaína, até se chegar aos remédios bioquímicos.
“Drogas psicoativas” designam aquelas responsáveis pela alteração do estado de
Nesta dissertação, manterei o termo “drogas” entre aspas – assim como “Estado”, por exemplo, cujo
propósito é a sua relativização homogênea e coesa, optando por uma abordagem mais dinâmica e
processual. As aspas denotam de imediato o estranhamento com a categoria, colocando-a dentro de uma
miríade de controvérsias públicas, atravessadas por relações de poder, moralidades, leis, saberes
biomédicos e imposições governamentais (Fiore, 2007). “Drogas”, como esse tópico mostrará, é uma
invenção relativamente moderna a fim de classificar determinadas substâncias tidas como venenosas e
potencialmente abusivas. Com isso, o termo é polissêmico e ambíguo, sempre remontando a acalorados
debates públicos.
23
Como o fazem Labate & Rodrigues (2018a) ao analisarem o marco analítico do proibicionismo a partir
dos contextos brasileiro e mexicano. Mas, também, como o faz Policarpo (2013) ao comparar o consumo
de “drogas” e seus controles no Rio de Janeiro, Brasil, e em São Francisco, EUA, bem como Veríssimo
(2017) com sua análise comparativa do cultivo caseiro de maconha nas cidades do Rio de Janeiro, Brasil,
e Buenos Aires, Argentina.
22
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consciência, humor, sentimento, noção de tempo e espaço, sensações corporais
aceleradas, entre outras modificações subjetivas. Aqui, podemos destacar a cafeína e o
açúcar, duas substâncias que alteram a consciência, mas que são permitidas e
consideradas próprias para o consumo. Mas, também, podemos destacar os alucinógenos
vegetais e os alucinógenos sintetizados em laboratórios, como a ayahuasca, a maconha,
o peiote (Lophophora williamsii), os chamados cogumelos mágicos, o LSD (Dietilamida
do

ácido

lisérgico),

e

as

anfetaminas

psicodélicas,

como

o

MDMA

(Metilenodioximetanfetamina), popularmente conhecido no formato do ecstasy, entre
outras. “Drogas”, assim, na linguagem mais costumeira, abarcam substâncias psicoativas
ilícitas consideradas venenosas e potencialmente abusivas pela farmacopeia política
nacional (Góngora, 2018), sem aplicações médicas. Geralmente, “drogas” designam as
seguintes substâncias: maconha, cocaína, heroína, LSD, MDMA, crack etc.
Cabe uma interrogação: como elas chegaram ao estágio de serem transformadas
em “drogas”? Como isso se deu? São perguntas muito complexas e elas renderiam muito
tempo para serem mais bem encaradas de frente e com a devida atenção. Como o objetivo
da dissertação perpassa o fenômeno das “drogas”, mas não o tem necessariamente como
ponto central, por inserir as substâncias e os fármacos em um embaralhamento com a vida
cotidiana das pessoas, serei pontual: o objetivo é mostrar como as “drogas” foram sendo
criminalizadas e como elas retornam, após incessantes críticas dos movimentos sociais,
acadêmicos e literários, para o coração da discussão contemporânea das “liberdades” e
“escolhas individuais”, discussões estas mais bem batizadas pelo termo “liberalização das
drogas”. Especialmente dou ênfase à maconha e o que tem sido denominado como
maconha terapêutica e/ou medicinal, já fazendo uma ponte inquietante com o que a
literatura tem abordado e com o modo como eu optei entrar nessa conversa epistêmica.
Segundo Mauricio Fiore (2012), o proibicionismo é um paradigma simplificado –
daí a definição paradigma proibicionista – responsável por classificar e orientar a atuação
dos Estados nacionais em relação a um conjunto determinado de substâncias. Por outro
lado, seus desdobramentos vão muito além das convenções e legislações de governos e
instâncias transnacionais e de suas imposições neocoloniais – algo que Andres Góngora
(2018) brilhantemente demonstrou ao estudar ativistas antiproibicionistas na Colômbia.
Mais precisamente, o proibicionismo mudou radicalmente o entendimento moderno sobre
as substâncias psicoativas, uma vez que “estabeleceu os limites arbitrários para usos de
drogas legais/positivas e ilegais/negativas” (Fiore, 2012 :9). O proibicionismo não esgota
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as discussões contemporâneas sobre o fenômeno das “drogas”, pois suas consequências
são variadas: vão do uso à dependência; do tráfico ao narcotráfico (Biondi, 2018); das
legislações ao encarceramento em massa (Alexander, 2017); e da política de repressão ao
incitamento (Vargas, 2008). Entretanto, a história da proibição das substâncias marca
decisivamente o curso da humanidade. É fato sabido que o presente paradigma se baliza
por acordos internacionais entre países considerados potências mundiais, com especial
destaque às investidas diplomáticas dos Estados Unidos (EUA), seguindo-se,
posteriormente, dos chamados “países signatários” em suas fronteiras territoriais.
Ainda assim, a proibição não se explica por uma única motivação histórica; seus
exemplos fincam raízes na política puritana norte-americana, mas, também, no crescente
interesse das indústrias médico-farmacêutica pelo monopólio de moléculas alucinógenas
e químicas, nos conflitos geopolíticos do século XX, nos interesses das elites locais, bem
como numa significativa alteração radical no perfil das pessoas que passaram a utilizar
recreativamente boa parte das substâncias24 (Vargas, 2008; Fiore, 2012). Quando
analisamos o marco analítico do proibicionismo (Labate & Rodrigues, 2008a), é comum
destacarmos o protagonismo histórico de imposição e o empenho moral dos EUA a fim
de fazerem com que as “drogas” fossem criminalizadas em âmbito internacional. Porém,
as convergências locais são de suma importância para se entender o fenômeno – o que
não quer dizer que o “problema das drogas” não seja patrocinado pelos EUA e demais
países ricos do continente europeu. Para dar um exemplo, oportuno para esta dissertação,
o Brasil se colocou na linha de frente dessas discussões, movendo internamente as
práticas proibicionistas pelos quatro cantos do país. No caso especificamente da maconha,
esta foi definitivamente tornada ilegal antes mesmo dos EUA25. Como bem apontou Jorge

De acordo com a “genealogia das drogas” apresentada por Vargas (2008), a partilha moral da proibição
de algumas “drogas” é contemporânea a pelo menos dois processos: o da consolidação da “invasão
farmacêutica” do século XX (Foucault, 1980), o de uma proliferação do uso de cocaína, heroína etc. entre
as classes sociais pobres, entre grupos raciais menos favorecidos em relações de poder, prostitutas e outros
sujeitos à “margem” da vida cívica. Essas “drogas” jamais tinham sido vistas como abusivas e perturbadoras
da ordem social quando eram amplamente utilizadas entre as elites brancas da Europa e dos EUA, passando
a sê-lo quando o perfil do usuário foi radicalmente alterado e as substâncias foram, enfim, popularizadas.
25
O Rio de Janeiro foi a primeira cidade nas Américas a proibir o consumo de maconha. Isso se deu em
1830, durante o Império brasileiro, por meio de uma lei municipal. À época, a planta recebia diferentes
nomenclaturas, a saber: Pito do Pango, Diamba, Liamba, Fumo de Angola, Veneno Africano e Maconha.
Segundo Labate & Rodrigues (2018a :81). Essa proibição era um “esforço para reprimir grupos de negros,
escravos e ex-escravos, que circulavam pela cidade, desafiando as autoridades públicas e provocando
temor na minoria branca”. Com o decreto 2.930, de 1932 – que passou a penalizar também o usuário, ainda
que o diferenciando do traficante –, em meio ao início dos movimentos proibicionistas no mundo todo, a
maconha foi considerada ilegal em âmbito federal no Brasil, cinco anos antes de que o mesmo fosse feito
nos EUA.
24
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Emanuel de Souza (2015), em um instigante estudo sobre a história da criminalização da
maconha no Brasil republicano, a erva foi criminalizada porque desestabilizava o
imaginário moral do processo de civilização interna, para usar o termo cunhado por
Norbert Elias (2011). A maconha estava conectada com as práticas advindas da população
negra escravizada, amplamente difundida em circuitos religiosos afro-brasileiros, e em
regiões como o Nordeste e em classes sociais menos favorecidas política e
economicamente. A criminalização da maconha tem, assim, historicamente, um forte
marcador social de fatores envolvendo questões raciais e de classe no Brasil.
Desse modo, as substâncias psicoativas jamais foram tidas politicamente como
genéricas no transcurso das investidas do proibicionismo que rege o mundo moderno.
Elas estão sempre atreladas a determinadas populações marginalizadas e a momentos
históricos específicos. Não à toa, por exemplo, a militância norte-americana contra o
álcool se deu pari passu ao aumento da xenofobia e do racismo contra imigrantes e
minorias sociais (Labate & Rodrigues, 2018a). Seguindo estes últimos autores, a
vinculação de alguns desses grupos com “drogas” inerentes potencializou os já existentes
preconceitos e perseguições. No início do século XX, quando as bases do proibicionismo
foram estabelecidas, os hispânicos estavam vinculados ao uso de maconha; os chineses
com o ópio; os negros com a cocaína, e os irlandeses e italianos com o álcool. Esse
movimento, que une a um só tempo xenofobia e racismo, foi responsável por implementar
um dos primeiros grandes saltos rumo à criminalização de uma determinada substância.
Em 1919, com a aprovação da 18ª Emenda à Constituição, o Volstead Act, popularmente
conhecido como Lei Seca26, foi instituída a primeira grande vitória do proibicionismo (cf.
Escohotado, 1998). Essa reforma jurídico-penal rompeu com as garantias individuais
norte-americanas, encabeçadas ideologicamente como parte do individualismo moderno,
governando os gostos dos cidadãos ao se proibir toda forma de produção, comércio e
importação de álcool no país. Assim, a Lei Seca “pode ser considerada o paradigma do
proibicionismo porque foi a primeira norma a procurar banir totalmente o circuito

26

A Lei Seca não é um paradigma pelos seus objetivos, mas pelos seus efeitos. Ela foi revogada em 1933.
Em suma, “a meta oficial de suprimir o mercado e o hábito de ingerir bebidas alcóolicas não foi alcançada.
Hábitos de consumo e padrões de produção prosseguiram na ilegalidade, fazendo com que todo um
conjunto de atividades econômicas e práticas sociais fosse criminalizado, fortalecendo grupos mafiosos,
potencializando violências, aumentando o aparato repressivo estatal e a perseguição a novas categorias
de criminosos [...] a proibição do álcool não foi emulada pelos demais países americanos, tampouco
alcançou os tratados internacionais. Ainda assim, sua lógica teve contida à sua revogação, e políticas de
criminalização de produtores, comerciantes e usuários de uma série de outros psicoativos avançaram a
partir dos anos 1930” (Labate & Rodrigues, 2018a :85).
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econômico e os hábitos relacionados a uma droga psicoativa” (Labate & Rodrigues,
2018a :78).
Pode-se dizer, portanto, que o ativismo em prol da criminalização das “drogas”
teve início nas primeiras décadas do século XX. Antes desses dispositivos repressores, as
substâncias movimentavam os comércios mundiais, atraiam pessoas a determinadas
regiões do globo e operavam como “artigos de luxo”. Em um plano de análise, a história
das substâncias está intimamente associada ao desenvolvimento do capitalismo mercantil
e dos hábitos simbólicos das elites europeias27. Elas somente passam a se tornar um
“problema” a ser regulado pelo “Estado” quando, finalmente, começam a “perturbar” a
ordem hegemônica do social. A divisão que é feita entra “drogas” lícitas versus “drogas”
ilícitas obedece a uma partilha moral. Não obstante, é a partir do processo de “invasão
farmacêutica” que as chamadas drogas-venenos passam a ser criminalizadas e tornadas
impróprias para o consumo humano por meio de imposição governamental. Mais do que
estarmos diante de uma história sem quaisquer isenções de críticas, devemos nos
posicionar, segundo Vargas (2008), numa abordagem fundada no campo da ética, a fim
de se perscrutar a diferença qualitativa dos modos de existência, pois um traçado
genealógico das substâncias nos coloca diante da constatação de uma discussão que é ela
própria altamente contemporânea: o que se convencionou chamar de dispositivo das
drogas, em sentimento análogo ao que Foucault (2014b) estabeleceu para o dispositivo
da sexualidade, envolve um “problema de repressão e de incitação, a droga, tal como o
sexo, não existiu desde sempre, sendo uma invenção social relativamente recente”
(Vargas, 2008 :55). As sociedades modernas não somente se apropriaram da experiência
do consumo de “drogas”, tampouco deram a elas o estatuto fenomenológicotranscendental-imanente. O mundo moderno criou, no bojo de uma cruzada biopolítica,

Como bem apontou Vargas (2008), uma “genealogia das drogas” é anterior ao proibicionismo aqui
analisado. Segundo sua abordagem, durante o fim das Cruzadas houve um período marcado pela “loucura
das especiarias”, em que os métodos de conservação de alimentos, sobretudo da carne, mobilizaram os
contatos entre os europeus com os povos do Oriente. Daí, um sem número de especiarias de origem nãoeuropeia passou a ser comercializada: pimenta, canela, cravo, gengibre, entre outras. Schivelbusch (1993)
oferece uma interpretação simbólica sobre este fenômeno das especiarias. Em suas análises, elas
desempenham um papel catalisador na transição da Idade Média para os mundos modernos, em suma,
compreendem parte de ambos os períodos, influenciando os dois de maneira decisiva – ainda que não sendo
claramente pertencente a nenhum deles exclusivamente. Durante o século XVII houve uma queda dessas
especiarias por conta do surgimento do comércio de substâncias luxuosas, que Mintz (1986) chamou de
alimentos-droga (drug foods). São essas, entre outras: o chocolate, o café, o açúcar, o tabaco, o chá, as
bebidas alcoólicas destiladas. É somente no início do século XX que um conjunto de plantas e moléculas
químicas, atreladas a grupos sociais marginalizados, começam a se tornar um “problema” para o comércio
e uso, sendo, então, consideradas drogas-venenos (Hari, 2018).
27
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o próprio “fenômeno das drogas”. Em outras palavras, os efeitos tortuosos e violentos do
proibicionismo, e, posteriormente, da “guerra às drogas”, foram responsáveis por gestar
e gerir, para me valer de um termo cunhado por Antonio Carlos de Souza Lima (2002),
o “problema das drogas” do modo tal como hoje o conhecemos.
Em 1906 foi criada a comissão de Xangai, considerado como o primeiro esforço
de controle internacional das “drogas”. O objetivo era regular o comércio de ópio entre a
China e Inglaterra. O primeiro grande encontro para definição de padrões internacionais
de controle de psicoativos ocorreu na Conferência de Haia, Holanda, em 1912. Neste
último encontro se faziam presentes representantes diplomatas de países como os EUA,
interessados em “banir os psicoativos da humanidade”, pois apostavam que estes
degenerariam as sociedades, e aqueles signatários, a exemplo do Brasil (McAllister,
2000). Tal Conferência é considerada um importante evento crítico (Das, 1995), uma vez
que foi quando se estabeleceu o critério para a legalidade ou não de uma “droga”: o fato
dela ter ou não aplicações médicas. Assim, tudo o que está fora dos padrões de controle
farmacológico se torna considerado impróprio e abusivo. O paradigma proibicionista é a
junção produtiva, no sentido foucaultiano, entre o Direito, com as leis, normas e demais
tecnologias legais, e a biomedicina moderna (Fiore, 2007). Aqui, o que testemunhamos é
o discurso de “saúde pública” da população sendo utilizado como recurso discursivo em
prol das leis proibicionistas. Durante o período entre as duas grandes guerras mundiais as
discussões foram diminuídas, o que não significa dizer que a biopolítica proibicionista
não esteve trabalhando intensamente.
Nas Américas, a articulação entre o nível moral e o da saúde pública são a espinha
dorsal do “problema” dos psicoativos. Especificamente no Brasil, a primeira lei sobre
“drogas” de caráter abrangente e restritivo foi aprovada em 1921, por meio da lei federal
4.294. Segundo Labate & Rodrigues (2008b), essa lei não proibia a venda e o consumo
de substâncias, tais como os opiáceos (heroína, morfina e cocaína), no entanto, baseavase naquele princípio do “uso médico” empregado na Conferência de Haia, de 1912. A
proibição e a criminalização das “drogas” no Brasil seguiu a lógica do regime
internacional de controle de psicoativos (McAllister, 2000). Se nesse primeiro momento
o usuário não era legalmente criminalizado, mais tarde, em 1932, houve uma reforma
legal que, entre outras coisas, manteve a criminalização do traficante e a estendeu também
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ao usuário28. Com esses dispositivos, vemos operar, na prática, uma espécie de
“criminalização da pobreza”, em comparação com o que Loïc Wacquant (2001) chamou
de “criminalização da miséria”, pois a legislação brasileira sempre levou em conta as
particularidades e as dinâmicas de poder locais; a esta altura, já sabemos a especificidade
populacional à qual a substância “maconha”, por exemplo, estava atrelada e porque era
de interesse governamental criminalizá-la. Mesmo que as particularidades brasileiras
amarrem os vários nós do “problema das drogas” no país, a legislação nacional sempre
estabeleceu afinidade com os padrões de controle internacional. O início do século foi
responsável por promover e difundir as bases da proibição, mas esta viria se cristalizar
como hoje a conhecemos, de fato, a partir de 1961, por meio de tratados transnacionais
entre governos que são potências mundiais e aqueles outros países signatários, que
passaram assim a dispor de um modelo para por em vigência.
A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945. Anos depois, em
1961, esta entidade patrocinou o mais conhecido tratado internacional no que tange ao
fenômeno dos psicoativos: a Convenção Única dos Entorpecentes29 – ou somente
Convenção Única. Nesta, o modelo hodierno foi definido, no qual o objetivo mais urgente
era dividir as “drogas” e suas plantas originárias em listas diferenciadas. O critério
aplicado às listas era se a substância tinha um “potencial abusivo”; ou se, ao contrário,
ela carregava alguma “aplicação médica”. Na primeira lista, foram destacadas
principalmente três drogas-alvo da proibição: heroína, cocaína e maconha. Nas demais
listas, foram agrupadas aquelas “drogas” com abuso reconhecido, mas com o mínimo de
uso medicinal, a saber: morfina, e anfetaminas psicodélicas. Conforme Fiore (2012), o
28

Durante os anos 1930, em âmbito federal, o Brasil protagonizou iniciativas incisivas no que se refere ao
controle de substâncias psicoativas. Esse período foi marcado, ainda, pelo governo do então presidente
Getúlio Vargas (1930-1945). À luz das indicações de Labate & Rodrigues (2018b), a lei de “drogas” de
1932 consolidou a diretriz proibicionista brasileira, conjugando a segurança sanitária com a segurança
pública, sendo que sua base era fundada em demandas moralistas. Em 1932, foi criada a Comissão
Permanente de Fiscalização de Entorpecentes, inspirado no órgão da Liga das Nações, em curso no mundo
todo desde a década de 1910 e 1920. Em 1938 foi aprovada uma nova lei, o decreto-lei nº 891. Esse decreto
consolidou as leis anteriores, bem como o modelo de criminalização diferenciada entre “usuários”
(chamado de “toxicômano”) e “traficantes”, ao prever sanções distintas: “Ao toxicômano caberia
internação compulsória ou voluntária dependendo de uma decisão que seria dada pelo juiz com base em
perícia médica (Art. 28). A internação seria em ‘hospital oficial para psicopatas (Art. 29) ou em hospital
fiscalizado pelo Estado. Para o traficante, pena de prisão, assim como para o profissional da saúde que
não respeitasse o regime de receituário médico. As mudanças legais no Brasil passaram a registrar a
oscilação entre criminalizar ou não usuários de drogas ilegais. Se o Decreto de 1938 punia usuários, o
Código Penal, de 1940, voltou a não prever penas de prisão, ainda que a punição – pela via das internações
e da vitimização do usuário – permanecesse” (Labate & Rodrigues, 2008b :111).
29
Mais duas outras grandes Convenções marcam a segunda metade do século XX: a Convenção sobre
substâncias psicotrópicas, de 1971; e a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de
entorpecentes e substâncias psicotrópicas, de 1988.
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paradigma proibicionista aqui instituído, independente de seus intricados feixes e
nuances, acabou estabelecendo duas premissas básicas: por um lado, o uso de “drogas” é
intrinsecamente danoso – com isso, não pode ser jamais permitido; por outro, a melhor
maneira de regular esse cenário seria o “Estado” perseguir e punir seus produtores,
vendedores e consumidores. O Brasil e demais países pertencentes ao chamado “terceiro
mundo” têm um modelo para resolver o “problema das drogas” em seus territórios.
Ainda que alterada algumas vezes, a legislação brasileira sobre “drogas”, desde o
início, sempre teve como horizonte político o proibicionismo das “drogas”. O governo
nacional ratificou o tratado internacional da Convenção Única no ano de 1964, meses
após a instauração da ditadura militar (1964-1985). Posteriormente, atualizou a
legislação, em 1968, e em 1971, passando a equiparar o “crime por tráfico” com o “crime
pelo uso de drogas” consideradas ilegais nas listas internacionais dos entorpecentes. Até,
finalmente, se chegar a uma reforma mais ampla no ano de 1976, pela lei nº 6.368. Esta
última foi batizada de “Lei de Tóxicos” e manteve a penalização diferenciada para
traficantes e usuários, à luz de penas cada vez mais severas para crimes que fossem
cometidos envolvendo “drogas” ilegais. Segundo Labate & Rodrigues (2018b), os
princípios que regiam a presente lei de “drogas” estavam em sintonia com o
proibicionismo mais amplo, mas, também, com o autoritarismo interno daquele contexto,
tendo como base a ideia de “regeneração moral” da sociedade brasileira: as “drogas”,
principalmente a maconha, eram vistas como atreladas à esquerda política, contrária à
ditadura militar. A lei de 1976 é considerada um marco para o fenômeno no Brasil, pois
cristalizou a proibição e a repressão às “drogas” ilícitas e às pessoas a elas vinculadas.
Como recorrentemente vem sendo constatado pela literatura, nunca houve uma “caçada
às drogas”, mas, sim, às pessoas e populações marginalizadas30 (cf. Beauchesne, 2015;

30

No Brasil, vigora o último dispositivo penal para o uso, consumo e venda de substâncias consideradas
“drogas”, como o caso da planta da maconha. A lei nº 3.343 foi aprovada em 2006. Inicialmente foi recebida
com muita expectativa entre ativistas antiproibicionistas, pois tirou o usuário do quadro de criminoso
propriamente dito, tratando-se este como dependente que necessita de serviços de saúde. Posteriormente,
nas entrelinhas da lei, como sugeriu Karam (2008), “essa nova lei brasileira em matéria de drogas, na
realidade, é nova apenas no tempo, não trazendo qualquer alteração substancial”. Uma das passagens
mais controversas da atual lei de “drogas” encontra-se no Art. 28, parágrafo terceiro, onde se especifica
que os critérios técnicos para determinar se a “droga” encontrada pela polícia é para uso pessoal ou para
fins criminais dependerão, em última instâncias, da análise de fatores como território de moradia e
antecedentes criminais: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação,
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Este parágrafo
torna evidente que a “guerra às drogas” é uma “guerra às pessoas” – especialmente aquelas moradoras de
favelas e periferias.
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Hari, 2018; Carneiro, 2019). Em 1971, o então presidente norte-americano, Richard
Nixon, proferiu o termo “guerra às drogas” (war on drugs), classificando o tráfico de
psicoativos como uma ameaça nacional aos EUA. O Brasil estabeleceu estreita afinidade
com essa ideologia política: encarar as “drogas” dentro de um sistema de enfrentamento,
de batalha.
Se levarmos a sério a afirmação de que o dispositivo das drogas, como antes
Vargas (2008) havia sublinhado, traz à tona não somente a “repressão”, mas, também, a
“incitação”, diríamos que a “guerra às drogas” se tornou um verdadeiro fracasso de
cruzada moral moderna pela qual vem passando a humanidade. À medida que o
preconceito e a criminalização do uso de “drogas” ilícitas cresciam, aumentava também
o consumo e a violência destas no mercado ilícito. Grupos narcotraficantes surgiram em
distintos países da América Latina (Góngora, 2018) – no Brasil, especialmente nas
regiões de favelas e periferias. O traficante de “drogas” se tornou o principal inimigo das
políticas de segurança pública, em outros termos, o principal inimigo de uma “guerra
diplomática”. A versão à brasileira da war on drugs leva às últimas consequências – no
limite, violentas – a “criminalização da pobreza” (Wacquant, 2001; Zaccone, 2010,
2015), encarcerando em massa os grupos sociais historicamente postos à margem da vida
cívica: a população negra, pobre e periférica. Sabemos, pelo menos desde Howard Becker
(2001), que o que diferencia uma dada substância como “droga” e/ou “medicamento”,
um fármaco, depende, em última instância, do modo como o “Estado” a enxerga. Se, por
um lado, o poder público decidiu colocar as “drogas” como um “problema” que deve ser
erradicado por meio de uma “guerra” assimétrica, os movimentos contestatórios
começaram a dizer o contrário. No final do século, um sem número de coletivos
antiproibicionistas foi criado em prol da “legalização das drogas” no Brasil, com especial
destaque à maconha31 – talvez a substância que constrói uma ponte entre a “violência
mais brutal e o acesso pleno à democracia”, como me contou um interlocutor em campo,
importante ativista antiproibicionista, em uma das edições da marcha da maconha que
participei.

Nas palavras de Fiore (2012 :16): “Os crescentes movimentos populares pela mudança da lei de drogas,
dos quais se destaca a Marcha da Maconha, têm tido dois papéis fundamentais: desmistificar, por meio da
ocupação do espaço público, o caráter marginal associado às drogas e, ao mesmo tempo, reivindicar sua
existência política para além da apologia do consumo de drogas, argumento normalmente utilizado para
retirar sua legitimidade”.
31
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E essa tendência contestatória chegou aos cânones das ciências sociais com
produções acadêmicas. Inicialmente tangenciando o tema das “drogas”, sobretudo no que
tange às intersecções com a saúde pública e com o tráfico urbano (cf. Zaluar, 1994, 2004).
Posteriormente, vemos surgir uma proliferação de pesquisas que dão ao tema contornos
sociais também complexos, a partir de abordagens etnográficas sobre o uso, a experiência
histórica e as especificidades culturais das substâncias consideradas ilícitas. Destaca-se,
já na década de 1970, o trabalho pioneiro de Gilberto Velho (1998) acerca dos estilos de
vida e constituição da visão de mundo das classes médias urbanas com a experiência do
uso de “drogas”. As etnografias que reportam o uso urbano de maconha remontam aos
anos 1980 (cf. Ronca, 1987; MacRae & Simões, 2004), não obstante, concomitante às
investidas da “guerra às drogas” patrocinada pelos EUA e espraiada pelo globo terrestre.
Como revisa Simões (2008), na década que marcou o final do século XX, proliferaram os
estudos antropológicos sobre “drogas” e religião, com especial destaque às pesquisas com
a ayahuasca (cf. MacRae, 1992; Labate, 2004). Mais recentemente, tem havido uma
tentativa de priorizar múltiplos espaços de uso, comércio, política e circulação de
“drogas”, bem como as investidas teóricas visando o aperfeiçoamento conceitual e a
análise histórica das substâncias psicoativas. Nesse sentido, algumas dissertações, teses e
coletâneas nos brindam com boas informações ao longo das primeiras décadas do
presente século32. Elas propiciam esforços contínuos entre, por um lado, destrinchar as
facetas ocultas da atual política de “drogas” vigente, e, por outro, demarcar as relações
culturais, as significações históricas, as possibilidades conceituais, os mundos sociais
através das “drogas” e a particularidade com que as ciências humanas e sociais têm
contribuído nesse amplo debate de cruzada moral33.
É partindo dessa dupla contestação, unindo ora ativismo e ora as experiências
concretas contidas em pesquisas acadêmicas de ciências humanas, que a maconha tem
recebido especial atenção política e midiática. Atento, aqui, aos movimentos de
“redescoberta dos usos terapêuticos da planta”, como Vidal (2010) rubricou. Desde 2013,
temos visto surgir no Brasil um interessante processo de ressignificação político-moral
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Cf. Labate et al., (2008), Labate et al., (2016), Labate et al., (2018c), Labate & Policarpo (2018), entre
outras, são algumas dessas coletâneas. Fiore (2007, 2013), Rui (2012), Policarpo (2013), Reed (2014),
Veríssimo (2017), Góngora (2018), Díaz (2019), entre outros, são alguns dos trabalhos monográficos.
33
Como sublinhou Taniele Rui (2018 :17): “Diferente, por exemplo, das ciências biológicas, que podem
sintetizar moléculas e substâncias; ou da neurociência, que pode indicar os efeitos das drogas no cérebro,
em ciências humanas e sociais, podemos, sobretudo, estudar discursos e práticas para capturar processos,
representações, concepções, hierarquias, modos de fazer, ações sociais e atuações políticas”.
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de substâncias psicoativas – fatalmente chamadas de “drogas” –, proibidas, em grande
parte do mundo, pelo menos desde o início do século XX (McAllister, 2000; Vargas,
2008; Burgierman, 2011; Hari, 2018; Carneiro, 2019), ao serem sublinhadas as suas
potencialidades terapêuticas, sendo a planta da maconha o seu melhor exemplo (Policarpo
et al., 2017, 2018; Azize & Silva, 2015; Oliveiras, 2016; Pontes, 2017). Este movimento
é fruto das fronteiras porosas entre legalidade e ilegalidade, indústrias farmacêuticas e
pesquisadores, contrários ao proibicionismo das “drogas”, e um conjunto de mães e
familiares, que narram suas dores e dilemas cotidianos que, cada vez mais, como constatei
na pesquisa de campo, vêm produzindo narrativas íntimas de violências e sofrimentos,
mescladas às rasuras temporais e rotineiras em processos de formação do Estado-nação
(Souza Lima, 2012a), nos entremeios das relações nevrálgicas da administração e
governança nacionais, que se arquitetam sobre balizamentos inscritos em ordens e táticas
governamentais desiguais, que reatualizam os governos das populações e o poder
disciplinar, bem como a soberania política de ditar, na prática, quem deve viver e quem
deve morrer (Souza Lima, 1995; Mbembe, 2016; Foucault, 2018).
O mundo social brasileiro da maconha medicinal – e especificamente o do Rio de
Janeiro – envolve uma instigante relação entre setores estatais, substâncias ilícitas,
ativismos, relações de gênero e maternidade, lutas por existência e a vida cotidiana das
pessoas. Configura-se, assim, um emaranhado de atores em torno da “causa”:
pesquisadores da área biomédica, usuários sociais, operadores de leis (advogados,
deputados etc.), cultivadores nacionais e internacionais, os mercados da indústria
farmacêutica, e os familiares e seus filhos afetados por doenças de difícil controle. No
Brasil, enquanto escrevo, vigora o último dispositivo penal para o uso, consumo,
circulação e venda de substâncias consideradas “drogas”34. A lei nº 11.343 foi aprovada
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Pelo menos desde 2010, encontram-se em curso no país investidas conservadoras e aquelas de cunho
mais transformador sobre o fenômeno das “drogas”. O então deputado Osmar Terra (PMDB/RS) apresentou
um Projeto de Lei (PL 7.663), em 2010, que prevê modificações na lei de “drogas” de 2006, em que a
principal proposta seria o aumento da punição ao tráfico de drogas e à definição de usuários como “doentes”
(Pinto & Oberling, 2006). Em 2014, outros dois projetos de lei foram apresentados na Câmara dos
Deputados. O primeiro foi proposto pelo deputado Eurico Jr. (Partido Verde/RJ), buscando a “legalização
da maconha” – trata-se do PL nº 7.187. Em suma, propunha a regulamentação e legalização da produção,
armazenagem, venda e consumo da planta. O segundo é ainda mais amplo, consiste no PL 7.270. É de
autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), o qual abarca as propostas daquele proposto por Eurico Jr.,
acrescentando a retirada do tráfico como “crime hediondo”, prevendo anistia total aos sujeitos condenados
que ainda cumprissem pena de prisão por tráfico – sobretudo em casos envolvendo a planta da maconha. O
PL de Wyllys ainda apresenta outras duas interessantes propostas: por um lado, a “legalização da maconha”,
indicando que o “Estado” deve se responsabilizar pela regulamentação dos locais e dos produtores de
maconha – de forma parecida com a política vigente no Uruguai; por outro, as demais drogas ilegais teriam
seu uso descriminalizado, embora tivessem sua produção, venda, importação e exportação proibidas. Em
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no ano de 2006, como frisado há pouco. Dentro desse contexto jurídico-penal, vender ou
cultivar maconha é considerado crime no Brasil, enquadrado como “tráfico de drogas” –
o que faz com que as mães de filhos com deficiência, que precisam da utilização da
maconha para fins medicinais, tenham que transitar, por vezes, entre as imprevisibilidades
da legalidade e ilegalidade, dádivas e solidariedades. Por pressão de certos setores da
sociedade civil, em especial por conta das mães e das Associações de filhos de pacientes
de maconha medicinal – vide os anexos da dissertação para uma listagem das associações
com atuação no Brasil –, algumas reclassificações de derivados da maconha foram
conseguidas. Em 2015, o CBD (canabidiol), uma das principais substâncias terapêuticas
da planta, utilizada para tratamentos de epilepsias refratárias e de um sem número de
outras doenças, foi retirado da lista de substâncias proibidas (F1) da Agência de
Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não a planta como um todo – ver, para uma
abordagem crítica sobre essa controvérsia, a análise de Policarpo et al. (2018).
Posteriormente, em 2016, por meio da resolução da ANVISA nº 66, o
tetrahidrocanabidiol (THC), principal composto psicoativo da planta, também foi
retirado das listas de substâncias proibidas, após muitas discussões35. Como consta na
resolução abaixo:
“Fica permitida, excepcionalmente, a importação de produtos que possuam as
substâncias canabidiol e/ou tetrahidrocanabidiol (THC), quando realizada por
pessoa física, para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição
médica, aplicando-se os mesmos requisitos estabelecidos pela Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº 17”.

Com isso, o acesso aos medicamentos fica restrito apenas a “casos de importações
transnacionais”, isto é, permitida desde que se compre os fármacos em países onde os
mesmos podem ser vendidos. Durante o tempo da pesquisa de campo, uma das principais
pautas do ativismo era pela regulamentação da maconha no país, consequentemente da
maconha medicinal, bem como da produção dos extratos nacionais. Geralmente, o valor
de um frasco de medicamento, a depender da empresa estrangeira36, varia entre 250 a 500
dólares, podendo, em alguns casos, chegar a 1.000 dólares cada frasco – sendo o seu frete
outros termos, de forma parecida com a legislação de Portugal, de 2002. Esse PL enfatiza a
descriminalização de todas as drogas consideradas ilícitas no país.
35
Duas importantes Audiências Públicas foram realizadas pela ANVISA a fim de se discutir a
regulamentação do canabidiol (CBD) para fins medicinais: a Reunião de 29 de maio de 2014 e a Reunião
de 14 de janeiro de 2015, respectivamente. Após esta última, e obedecendo a trâmites burocráticos e um
rígido controle médico, medicamentos ricos em CBD tiveram o seu acesso legal por meio de importações
transnacionais. No entanto, a maconha continua criminalizada no país e esperando para ser regulamentada.
Fabiana Oliveira (2016) descreve brilhantemente as duas Audiências em questão.
36
As principais empresas que revendem os remédios da maconha para famílias brasileiras chamam-se
Revivid e HempMeds.
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entre 100 a 150 dólares. Além do que, o uso de derivados da maconha é considerado
“compassivo” no Brasil (Policarpo, 2019): é receitado em “último caso”, quando todos
os remédios bioquímicos foram testados e suas ineficácias medicamente comprovadas
por exames laboratoriais. Somente é permitida a importação por meio da obediência a
pelo menos quatro etapas burocráticas necessárias, a saber: i) prescrição médica com o
nome do paciente, do medicamento, posologia, quantidade, tempo de tratamento, data,
assinatura e carimbo médico com o seu CRM (Conselho Regional de Medicina); ii) laudo
médico com a classificação de doenças (o CID), bem como o nome da enfermidade, breve
descrição do paciente para o uso de medicamento não registrado no país e a ineficácia
daqueles registrados pela ANVISA; iii) termo de responsabilidade assinado tanto pelo
médico quanto pelo paciente/responsável; iv) por fim, um formulário de solicitação de
importação de medicamentos proscritos de fármacos de controle especial preenchido e
devidamente assinado pelo paciente ou pelo responsável legal deste37. O acesso, assim,
é bem restrito. Primeiro, é restrito a pessoas que têm como arcar com os custos altos da
medicação. Segundo, pois depende de um médico que prescreva e de que a ANVISA não
demore para autorizar – segundo alegam as mães, uma das principais dificuldades é
encontrar médicos que prescrevam os itens então englobados na categoria de remédios
da maconha.
Parece haver um modo muito peculiar de contar a história desse recente ativismo
em prol do acesso à saúde – o qual se inicia em 2013 com algumas mães de classe média
e alta importando ilegalmente os medicamentos38 para sanar as crises convulsivas diárias
de seus filhos, passando pela difusão das informações da eficácia dos mesmos entre elas39,
as reclassificações sanitárias das substâncias da planta, os caminhos espinhosos
percorridos pelo mundo da Justiça brasileira a fim de judicializar o direito ao plantio

37

Nos anexos da dissertação, eu reproduzo os documentos destas duas últimas etapas.
Cf. as dissertações de Monique Batista de Oliveira (2016) e Fabiana Oliveira (2016) para uma melhor
discussão sobre os processos de reclassificação de algumas substâncias da maconha, como o CBD e o THC,
bem como o início do ativismo estudado. Esse cenário, também é mostrado no documentário Ilegal: A vida
não espera, de 2014, dirigido por Tarson Araujo e Raphael Erichsen.
39
Como narraram as mães, no início pouco se sabia sobre a dosagem certa do medicamento e muito menos
em como diminuí-lo. Em vez de frascos em líquido, como hoje em dia, ele vinha em pasta, dentro de uma
seringa. As mães e familiares descobriram que era possível fazer a diluição com azeite e mediam a dosagem
como se fosse o tamanho de um “grão de arroz”. Esse método foi importante para que, posteriormente, já
com os extratos podendo ser importados, médicos e pesquisadores da área biomédica pudessem chegar a
cálculos mais precisos sobre a dosagem correta em seus pacientes.
38
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caseiro de maconha40, chegando ao autocultivo Associativo41. Como bem declarou
Fabiana Oliveira (2016), em um pioneiro estudo sobre maconha medicinal, a
solidariedade entre as famílias foi o que possibilitou que o canabidiol e o cenário das
“importações de medicamentos” se tornassem uma realidade. Há tempos, ativistas
cultivadores e médicos pesquisadores, internacionais e brasileiros, vêm apontando as
propriedades terapêuticas da planta. Somente para dar dois breves exemplos: em 1963,
apenas dois anos após a Convenção Única e o proibicionismo das “drogas”, o professor
doutor Raphael Mechoulam, do departamento de química medicinal e produtos naturais,
da Escola de Medicina Hebraica de Jerusalém, isolou o canabidiol e, no ano seguinte, o
delta 9-tetrahidrocanabidiol; em 1981, o grupo de pesquisa coordenado pelo professor
Elisaldo Carlini, da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo
(UNESP), publicou em um periódico internacional um estudo de duplo cego,
randomizado, incluindo uma pequena amostra de oito pacientes, visando o conhecimento
dos efeitos do canabidiol para o controle de crises convulsivas.
Mesmo com todos esses esforços acadêmicos, é somente com as mães e familiares
que essa pauta recebe especial atenção midiática. Elas foram – e são, como esta
dissertação mostrará – as principais protagonistas do movimento de maconha medicinal.
A descoberta se deu através da internet, quando Charlotte Figi, uma criança norteamericana do Estado do Colorado, de cinco anos, acometida pela Síndrome de Dravet
(que determina a epilepsia refratária), tem sua experiência com o uso de um óleo rico em
CBD amplamente conhecida. O poder midiático espalhou mundialmente o sucesso em
Charlotte. As mães brasileiras ficaram sabendo desse caso e começaram a conversar com
seus médicos e tentaram comprar alguns frascos do medicamento. Ele era ilegal no Brasil,
portanto, sua compra era qualificada como “tráfico de drogas”. Ainda assim, algumas
famílias tentaram a sorte. Margarete, uma das interlocutoras desta pesquisa, foi uma das
primeiras pessoas a importar o canabidiol – em seu caso, a empresa estrangeira fez uma
40

Ao longo da dissertação, sobretudo no capítulo dois, eu discuto esse modo de judicialização para o plantio
de maconha, apresentando um outro modo de judicialização: aquele que visa o remédio em si, ou seja, uma
maneira de experiência democrática ao acesso à saúde que lida com as imprevisibilidades e escassez dos
recursos públicos. Margarete Brito, uma das interlocutoras desta pesquisa, foi a primeira pessoa a receber
o “direito ao plantio” via ação judicial. Ela foi uma das fundadoras da APEPI, a Associação na qual realizei
a pesquisa de campo.
41
Existe uma única Associação no Brasil (vide os anexos para uma listagem das associações) que tem
autorização judicial para o plantio e fornecimento de extratos artesanais a seus associados (plantio
associativo, como é chamado) – os mesmos requisitos de autorização médica e da ANVISA, listados há
pouco, são necessários para que a associação possa fornecer o óleo, pois mesmo que a produção seja
artesanal e não um “caso de importação”, algum médico precisa ter prescrito a medicação. A Associação
chama-se ABRACE esperança, sediada em João Pessoa, Paraíba.
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doação para uma possível testagem em sua filha Sofia, atingida por CDKL5. Segundo me
contou em entrevista, inicialmente não fez muito efeito. Anny Fischer, de então cinco
anos, também vivendo com CDKL5, foi a primeira que testou o tratamento com extratos
de maconha com eficácia medicamente comprovada no Brasil. Foi a partir dessas mães,
familiares e de suas histórias pessoais e coletivas que a mídia nacional começou
ativamente a difundir informações42: mães que desafiavam as leis do país, importando um
medicamento ilegal simplesmente porque ele é enquadrado como “droga” e nenhum dos
bioquímicos disponíveis pela regulação sanitária resultava em quaisquer efeitos positivos
em seus filhos. Foi durante o ano de 2014 que os setores de autoridade pública foram
ouvidos e algumas audiências públicas foram realizadas no interior das dependências da
ANVISA, a fim de discutir a regulamentação desses fármacos. Inúmeras Associações de
pacientes foram fundadas, e o ativismo de maconha medicinal se cristalizava neste
contexto, entre os anos 2013 e 2014, como uma aposta política no acesso democrático à
saúde.
Não que se esteja aqui – com as sugestões já largamente apresentadas no primeiro
tópico da introdução, quando explicitei que parto da minha amizade e compartilhamento
do cotidiano com Gal –, propondo repensar o proibicionismo, a militarização violenta da
war on drugs (Alexander, 2017; Hari, 2018), e muito menos me opor à literatura do
fenômeno da maconha medicinal – ainda que, assumo, minha proposta provenha de outro
lugar. Tampouco as facetas morais e criminais de seus dispositivos, ora criminais ora
incitadores, no campo dos estudos sobre “drogas” (Vargas, 2008) – em parte, os objetivos
percorridos também são esses, demonstrando seus efeitos na vida concreta das pessoas.
A proposta é, talvez, alterar a escala analítica, voltando a atenção para uma etnografia das
trajetórias sociais conhecidas a partir do ativismo, visibilizando o modo como, a partir
destas, é possível conduzir discussões antropológicas mais amplas, que deem conta das
seguintes abordagens: processos de formação do “Estado”; corpos coletivos; engajamento
familiar; trabalho do tempo; o cotidiano na tessitura das existências, em que se encontram
os processos do adoecer e tratar; a manipulação caseira, farmacológica e estatal dos
42

Como sugerido por Oliveira (2016), o trabalho midiático foi um divisor de águas para que houvesse as
Audiências Públicas na ANVISA. Os jornalistas do programa dominical Fantástico, exibido pela Rede
Globo de Televisões, produziram uma reportagem sobre a dificuldade enfrentada pela família de Anny
Fischer em relação ao acesso a um “remédio proibido” no Brasil. A pergunta que deu vida à matéria era
instigante: “Se você fosse pai ou mãe de uma criança como Anny importaria o remédio apesar da
proibição?”. Através dessa reportagem muitas famílias, sobretudo de classe média e alta, começaram a
tentar importar os medicamentos. A reportagem foi ao ar no dia 30 de março de 2014. Em 29 de maio
daquele mesmo ano a ANVISA realizou a primeira Audiência a fim de discutir a regulamentação do CDB.

29

medicamentos e de suas substâncias; as dores que vazam das narrativas e produzem o
cotidiano; as dores, angústias e atravessamentos temporais dos sujeitos que marcam os
discursos de lutas políticas individuais e coletivas; os fluxos vitais que, ordinariamente,
forjam as subjetividades e fabricam a pessoa moral (Mauss, 2015a). Dentro desse campo
mais amplo, aqui apresentado nestas notas introdutórias, interesso-me pelas relações entre
as substâncias, os fármacos, e a implicação destes nos cotidianos das pessoas.
Assim, ao longo dos capítulos, descrevo os dilemas morais da “vida ordinária”.
Para tanto, parto do cotidiano de Gal e sua família, mas, sempre que possível, apresento
as demais interlocutoras. Não é minha intenção por ora apontar para as relações entre a
produção midiática do ativismo (cf. Oliveira, 2016), as reclassificações estatais das
substâncias da maconha no Brasil e o Associativismo visando o cultivo da planta em si
(cf. Policarpo et al., 2017, 2018) – as referências explicitadas trataram muito bem dessas
discussões. Todos esses temas atravessam esta dissertação do início ao fim e são
importantes para a construção do fenômeno estudado – por isso, recuperá-los se fez
necessário. Porém, optei por contribuir para essa história coletiva da maconha medicinal
– uma história coletiva, por sua vez, altamente dinâmica e processual, como aponto,
sobretudo, nas considerações finais –, desde uma perspectiva de reivindicação política
por “vidas que sejam plenamente vivíveis” e “mundos melhores”, seguindo as indicações
de Butler (2018). Filio-me à proposta da construção social da pessoa moral e da política
como experiência cotidiana (Quirós, 2010). Desse modo, quando partimos de trajetórias
e de um turbilhão de experiências concretas, vários mundos sociais vão se abrindo em seu
entorno (Magaldi, 2018). Ao longo da dissertação, levo adiante a constatação etnográfica
de que, a partir de Gal, pude compreender o ativismo da maconha medicinal, mas,
também, o estatuto jurídico dos remédios da maconha no Brasil, as histórias e durações
das relações raciais, generificadas e territoriais do Estado-nação brasileiro, as lutas pela
casa, as relações corporais, os impasses familiares e religiosos, a velhice, a deficiência, e
o trabalho do tempo.
Mostrou-se especialmente interessante uma análise etnográfica da moralização e
da precarização da vida, no sentido mesmo como antes propuseram Butler (2004) e
Kleinman (2006), respectivamente. A finalidade da dissertação é destrinchar
minuciosamente o argumento de que as lutas políticas trazidas, ao final, não se resumem
somente aos remédios da maconha – ainda que estes “mobilizem a luta” e funcionem
como uma gramática central do ativismo. Todavia, trata-se de lutas que se emaranham
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com uma série de outras lutas ordinárias acumuladas no trabalho do tempo, na casa, no
corpo, no curso rotineiro da vida, nas esferas familiares, religiosas e estatais – sendo,
então, lutas pela vida possível de se viver (Butler, 2018). Como mostrarão as descrições
desta dissertação: vários deslizamentos, experiências políticas e atravessamentos
temporais estão envolvidos na vida moral das pessoas (Duarte, 1986; Kleinman, 2006).
O tema da maconha medicinal aparece ainda mais complexo, a meu ver, quando abrimos
os arcabouços teóricos e deixamos, então, que eles sejam domados por narrativas íntimas
das pessoas, suas temporalidades miúdas, domésticas e emocionais. É óbvio que isso pode
trazer algumas perdas para a construção coesa e homogênea do foco de pesquisa. No
tópico que se segue eu detalho brevemente as categorias, os recursos estilísticos, os
olhares etnográficos, bem como os impasses e as inquietações que subjazem à dissertação.
Em seguida, apresento como os capítulos se encontram divididos.

De cenas e dobras políticas: A pesquisa de campo
Em outubro de 2017, meses depois de eu ter defendido a monografia43 e colado
grau no bacharelado em ciências sociais, fui visitar a Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), onde me formei. Era final da tarde de uma quarta-feira, e as filas dos
elevadores da UERJ estavam, como sempre, enormes. Cruzei um tanto sem querer com
minha orientadora de graduação, professora Waleska Aureliano. No mês de agosto
daquele ano, eu havia sido aprovado na seleção de mestrado em Antropologia Social, do
Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/MN/UFRJ).
Waleska sabia que eu não tinha mais interesse em estudar o mesmo tema da monografia.
O encontro em questão não funcionou somente como uma breve conversa enquanto
tomávamos o elevador. Waleska instigou-me a procurar informações sobre o ativismo44
43

À ocasião, estudei as gramáticas emocionais e as novas tecnologias biomédicas a partir de trajetórias de
mulheres e mães jovens soropositivas de territórios periféricos do Rio de Janeiro (Nelvo, 2017a).
44
Cabe uma nota explicativa: acredito que o campo pesquisado estabeleça filiação teórica com o que tem
sido denominado Teoria dos Novos Movimentos Sociais – um conjunto de reivindicações plurais surgidas
desde os anos 1970 a partir das identidades sociais, “minorias” qualitativas, grupos raciais e étnicos, de
gênero, de sexualidade, entre outros (cf. Alonso, 2009). Ao longo da dissertação, utilizarei distintos termos
para me referir ao mundo social da maconha medicinal no Rio de Janeiro: “ativismo”, “mobilização social”,
“movimento social” e “ação coletiva” são os que mais aparecerão – por vezes, alternadamente. De imediato,
essas múltiplas categorias apontam dois movimentos que se interseccionam. Primeiro, os distintos autores,
partindo de tradições heurísticas diferentes, de que me vali para a construção da dissertação: indo do
chamado pragmatismo francês, a exemplo de Boltanski (2000), Cefaï (1996, 2002, 2006, 2007, 2009) e
Thévenot (2006a, 2006b), passando por aqueles preocupados com questões relacionadas a movimentos
sociais a partir de condições específicas de saúde/doença, como Petryna (2002), Rose (2007) e Fassin
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da maconha medicinal no Rio de Janeiro. Entramos nesse assunto, pois ela disse que
participaria de uma banca de qualificação de doutorado de uma estudante de antropologia
que pesquisava essa rede de militantes em prol do acesso à saúde em João Pessoa, Paraíba.
Foi na fila dos elevadores da UERJ, em uma breve conversa, que eu me interessei pelas
discussões sobre maconha medicinal.
Quando cheguei à casa, ainda naquele dia, procurei informações a respeito do
assunto na internet. Fiquei sabendo da atuação política da Associação de Apoio à
Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal (APEPI), no Rio de Janeiro. Assisti ao
documentário Ilegal: A vida não espera, disponível no Youtube. Vasculhando pela
internet, encontrei fotos de atos públicos, e vídeos de algumas Audiências promovidas
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Comecei a juntar todo
esse material de cunho mais jornalístico em uma pasta online do Google Drive. Intituleia de “campo do mestrado”. Encontrei textos públicos de familiares relatando quais eram
as reivindicações do ativismo. Àquela altura, o CBD e o THC já estavam nas listas de
remédios controlados pela ANVISA, podendo ser importado de países estrangeiros.
Porém, essa normativa não garante o pleno acesso aos fármacos, já que boa parte das
pessoas não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos da medicação. Uma
das principais pautas das mães é a da “regulamentação da maconha” – consequentemente
da maconha medicinal – e pela liberação da produção artesanal dos extratos da planta. A
primeira investida de incursão a campo foi por meio do acúmulo de um conjunto de
materiais de mídias: vídeos, textos públicos, fotografias, documentários, entre outros. Em
uma das trocas de e-mails com a professora Waleska, ela contou que, no início do mês
daquele novembro, ocorreria uma visita a um laboratório que existe nas dependências da
Faculdade de Farmácia da UFRJ. Trata-se do Farmacannabis45, um importante
laboratório coordenado por uma professora universitária. Ele surgiu como um projeto no

(2007), chegando finalmente a abordagens sobre gênero, política, corpo e performance, como Butler (2018).
Segundo, destaco uma constatação do próprio campo: trata-se de um universo político altamente dinâmico
e processual. Em termos teóricos, “mobilização” e “ação coletiva” geralmente indicam a organização dos
protestos, enquanto “ativismo” se refere a pessoas articuladas em ações políticas (Palmeira, 1979). Em meu
campo, como descreverei, essas categorias estão conectadas nas relações cotidianas.
45
O Farmacannabis está localizado no Laboratório de Toxicologia (LATox) da Faculdade de Farmácia da
UFRJ. Surgiu com uma proposta específica: analisar gratuitamente as concentrações de canabinóides nos
medicamentos dos pacientes. Segundo o protocolo de participação, é necessário que o paciente ou seu
responsável legal envie um e-mail para o laboratório, com vários documentos anexados – pessoais, laudo
médico e prescrição de todos os medicamentos do paciente. Durante o tempo da pesquisa, visitei apenas
uma única vez o laboratório. Em meados de 2018, o Farmacannabis e a APEPI tiveram um
desentendimento e, atualmente, a professora coordenadora recorrentemente se recusa a analisar os extratos
dos ativistas mais dinâmicos da associação.
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ano de 2016 a partir de um financiamento coletivo para equipá-lo. A APEPI firmou uma
parceria com o Farmacannabis, investindo em uma campanha a fim de viabilizar os
custos dos equipamentos. Em comunicação com as pessoas que participaram desse
processo, fiquei sabendo que a APEPI, àquela altura, iria lançar um financiamento
coletivo para produzir um documentário. No entanto, desistiram da ideia, pois a proposta
do laboratório surgiu como mais interessante. O objetivo inicial era arrecadar sessenta
mil reais. A campanha foi um verdadeiro sucesso, atingindo um valor ainda mais
expressivo: oitenta mil reais. O Farmacannabis se tornou, assim, um importante
laboratório de análise gratuita das concentrações de canabinóides dos medicamentos
importados e artesanais dos pacientes.
No dia 10 de novembro de 2017 houve uma “devolução de recompensas” à
população. O Farmacannabis estava então completando um ano de existência e abriria as
portas para que as pessoas conhecessem melhor o cotidiano do trabalho. O evento ocorreu
em duas etapas: uma breve palestra com a equipe de professores e estagiários de iniciação
científica que atuam no laboratório, e, depois, a abertura da sala onde trabalham, momento
no qual apresentariam os equipamentos e os “casos” que estão sendo analisados. Eu estive
presente. Alguns membros da APEPI também estavam. Compareceram Margarete,
Marcos e Gal. A professora coordenadora do Farmacannabis foi solícita comigo. Em um
determinado momento, expliquei rapidamente os meus interesses de pesquisa. Conversei
também com o Marcos, ele veio até mim perguntar se eu era paciente ou familiar de
paciente. Marcos aproveitou para lembrar-me que, no dia 27 daquele mês, na região da
Cinelândia, centro da cidade, ocorreria o ato pelo Dia Nacional da Maconha Medicinal.
A segunda investida de incursão a campo deixava finalmente o ambiente virtual e
adentrava os espaços onde se produzem pesquisas científicas.
Fiquei intrigado com o fato de existir um laboratório que auxiliava as pessoas –
ainda que a planta da maconha fosse proibida no país. Pelo que nos foi informado, os
pacientes chegam munidos do medicamento e a equipe analisa a concentração dos
canabinóides ali contidos. Inicialmente, me interessei em conhecer mais de perto os
“casos” e os pacientes que iam até o Farmacannabis testar seus extratos. Segundo disse
um dos membros do laboratório, as pessoas “ficavam conversando”, “contando da vida”,
enquanto eles “pesquisavam” os canabinóides. Os “casos” eram registrados em um
caderno manuscrito, que continha várias informações sobre o paciente e a evolução do
“caso” clínico. Escrevi um e-mail para a professora coordenadora do Farmacannabis.
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Pensei que não haveria muito impedimento à realização de uma etnografia nas
dependências do laboratório, pois, além de eu também ser estudante da UFRJ, aquele
espaço fora construído com dinheiro de um financiamento coletivo. Ledo engano.
A professora exigiu que eu escrevesse um “projeto de pesquisa” – de que eu não
dispunha naquele momento. Minha intenção era apenas que ela me autorizasse a
frequentar o cotidiano do Farmacannabis nas férias de janeiro de 2018, antes que minhas
aulas iniciassem, uma espécie de “incursão inicial a campo”. Ainda assim, elaborei um
projeto alegando que desejava pesquisar os “casos” que eles atendiam. Prometi garantir
o anonimato das pessoas, bem como seguir a rotina de trabalho deles e que eu somente
tomaria nota daquilo que os pacientes e a própria equipe de cientistas me autorizassem.
Ela respondeu dias depois. Lamentando, afirmou que não seria possível que eu efetuasse
pesquisa no Farmacannabis, pois minha presença “atrapalharia o trabalho já muito
escasso da equipe”. Para completar, concluiu a conversa me enviando o telefone de dois
antropólogos que fazem pesquisa de campo com o que ela chamou de “esses pacientes”,
para que eu “aprendesse a fazer pesquisa com essa população”, exatamente nestes termos.
Agradeci o retorno da resposta e nunca mais compareci ao laboratório.
A terceira investida de incursão a campo se deu no ato pelo Dia Nacional da
Maconha Medicinal, em 27 de novembro de 2017 – a cena com que abro o prólogo da
dissertação é resultado desse dia. Naquela ocasião, conheci Margarete, que passou o
número de seu telefone. Conversei também com Gal. Esta última contou que, caso eu
desejasse conhecer as integrantes do ativismo da maconha medicinal, teria que ter algo
em mente: “Essas pessoas têm vidas difíceis”. Entrei em contato por telefone com
Margarete no início de janeiro de 2018. Fui convidado a participar da reunião mensal da
APEPI no dia 13 daquele mês, um sábado. Tal encontro ocorreu no décimo quinto andar
de um prédio localizado na rua México, centro da cidade. Compareci à reunião e, dali em
diante, passei a frequentar todas as edições promovidas pela Associação ao longo de 2018,
assim como as que ocorreram no primeiro semestre de 2019. A APEPI não tinha uma
sede fixa. Os encontros ocorriam em um espaço de terapias holistas, cedido por uma
amiga de Margarete, coordenadora executiva da APEPI, para que as ações pudessem
acontecer. Durante as reuniões, eu sempre me apresentei como estudante de mestrado em
antropologia social da UFRJ, interessado em produzir uma dissertação sobre as
reivindicações pela maconha medicinal. Mencionava também que a previsão de defesa
do trabalho era para fevereiro de 2020, e caso alguém não desejasse que eu tomasse nota
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de algum detalhe dito na reunião, poderia me contactar: eu somente colocaria na pesquisa
o que fosse da vontade deles.
As reuniões ocorriam sempre em uma sexta-feira ou sábado de cada mês,
alternadamente. Eram divulgadas pelo site oficial da Associação. O horário era de 17h30
às 20h. Em cada encontro mensal, havia pautas a serem discutidas – geralmente, não mais
do que três. Em torno de 10 a 15 pessoas participavam em cada edição. A maioria era
mulheres e mães de filhos afetados por doenças de difícil controle. Quando chegávamos
ao local, tirávamos os sapatos antes de entrar na sala, pois, além desta ser emprestada,
seguia uma filosofia em que os sapatos misturavam as energias do mundo exterior com o
espaço de terapias alternativas. Devidamente descalços, nos sentávamos no chão em
círculo. Margarete e Marcos eram aqueles que puxavam as pautas do dia e em seguida se
apresentavam. Em sentido horário, as demais pessoas presentes também faziam o mesmo.
Eu participava das reuniões acompanhado de um caderno no qual anotava as histórias,
pessoais e coletivas, que iam surgiam. Durante minhas idas às reuniões, mais dois pósgraduandos, ambos de ciências sociais, Luciana Barbosa e Andrew Reed, dividiram
comigo essa primeira etapa de trabalho de campo46. Passamos a ser identificados como
“pesquisadores da APEPI”. Em um primeiro momento, Luciana elaborava as atas das
reuniões. Com a sua ida para um estágio de doutorado-sanduíche no Chile, eu passei a
confeccionar as atas, abandonando por algum tempo o meu caderno manuscrito. À
medida em que executava tal função, passei a constatar algo: volta e meia as pessoas
desviavam das pautas e começavam a falar de suas vidas cotidianas. O que, para mim,
tornava muito difícil a tarefa de elaboração das atas, porque eu não sabia até que ponto
aqueles detalhes íntimos podiam ou não entrar no documento – até porque, dias depois,
as atas sempre eram liberadas no site da APEPI. Adotei um duplo método de anotações:
anotava na ata as discussões das pautas das reuniões, e, em meu caderno manuscrito,
passei a anotar as histórias das pessoas que eram compartilhadas no círculo, enquanto
estávamos sentados no chão. No terceiro capítulo, reconstruo várias dessas anotações de
campo dentro de pequenas caixas textuais, dando-lhes uma estética próxima à de uma ata

46

Cada um de nós tinha interesse de pesquisa específico. Eu já conhecia o Andrew dos tempos de UERJ.
A reunião de janeiro de 2018 não foi somente a minha primeira reunião junto à APEPI, mas, também, a
deles dois. Nós não marcamos de realizar pesquisa de campo juntos; nos demos conta de que isso estava
acontecendo quando nos apresentamos. Aproveito esse espaço a fim de, mais uma vez, agradecer-lhes por
terem me proporcionado ótimos momentos que transitavam entre muito trabalho árduo e, também, risadas
e amizades.
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de reunião: contendo pautas, endereço e datas, entretanto, permeadas por dilemas
cotidianos.
Se Gal me disse que as interlocutoras da maconha medicinal tinham “vidas
difíceis”, isso foi sendo confirmado durante as reuniões assistidas. De todas as tentativas
iniciais de entrada e permanência em campo, nas reuniões mensais da APEPI foi onde
mais tive abertura. Excetuando os dias em que as mães levavam seus filhos, eu sempre
era, aparentemente, a pessoa com menos idade. Para a confecção da pesquisa, assisti a
todas as reuniões da APEPI em 2018 e às do primeiro semestre de 2019, totalizando
quinze encontros. Os meses nos quais haveria muitas outras atividades, como atos
públicos, audiências, seminários etc., geralmente estas reuniões não ocorriam. Inúmeras
pautas mobilizaram o ano de 2018 da Associação (vide o apêndice). De imediato, eu
aprendi que a APEPI não queria se tornar um coletivo que falasse apenas de remédios da
maconha, mas, sim, que pensasse formas de ações políticas mais amplas, democracia e
“justiça social”. Foi a partir deste argumento, constantemente repetido a cada nova
reunião mensal, que eu comecei a anotar em meu caderno as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas em suas relações cotidianas para permanecer existindo. Para tomar notas, e
ao mesmo tempo participar das discussões, eu apenas anotava pequenos tópicos e
informações mais gerais que me permitissem lembrar das pessoas: como nome, local de
moradia, enfermidade etc. Quando retornava à casa, construía cenas em formato de
diálogos, como se tudo se passasse em um romance inventado por mim, ainda que com
dilemas de pessoas reais. Seguindo as pistas de Kleinman (2006), algo foi se revelando:
as vidas das interlocutoras estavam imersas em experiências morais. Em outras palavras,
elas estavam marcando e desmarcando os sentidos do que consideram o certo e o errado,
o justo e o injusto, o tolerável e o intolerável.
Mas esse método de trabalho etnográfico, assim como a inspiração teórica advinda
das comparações com Kleinman (2006), surgiram principalmente a partir de minha
amizade e compartilhamento do cotidiano com Gal. Na reunião da APEPI do mês de
fevereiro, a segunda da qual participei, ela e eu conversamos brevemente. Em um dado
momento perguntei se desfalcava muito a renda mensal da família a compra dos frascos
dos remédios da maconha de seu filho. Gal respondeu-me, alegando que os “ganhava do
Estado”. Após o término da reunião, ela pediu que eu a acompanhasse até o ponto de
ônibus. Daquele dia em diante, passamos a chegar e a sair juntos de todas as reuniões da
Associação. Dias depois, marcamos uma conversa mais reservada para uma possível
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“entrevista”. À ocasião, Gal contou detalhes íntimos de sua trajetória. Paralelamente às
minhas idas às reuniões da APEPI, aproximei-me dela e, desde então, tornamo-nos
amigos. Até o momento em que passei a confeccionar as atas das reuniões, em meados
de 2018, eu pouco ou quase nada falava nos encontros, e as anotações redigidas em meu
caderno eram meio confusas – de modo que eu não sabia ao certo qual era o objeto de
pesquisa que estava sendo desenhado. De todo modo, fora dos espaços de reuniões, Gal
apresentou sua casa, sua família e suas “histórias de luta” – estas, por sua vez, ela as
chamava de marcas de guerras. Gal frisava que a maconha medicinal consistia em
“apenas mais uma luta em sua vida”, alegando que ela foi “criada na luta”. Em distintas
ocasiões, Gal mencionou que não media esforços para entrar e sair de lutas ativistas.
Segundo suas formulações, a pessoa que entra em várias lutas políticas sem medir
esforços produz uma gestão cotidiana da experiência na política: constrói-se um ativista
vira-lata de rua – como descrevo logo no primeiro capítulo.
Em síntese, a pesquisa que dá origem a esta dissertação resulta de
aproximadamente dois anos de etnografia, indo do período de novembro de 2017 a agosto
de 2019. Há cinco principais etapas do campo – embora situações capturadas em outros
espaços também apareçam em muitos momentos do texto: i) minha amizade e
compartilhamento do cotidiano com Gal e sua família; ii) o ano e meio, entre 2018 e 2019,
das reuniões mensais da APEPI e demais ações encabeçadas pela Associação; iii) as ações
coletivas protagonizadas pelas “mães da maconha”, como as marchas da maconha e o
ato pelo Dia Nacional da Maconha Medicinal; iv) o acompanhamento de grupos de
WhatsApp da APEPI e demais mídias digitais, como o Facebook; v) por fim, oito
entrevistas realizadas em 2019 com algumas mães.
Durante o tempo da pesquisa passei a frequentar a casa de Gal e sua família,
visitando-a um total de 121 vezes – tendo sido convidado a dormir em todas as ocasiões.
Não me alongarei aqui nos detalhes da pesquisa junto a Gal – esse movimento etnográfico
é largamente percorrido na primeira sessão do capítulo um, quando discuto a experiência
da política e a construção da pessoa moral. O que me serve para essa exposição mais
ampla do campo gira em torno das escolhas metodológicas, dos recursos estilísticos e dos
empreendimentos teóricos da dissertação. Em minhas idas e vindas à casa de Gal, comecei
a escrever, em cadernos manuscritos, um conjunto de cenas dialógicas, capturando os
barulhos, as relações cotidianas, as rememorações do passado, entre outros elementos
existenciais. Basicamente, adotei o mesmo recurso estilístico para todos os demais
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universos sociais em que transitei durante os dois anos de etnografia. As cenas eram
escritas sempre no tempo verbal do presente, cuja finalidade é lhes dar intensidade
relacional e torná-las mais vívidas, como se passassem diante dos olhos do leitor.
Trabalhar com esse recurso possibilitou que eu percebesse as sutilezas e os
embaralhamentos de um redemoinho de situações da vida cotidiana das pessoas. Eu
escrevia as cenas, e as lia e relia várias vezes. Passei a ter em mãos um compilado de
muitas cenas de minha convivência com Gal, bem como de outras cenas reconstruídas a
partir das pessoas que compareciam às reuniões da APEPI, aos atos públicos e demais
espaços etnografados. A partir dessas cenas de campo, dois compromissos implícitos
foram se materializando: por um lado, para ser mais fiel ao processo de pesquisa, eu
deveria escrever toda a exposição etnográfica da dissertação em formato de cenas; por
outro, que tais cenas revelavam, de imediato, as dificuldades da vida que Gal mencionou
em nossa primeira conversa, como reproduzo no prólogo. Esses compromissos implícitos
foram seguidos à risca. Ao longo da pesquisa de campo, acumulei cerca de 350 páginas
de cenas de campo.
Sendo assim, repito mais uma vez que a dissertação como um todo é construída
em torno de uma inquietação: o que significa e como é viver uma vida atravessada por
sucessivas lutas por existência? Mais do que focar em uma ou outra temática do ativismo
estudado, optei por penetrar os dilemas triviais cujas interlocutoras iam me apresentando,
onde quer que eles me levassem. Dito de outro modo, eu passei a olhar as cenas por mim
criadas, e percebi que muitas experiências pessoais pulsavam no interior das relações
dentro de casa, das reuniões de Associações e de mobilizações coletivas. Concentrei-me
justamente nessas narrativas íntimas de situações sociais concretas: elas produziam a vida
cotidiana das pessoas. Como a dissertação mostrará, interesso-me, aqui, portanto, em
percorrer o que chamo de dobras políticas. Por definição, trata-se de um conjunto
heterogêneo de experiências de pessoas de carne e osso, capturado a partir de uma trama
complexa envolvendo as dificuldades ordinárias em torno da reivindicação política da
“vida possível de ser vivida” (Butler, 2018). Tais dobras possibilitam a aparição e a
intersecção etnográfica de um turbilhão de escalas analíticas, espaços e relações sociais
aparentemente díspares. Abrem-se, desse modo, a trânsitos positivos, no sentido
foucaultiano do termo, entre temáticas, conceitos e durações temporais variados. No
limite, as dobras políticas desvelam a centralidade da categoria luta bem no coração das
relações familiares, religiosas e estatais dos sujeitos.
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Devo confessar que a noção esboçada, reproduzida também no subtítulo deste
trabalho, opera fundamentalmente como um recurso metodológico. Ela remonta a autores
como George Marcus (1998) e sua definição de etnografia multissituada. Esta última
expressão revela uma tendência de pesquisa antropológica que lida com objetos
descontínuos, construídos a partir de múltiplas posições de observação e participação
assumidas pelo pesquisador de campo. O texto etnográfico, aqui introduzido, conduzirá
o leitor a múltiplas escalas analíticas, espaços e situações sociais. Meu interesse é
perceber como os universos vão mutuamente ora se tocando e produzindo
interdependências, ora afastamentos e diferenças entre si; no limite, mostro como se
produzem, na prática, os mundos sociais (cf. Becker, 2008). As dobras políticas trazidas,
comunicam, entre outras coisas, as seguintes relações: as histórias pessoais sobre o
passado, o presente e as possibilidades futuras; narrativas íntimas sobre peregrinações nos
serviços de saúde; lágrimas de mães que narram estar atrás de respostas para sanar as
crises convulsivas47 dos filhos e demais adoecimentos; a casa que anda desarrumada; o
dinheiro que insiste em faltar; a pobreza; o “Estado” omisso por não arcar com o
tratamento do filho; o relato da mãe desgastada e sem esperanças; as roupas que estão
para lavar; a comida a ser preparada; as dores físicas em seus próprios corpos; e, por fim,
a felicidade quando há alguma melhora, quando o filho anda e esboça sorrisos, e tudo
começa, minimamente, a caminhar bem. O texto é uma dialética nevrálgica que se
coproduz: ora dores e desgastes, ora sorrisos e alegrias.
A escolha metodológica, os recursos estilísticos e os enquadramentos teóricos
adotados podem produzir uma certa confusão narrativa. Por isso, além do tópico seguinte,
em que apresento como a dissertação está organizada, cada capítulo contém uma
introdução própria, na qual detalho o passo a passo de cada sessão, e como elas conversam
entre si. Ao final de cada capítulo, elaboro uma breve discussão teórica, visando recuperar
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Uma convulsão (crise convulsiva) ocorre quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. Em
alguns casos pode passar despercebida, todavia, em outros, mais graves, pode produzir uma alteração ou
perda da consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários. Uma convulsão pode aparecer
de repente, sua duração e gravidade variam, podendo, ainda, ocorrer em um único evento ou repetidas
vezes. Ao longo da dissertação alternarei entre os termos crise convulsiva e espasmos, pois foi desse modo
que apareceram em campo, utilizados para significar o mesmo tipo de evento, contudo, com graus variados
de intensidade (não só pelo tempo de duração, mas pelas lembranças acionadas para narrar). Crise
convulsiva parece configurar um evento crítico (Das, 1995) com maior duração, geralmente assim referido
para se lembrar da “primeira crise”, ou crises que foram muito brutais (envolvendo pessoas, corpos,
espaços, contextos variados). Espasmos estaria mais para a ordem da repetição e aflição cotidiana, assim
significado pelas interlocutoras como “pequenos espasmos”. Ao que me aprece, as duas categorias são
indissociáveis e parece nos oferecer interessantes aportes sobre o tempo, ritmo, cotidianidade e sensações
físico-corporais.

39

os objetivos propostos desde a introdução, e, ainda, faço uma ponte com o capítulo
subsequente. Essa organização minuciosa surgiu de um primeiro cuidado, que eu gostaria
de destacar, quanto aos perigos que uma dissertação construída em cenas e basicamente
em torno de uma única pessoa e sua família poderia fatalmente cair: aquele de não ter
uma pergunta central e/ou perder de vista o objeto. Reproduzo um provocante comentário
a um artigo de minha autoria, feito pelo professor Rogério Azize em um Grupo de
Trabalho em uma das edições da Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM). Ele
afirmou que minha proposta etnográfica era muito interessante, apesar de exigir uma forte
atenção do leitor, caso eu conseguisse amarrar todos os capítulos por meio de uma escrita
que tendesse a uma narrativa mais literária, como parecia estar fazendo, entretanto, sem
perder de vista que o que fundamenta uma pesquisa acadêmica é, dentre muitas outras
coisas, uma “pergunta de campo”. Amarrei todos os capítulos com o mesmo recurso
narrativo e com a mesma interrogação central já mencionada.
Um segundo perigo – ou melhor dizendo, uma real ausência – diz respeito ao
fato de eu não ter podido dar conta de um melhor detalhamento do histórico da
Associação, das pautas de todas as reuniões mensais de que participei, de uma análise
etnográfica das ações empreendidas ao longo do tempo de pesquisa etc. Confesso que
minha intenção, quando iniciei a pesquisa no final de 2017, seria elaborar uma etnografia
mais macrossocial sobre o ativismo da maconha medicinal. Assim, possivelmente eu
escreveria uma dissertação em que os capítulos fossem todos eles baseados em uma
Associação – seu cotidiano e suas ações políticas – ou dentro de um recorte temático
específico, que me possibilitasse compreender um fenômeno social mais amplo. Apesar
de eu ter realizado um longo campo junto à APEPI, e hoje ocupar uma posição de
reconhecimento interno48, as políticas que discutíamos estavam em incessantes
transformações ao longo do tempo em que assisti às reuniões, ou seja, muitos projetos
futuros estavam em curso. Com receio de que eu escrevesse toda uma dissertação sobre
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Uma das ações da APEPI é oferecer cursos de cultivo da planta da maconha. Eu, Luciana e Andrew
fomos convidados a dar aulas nessas ocasiões acerca da parte histórica e política das “drogas”, no mundo
e no Brasil, especialmente da maconha. Durante a pesquisa, eu ofereci quatro dessas aulas, que duravam
em média vinte minutos, como uma forma de retribuição ao que eu vinha fazendo como pesquisa de campo.
Por conta disso, passei a ser reconhecido como “pesquisador da APEPI”. O aluguel da sede da Associação
(vide o apêndice) se deu no primeiro semestre de 2019, quando eu estava encerrando o campo. Antes disso,
no final de 2018, fui convidado a fazer parte de uma equipe de trabalho por meio da contribuição voluntária
com a divulgação política em mídias digitais, posicionamento em atos públicos e demais eventos,
principalmente pelo lugar de legitimidade moral de uma pessoa que pesquisa o fenômeno e é ativista ao
mesmo tempo. Hoje, sou parte do que recentemente tem sido chamado de Equipe APEPI, um grupo ainda
em formação, cujos membros são quase todos voluntários. No apêndice, explico melhor minhas atribuições.

40

a Associação, mas que ainda assim, ao final, não conseguisse dar plenamente conta de
sua potência e importância política em uma análise teórica apressada – já que as pautas
estavam em ebulição, enfrentando legislações nacionais, e qualquer tentativa de análise
imediatista pudesse comprometer todo um trabalho político de anos e pessoas muito bem
intencionadas –, optei por produzir um capítulo mais sociológico sobre o que penso ser a
“gramática emocional” que mobiliza a luta ativista das “mães da maconha” (o terceiro
capítulo). Mesmo que este se baseie em cenas de ações coletivas, considero que ele
pretende edificar uma escala teórica.
Desprendido da ideia de uma análise apressada das pautas da APEPI em curso –
boa parte delas se consolidaram quando eu já estava escrevendo a dissertação –, e tendo
escolhido uma abordagem de discussão de categorias mais sociológicas, penso ter
conseguido contribuir de algum modo para um debate mais amplo sobre maconha
medicinal no Brasil ao sugerir um enquadramento teórico: de que as relações de gênero,
maternidade, deficiência e os sentidos em torno da vida moral amarram os vários nós
fatalmente deixados em aberto, quando não colocados em segundo plano, pela literatura
consultada sobre o ativismo. As cenas das reuniões que eu reconstruo em pequenas caixas
textuais dão certa noção, ainda que rasa, de um material etnográfico bastante rico, que
pode, futuramente, ser melhor analisado. Objetivando preencher a eventual ausência no
que tange à APEPI e suas principais pautas, decidi elaborar um apêndice sobre a
Associação – contido ao final da dissertação. Ali, elaboro uma nota explicando a
Associação, uma lista das principais ações e pautas políticas das reuniões etnografadas –
dando maior ênfase àquelas que foram tiradas nas reuniões e somente agora, quando a
pesquisa já se encontra terminada, estão começando a ser executadas.
Há ainda um terceiro cuidado, intimamente relacionado com o primeiro dos três
listados: o possível exagero de temáticas enfocadas – sobretudo nos dois primeiros
capítulos –, e o perigo de cair em um “empirismo radical”, fundamentado em um
profundo relato etnográfico, isto é, em exposições de campo notoriamente interessantes,
todavia, “bem pouco satisfatórias” heuristicamente, como Lévi-Strauss (2015) sublinhou
ao analisar a contribuição de Mauss no que tange à conciliação entre a necessidade da
troca com a inexistência empírica da observação desta no “Ensaio sobre a dádiva”. Ora,
lembremos que o próprio Mauss (2015c) afirmou que, para se compreender uma
realidade social, um “fato social total”, é necessário entendê-lo em uma dupla
conciliação: a realidade precisa estar integrada em um sistema, e os estudiosos precisam
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desenlaçar os múltiplos aspectos da vida social, por um lado; e, por outro, que a realidade
esteja encarnada em uma experiência individual. Entre as profundas críticas colocadas
por Lévi-Strauss e as contribuições de Mauss, permaneço próximo destas contribuições.
Não que eu tenha tentado desenlaçar um “fato social total”, visando integrá-lo em um
sistema mais amplo. Porém, quando vou a fundo nas narrativas contadas por Gal,
descrevendo uma fenomenologia do trabalho do tempo – ou quando faço o mesmo com
demais interlocutoras –, tenho como norte os inúmeros aspectos da vida social, as
realidades em múltiplas dinâmicas, durações e transformações históricas.
Assumo, analiticamente, que, se eu acabei elaborando uma etnografia sobre
“muitas temáticas”, tendo como base as relações experimentadas por minhas
interlocutoras – por vezes, podendo causar certa confusão narrativa, mesmo que essa não
tenha sido nem de longe a minha intenção –, é porque talvez eu leve adiante uma das
tarefas primeiras do método etnográfico malinowskiano, ou seja, a de que, quando
estudamos um fenômeno social, ele jamais deve ser analisado isoladamente: vários outros
aspectos estão envolvidos e vão surgindo em campo. Para além de exagerar na pluralidade
de temáticas e conceitos trazidos, acredito, ao contrário, que a dissertação vislumbre, por
meio das cenas e das dobras políticas, como as várias lutas por existência se embaralham
nas relações sociais mais miúdas das pessoas.

A organização dos capítulos
Além desta introdução, a dissertação conta com quatro capítulos, uma
consideração final em formato de carta, anexos, um apêndice e referências bibliográficas.
Cada capítulo pode ser lido de modo singular por si só: geralmente aponta um desenho
textual específico, discute com uma proposta bibliográfica também específica, ou fala de
uma mãe, de um filho/a ou de uma inquietação política. Contudo, todos eles estão
conectados. Por isso, é importante lê-los da maneira como os organizei. Eles vão se
unindo no decurso da argumentação, pois tratam sempre da mesma pergunta etnográfica.
“Marcas de guerras, cotidiano de lutas” é o primeiro capítulo. Aqui, descrevo
uma fenomenologia do trabalho do tempo de Gal. Percorro minuciosamente uma
modalidade cotidiana de gestão da política: o ativismo vira-lata de rua de uma mulher
que se considera uma velha de luta. Em um primeiro momento, mostro como ela se
constrói como pessoa moral a partir da política impregnada em sua experiência de vida.
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O capítulo detalha as particularidades da pesquisa efetuada dentro da casa de Gal e sua
família, já que é a partir de nossas inúmeras conversas que suas sucessivas lutas por
existência me foram apresentadas. Tenho como propósito perscrutar como todas as lutas
vão se embaralhando no tempo por meio de durações históricas, de memórias
incicatrizáveis, de marcas de guerras que se fazem numa coprodução com o cotidiano de
lutas, sendo, portanto, parte importante de ações históricas e daquilo que Foucault (2018)
chamou de “saberes sepultados”. É especialmente neste ponto que as relações familiares,
religiosas e de formação da nação brasileira vão se desdobrando em lutas rotineiras: como
permanecer na casa, e a tentativa de obtenção de remédios da maconha para o filho
financiado pelo “Estado”. Reconstruo um total de quatorze cenas junto a Gal e sua
família, mesclando as narrativas sobre as lutas políticas com a preparação de alimentos,
higienes domésticas, e atos de medicação: as relações dentro de casa. Encerro apontando
que os remédios da maconha e o ativismo estudado somente passaram a fazer sentido
quando conectados a uma pluralidade de lutas, atravessamentos temporais e dificuldades
diárias: o trabalho sinuoso de se construir uma vida moral.
No segundo, “É você que faz o processo andar”, eu saio da casa de Gal e apresento
o cotidiano da burocracia estatal. O capítulo descreve uma espinhosa, tortuosa e dramática
coprodução entre “Estado”, “Gênero” e “Medicamentos”. Para tanto, trago à tona os
meses a fio em que realizei uma etnografia entre os bancos e filas na Defensoria e no
Fórum públicos da cidade do Rio de Janeiro como acompanhante de Gal em uma das
etapas do processo de judicialização do remédio da maconha de Pedrinho. Esta fora
entremeada por um turbilhão de insucessos, materialidades, insultos, desejos, tempos e
ritmos, dinâmicas de gênero, sexualidade, raça e idade, mutualidades com a casa e com
o corpo físico, bem como a retórica da “crise” da saúde pública do Estado do Rio de
Janeiro e do país. Há algo de uma malha institucional e do “como do poder” foucaultiano
sendo feito e refeito em discursos, práticas administrativas, corpos, documentos,
subjetivação e conformação de vidas precárias (Butler, 2004).
Arquiteto o capítulo a partir de uma dupla significação do tempo: ora o tempo
como matéria da luta política, ora como matéria da angústia. Primeiro, o tempo é
valorizado como “agência das pessoas”, “força política” e “merecimento” para se ganhar
medicamentos financiados pelo “Estado”: um processo judicial necessita de uma pessoa
e de um dispendioso tempo gasto em repartições públicas para movimentá-lo.
Posteriormente, quando o discurso da “crise” se materializa, o dinheiro do processo
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judicial “simplesmente some” dos sistemas informatizados, e as caixas de remédio vão
se esvaziando das prateleiras onde são guardadas em casa, o tempo deixa de ser valorizado
e se torna uma complexo emocional altamente angustiante – quando não, perverso e
violento. O capítulo ainda se abre a uma discussão mais ampla sobre a construção do SUS
e a escassez dos recursos públicos, tendo em vista o fenômeno da judicialização da saúde.
Noto que as pessoas que geralmente tentavam judicializar os remédios da maconha em
meu campo são pobres, assim como Gal. Elas transitam entre ações governamentais,
gramáticas dos direitos e economias políticas dos fármacos. Contribuo para o campo da
maconha medicinal como um todo ao trazer uma discussão sobre saúde pública e
atualizações da tutela como exercício de poder administro (Souza Lima, 1995) a partir
uma perspectiva analítica ainda não explorada pela literatura do ativismo: a judicialização
de remédios da maconha – uma prática atravessada por marcadores raciais, de gênero, de
classe, e de idade. Fala-se sobre o governo das populações, sobretudo da gestão da
pobreza, a partir de uma duração histórica no processo de administração pública –
operante no Brasil de hoje.
No terceiro capítulo, “O povo da maconha medicinal”, reflito sobre a arena
pública brasileira e o direito de aparecer, a interdependência dos corpos, a
performatividade de assembleias políticas e as vidas precárias em processos de aparição.
Assim, cartografo o ano e meio de pesquisa de campo junto às interlocutoras do ativismo
da maconha medicinal. Inicio reconstruindo algumas cenas de mobilizações coletivas –
oportunidades em que se materializam os corpos e as relações entre a maternidade e a
deficiência como a espinha dorsal dos protestos públicos. Discuto os imbricamentos entre
dor e política a fim de se formular um enquadramento analítico (Butler, 2010) acerca das
“gramáticas emocionais” da ação coletiva. Para isso, estabeleço estreita conversa com as
teorizações antropológicas, sociológicas e filosóficas das “arenas públicas”, “emoções
sociais”, “coletividades” e “processos de vitimização”. Tenho como pano de fundo o
momento histórico-social da compaixão e humanismo estudado por Didier Fassin (2012),
dialogando, assim, com o campo da antropologia da moral e/ou das moralidades.
Baseando-me nas cenas descritas, sugiro haver uma materialidade de símbolos e
performances que fabricam um “povo”, uma coletividade interdependente e politicamente
organizada, que se move por meio de uma linguagem moral de maternidade politizada.
Essa modalidade de produção da política centraliza o sofrimento e a dor coletivos.

44

Ainda neste capítulo, abro uma outra zona de significação: adentro o tempo da
família e o sofrimento situado (cf. Vianna, 2015; Fonseca, 2019), expondo sutilezas
pessoais que não são coletivizadas, mas que nem por isso deixam de ser parte da
construção de uma história coletiva. Percorro quatro situações que denomino de
fragmentos vitais. Tais fragmentos nos revelam narrativas tais como: (in)sucessos
governamentais; a descida da violência estatal para a vida cotidiana; as “dores
incontroláveis” de uma mulher de meia-idade que deseja ser “parte da sociedade
humana”; e uma moradora de rua que vive tendo ataques epilépticos. Tanto esses
fragmentos vitais quanto os corpos coletivos que se mobilizam a partir do sofrimento e
das relações de gênero reivindicam “vidas vivíveis” e “mundos melhores”. Concluo,
declarando que as lutas políticas não são somente pelos medicamentos, mas pela “vida
possível de se viver”.
O último capítulo é um retorno para dentro de casa. Um retorno para dentro da
casa onde habitam as pessoas que abriram a dissertação: Gal e sua família. O capítulo
quatro, “Barulhos, toques e espasmos”, é um experimento etnográfico que toma o
Pedrinho, filho de Gal, como um interlocutor central do meu campo, por um lado, e, por
outro, como pessoa moral – levando sempre em conta os sentidos ético, afetivo e
existencial dos termos. As cenas e as dobras políticas, neste momento, encaram de frente
as relações entre a fabricação da vida, a criatividade e a deficiência. O epicentro da
discussão são as minhas relações com Pedrinho durante os tempos em que frequentei sua
casa. Para estabelecer uma relação com ele não bastam palavras, pois este não fala – nos
moldes como fazemos uso da língua portuguesa. Cartografei seus barulhos, seus toques,
suas grandes crises convulsivas e seus pequenos espasmos cotidianos, seus brinquedos,
sua cadeira, seus instrumentos musicais, suas caixas de remédio, seus artistas musicais
preferidos, o de que gosta e o do que não gosta na hora de se alimentar, o jeito como anda,
como toca nas coisas, como gosta de se vestir e de sorrir. Tentei centrar-me em seus fios,
seguindo seus fluxos estético-vitais, aonde quer que eles viessem a me levar, como
sugeriu Tim Ingold (2007, 2012). Pedrinho é central nesta pesquisa. Por ele carrego um
afeto muito grande, e sei que este é recíproco.
Terminar a estrutura da dissertação com este capítulo carrega escolhas políticas,
afetivas e existenciais: produzir algum tipo de esperança radical no futuro dentro de
universos tão violentos, difíceis e delicados como esses com que esta etnografia
diretamente lida. Os barulhos, toques e espasmos de Pedrinho, e seus muitos outros fluxos
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vitais que, por ora ainda não tive capacidade antropológica e competência literária de
mapear atendendo aos seus chamados poéticos e limitações humanas – emitem algum
tipo de “barulho” produtivo nas discussões sobre políticas de drogas contemporâneas,
desde as miudezas dos detalhes: a vida é possível. Mesmo que ela seja fatalmente
dificultada e desacreditada, brota de muitas formas. Pedrinho fabrica uma ética humana
da não-violência (Butler, 2004, 2015, 2018), da dor, de um chamado à paz, à vida, ao
amor, no final das contas (bell hooks, 2010). Obrigado por ter confiado a mim barulhos,
toques e espasmos tão íntimos, querido! Quem sabe um dia Pedrinho tenha condições de
ler o capítulo que escrevi sobre ele? Talvez, esse seja o compromisso político desta
dissertação: a reivindicação por vidas plenamente vivíveis.
Sigamos tentando!
*
***
Cabe uma pequena nota antes que o leitor avance com a leitura. Enquanto eu
acabava de finalizar a escrita do último capítulo, a Diretoria Colegiada da ANVISA
aprovou por unanimidade, no dia 3 de dezembro de 2019, terça-feira, o que ficou
conhecido por Regulação da Maconha Medicinal no Brasil. Com a decisão, produtos à
base da planta cannabis poderão ser vendidos em farmácias brasileiras e sujeitos à
vigilância sanitária. A normativa, denominada Resolução da Diretoria Colegiada (RDC),
concedeu uma autorização sanitária para fabricação e importação de fármacos, bem como
estabeleceu normas para sua comercialização, prescrição e fiscalização de produtos de
maconha para fins medicinais. Os medicamentos poderão somente ser vendidos mediante
prescrição e receita médica em farmácias. A princípio, a decisão tem como intuito
legalizar o “uso medicinal da maconha no Brasil”. Segundo a agência sanitária, a
regulamentação aprovada será publicada em breve no Diário Oficial da União (DOU) e
entrará em vigor em 90 dias após a publicação.
Pensei algumas vezes em reescrever partes da dissertação. Afinal, quando fiquei
sabendo da regulamentação, tive a estranha sensação de que meus capítulos relatavam
uma política que, dentro de poucos meses, mais próximo da data de defesa do trabalho,
se tornará antiga. Entretanto, antes de tomar qualquer decisão apressada, decidi ler
atentamente a decisão e conversei com ativistas que há tempos têm se mobilizado pela
regulamentação da maconha medicinal no país. Assim, descobri que tal normativa é quase
uma atualização do sistema de importações transnacionais para dentro das prateleiras das
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farmácias brasileiras, apenas. Em outras palavras, ela autoriza a venda, por empresas
estrangeiras, de remédios da maconha em drogarias, sem que saibamos nada sobre os
preços que irão custar – mas com expectativas não muito promissoras. O que o ativismo
esperava que fosse concedido no dia 3 de dezembro era uma regulamentação do plantio
de maconha no Brasil e a legalização e administração dos medicamentos pelo SUS,
tornando-os gratuitos e de amplo acesso. Ao contrário, a Diretoria Colegiada decidiu, no
mesmo dia, não aprovar essas demandas. Em suma, a regulamentação é um salto para a
comercialização desses fármacos pela indústria farmacêutica internacional em território
nacional, sendo os extratos aqui produzidos e a política antiproibicionista brasileira
jogadas para escanteio mais uma vez.
Escolhi não alterar nenhuma linha dos meus textos por pensar que eles operam
como um registro de historicidade, sempre dinâmica, tão urgente no tempo presente, e,
principalmente, no futuro incerto da política ainda por vir. O que alterei – na verdade
acrescentei –, e não estava nos meus planos, foi a elaboração de um tópico sobre o “estado
da arte” em que se encontra o debate sobre “drogas”. Recuperar uma discussão sobre as
políticas de “drogas” no mundo e no Brasil serviu nestas partes introdutórias para mostrar
que há tempos é de interesse do poder governamental banir as substâncias, e
paradoxalmente, enriquecer as “invasões farmacêuticas” (Foucault, 1980) a partir da
colonização das potências de suas moléculas.
Não acrescentar essa regulamentação no decurso da etnografia, continuando a
tratar das inúmeras dificuldades diárias para permanecer existindo, e a reivindicação por
“vidas vivíveis” e mundos mais humanos, meus capítulos, sem que eu tivesse inicialmente
essa intenção, acabaram se tornando inversamente contrários à regulamentação, que
somente prioriza a formação dos mercados e desfavorece toda forma de ação social.
Inspirado no filósofo Jacques Rancière (1995), acredito que a composição estética da
escrita de minhas cenas etnográficas, hoje mais do que nunca, carrega uma dimensão de
transformação política.

47

Capítulo 1
Marcas de guerras, cotidiano de lutas

Sigo as pistas do espírito humano, ali onde o
sofrimento faz de alguém pequeno uma pessoa
grandiosa. Onde a pessoa cresce. E então, para mim,
ela já deixa se ser um proletário mudo e
insignificante da história.
(Svetlana Aleksiévitch, A guerra não tem rosto de mulher).

{8 de fevereiro de 2019} Centro da cidade do Rio de Janeiro. O relógio marca
20h34. Estou caminhando com Gal pelas mediações do bairro da Lapa. Nosso destino é
um ponto de ônibus próximo aos Arcos, a fim de que ela tome o transporte para o bairro
do Horto Botânico; uma habitação popular localizada na Zona Sul da cidade, onde reside
com sua família. Saímos há pouco da reunião mensal da APEPI, a primeira promovida
pela Associação no ano. Cheguei um tanto atrasado – algo que jamais aconteceu, por volta
das 18h45, sendo que estava marcada para 17h30. Percebo uma certa mudança nas pautas
políticas, bem como no perfil das pessoas que compareciam naquele dia. Diferente das
demais reuniões, onde em sua maioria esmagadora estavam mães de filhos com doenças
de difícil controle, nesta, médicos, advogados trajando terno e gravata, pessoas coligadas
a partidos políticos, entre outros sujeitos, compunham o espaço – uma pequena sala
destinada a medicinas alternativas, cedida por uma amiga da coordenadora executiva da
Associação para que as atividades pudessem ocorrer.
Outro recorte de gênero se apresenta: antes, mulheres (sobretudo mães e avós);
naquele dia, homens, que propunham transformar alguns dos horizontes políticos do
associativismo da APEPI. Além das reuniões mensais, pensada e executada por familiares
– em boa parte das vezes as reuniões acabavam se tornando em profícuos momentos de
exposição e compartilhamento dos detalhes íntimos da família –, a Associação, diziam os
novos membros, deveria se fortalecer juridicamente e passar a propor demandas frente
aos terrenos da Justiça brasileira. Tal cenário, que começa a se alicerçar, é radicalmente
oposto ao que eu etnografei durante as reuniões de 2018. Nestas, acompanhei um ativismo
político elaborado por meio dos afetos e do compartilhamento do cotidiano e prospecções
de futuros desejáveis. As cenas e notas de campo redigidas descreviam um tipo de
(micro)ativismo, enredado pelo trabalho do tempo das pessoas (Das, 1999), pelo valor
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simbólico das gramáticas da maternidade, família, e os sentidos morais no que tange às
injustiças do mundo social (Boltanski, 2000). Gal, por sua vez, lamenta comigo essa
aparente mudança no perfil das pessoas. Este é parte do assunto que começamos a
estabelecer em nossa caminhada.
Ela resolve falar sobre a reunião de que há pouco participamos: “Eu não entendi
nada. Quer dizer que agora a gente vai ter que ficar ouvindo aqueles ‘homens sabidões’
falando como temos que atuar politicamente?” – coloca a mão na cintura, o seu tom é o
de deboche. Cadê as mães? Cadê o amor nas pautas políticas? Cadê as mães pobres que
não têm como pagar seus remédios? Não sei se fico muito tempo nesse ativismo se for
desse jeito não, vai contra os meus ideais, Romário” – Gal desabafa, enquanto andamos
até o ponto de ônibus. “O que você achou dessa mudança na política interna?”, ela
pergunta. Demoro para responder; me distraio. Por alguns instantes, meus pensamentos
haviam ido longe, de modo que não capto de imediato suas inquietações. “Desculpe, o
que você disse?”, pedindo para que Gal repita, é o que eu lhe respondo. A minha falta de
atenção fez com que o rumo da conversa se alterasse de vez. Passamos a falar sobre nossas
tensões pessoais. As minhas diziam respeito, sobretudo, aos rumos de minha pesquisa,
uma vez que o ano de escrita acabara de se iniciar; as de Gal eram sobre sua trajetória de
lutas, e seus modos comezinhos de fazer política. No decorrer de nossa conversa, algo foi
se revelando: nossas ansiedades se coproduziam.
À ocasião de nossa caminhada, eu já possuo pouco mais de 200 páginas de diários
de campo, acumuladas desde o mês de novembro de 2017, quando passei a acompanhar
os atores sociais que se engajam no ativismo da maconha medicinal no Rio de Janeiro.
Destas, boa parte é somente sobre a relação de amizade e compartilhamento do cotidiano,
que, lentamente, construí com Gal. “Você está meio tenso, querido, o que houve?”, ela
pergunta. Há cerca de dois anos frequento sua casa, visitando-a esporadicamente ou
permanecendo para dormir um, dois ou mais dias. Essa convivência íntima em sua casa
possibilitou que eu conhecesse, e, consequentemente, criasse uma relação de amizade
muito próxima a seu filho Pedrinho. Possibilitou também que eu conhecesse José, seu
filho mais velho, que não mais reside com a mãe; o Seu Cacau, esposo de Gal; seu gato e
os latidos incontroláveis de sua cachorra, assim que esta me avista entrar pelo portão; os
demais parentes que moram próximo; os vizinhos; as ruas e as histórias de resistências
políticas de seu bairro; enfim, passei a compartilhar de alguma maneira o seu cotidiano,
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partilhando dores, memórias, angústias, vontades futuras e pequenas alegrias. Gal e sua
família, no mesmo sentido, passaram a habitar o meu. Passaram a ser parte da minha vida.
“Sabe Gal, há algum tempo eu lhe disse, enquanto estávamos no metrô, que queria
escrever parte da minha dissertação somente sobre você e suas ‘lutas’ políticas. Lembrome bem de sua resposta: Mas minha vida não tem nada demais, não tem graça alguma e
não vai render seu título científico...Vai arruinar o seu trabalho. Ocorre que eu escrevi
um artigo sobre você e apresentei em um seminário acadêmico, e, recentemente, elaborei
outro sobre o Pedrinho. Os dois me deixaram bem contente. Eu queria lê-los para você, a
fim de que você diga se estou indo pelo caminho certo”. “Você escreveu sobre o meu
filho? Eram quantas páginas?” – Gal reage ao que acabo de lhe contar. “Trinta e uma
páginas. Foi para um trabalho final de um curso do meu orientador” – é o que respondo.
Gal abre um sorriso enorme em seu rosto, puxa meus braços, me dá um abraço, e, em
seguida, diz: “Você o lê para mim depois? Você sabe que não enxergo direito [devido às
cataratas em suas vistas], mas queria muito ver o meu filho sendo importante. Você o ama
mesmo, né? Pois poderia ter escrito sobre qualquer outra mãe, sobre qualquer outro filho
deficiente, qualquer outra família, mas escolheu a minha”. Ainda que achando a sua vida
sem graça, e que acabaria arruinando a minha etnografia, Gal autorizou que eu escrevesse
sobre nossa relação de amizade, sobre as histórias que contou, e sobre as relações dentro
de sua casa. “Tudo o que eu te conto, e tudo o que você vê lá em casa, é sobre uma velha,
uma vira-lata qualquer, sou uma pessoa simples”, certa vez contou quando comentei que
parte significativa de minha pesquisa de campo havia se tornado sobre ela e sua família.
Chegamos ao ponto de ônibus. Agora esperamos o 409, o qual levará Gal ao
território do Horto. “Você ainda não tirou essa ideia louca da cabeça de querer escrever
sobre mim. Você às vezes é mais teimoso do que eu”, disse. O rumo de nossa conversa
muda mais uma vez. Se antes Gal reprovava a ideia da elaboração de um trabalho
etnográfico sobre ela, agora, já queria que este fosse feito, e gostaria ainda que fossem
mantidos seus ideais políticos e as categorias que ela criou e utiliza cotidianamente para
se referenciar. “Hoje eu tive uma reunião com o meu orientador. Foi por isso que eu
cheguei atrasado na reunião da APEPI. Ele perguntou se eu já tinha o título da minha
dissertação ou de algum capítulo dela. Respondi: Marcas de guerras, cotidiano de ‘lutas’:
O trabalho do tempo de uma ativista velha vira-lata de rua, o que acha?” Em distintas
oportunidades, e em situações muito específicas, ouvi Gal qualificar a si mesma como
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uma velha ativista vira-lata de rua. Eu tenho alguma ideia sobre o que é ser uma ativista
vira-lata; no entanto, nenhuma definição mais precisa.
Durante o tempo de convivência com Gal, ela apresentou essa modalidade da
política da vida por meio de narrativas e situações vividas em seu cotidiano. Há tempos
me dei conta de que minha dissertação focará nesse tipo de gestão da política. Trata-se de
uma estética ativista que mistura as memórias de períodos históricos, fantasmagorias e
relações familiares (as marcas de guerras) com o curso ordinário da vida (as lutas
domésticas, miúdas e rotineiras). A partir dessa imbricada relação entre as marcas de
guerras e o cotidiano de lutas, algo pulula de seu interior: a fabricação moral do ativista
vira-lata de rua. Ainda não sei defini-lo, ou seja, não foram encontradas referências
teóricas para substancializá-lo, entre outras inquietações, que passam pelo crivo
acadêmico acerca de como sustentar o que se está querendo transformar em aposta
etnográfica. Ninguém melhor do que Gal para fazer isso: “Mas vira-lata sou eu... Foi eu
que inventei esse ativista...”, foi como Gal reagiu ao título que entrará em algum lugar da
dissertação. “Pois é Gal, é você, o que achou?”, completo. Daí em diante, começamos um
diálogo:
– “O que é ser uma vira-lata, Gal?”
– “Vira-lata é isso que eu sou, essa pessoa que me faz, com as histórias que tenho.
O vira-lata é um tipo de ativista, certo? Eu fui esse vira-lata, somente um vira-lata
mesmo, a minha vida inteira, desde quando morava no sítio, no interior do Estado do
Ceará. Lá, papai queria que eu aprendesse as funções da casa, mas eu queria a rua, me
recusava a ser mulherzinha de casa; queria subir em árvores, colher frutas, ficar como os
meninos, os meus irmãos: soltos. Eu não queria aprender a lavar roupa, a passar, a
cozinhar. Tanto que até hoje eu faço isso direito, você vê lá em casa como sou um desastre
na cozinha, não ligo muito para as funções domésticas, apesar de não abandonar a minha
casa. Eu aprendi a ser vira-lata na política, naquilo que para mim é política, nas minhas
lutas que são todas elas políticas. Minha vida é uma luta diária” – é o que Gal responde.
– “Hoje você não é mais vira-lata?”
– “É claro que sou. Quem é nunca deixa de ser. Mas hoje sou uma ativista velha
vira-lata de rua. Porque eu envelheci, fiquei mais madura. O que me deixa mais cansada
também. Não aguento mais tantas bofetadas como aguentei aquelas dos militares na
ditadura. Como aguentei a repressão da polícia no Horto, quando iam remover nossas
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casas. Como aguentei as bombas que eram jogadas nas remoções das casas. Como
aguentei dormir no chão dos hospitais, quando Pedro era um recém-nascido, e vivíamos
correndo com ele de um lado para o outro, sem saber o que ele tinha, assistindo a Pedrinho
ser internado, vendo ele entrar e sair de bancos cirúrgicos. As pessoas o viam como uma
pessoa anormal, tinham até nojo dele, você acredita? O vira-lata é isso. É uma pessoa
que é ativista na vida. É quem luta para ter uma vida melhor, sem as coisas ruins do
mundo. É aquele ativista que entra em lutas políticas sem pensar muito, e às vezes sai
sem ser muito percebido, porque ele é um vira-lata, é como um cachorro de rua, então,
não é muito importante. Quando morto, é rapidamente esquecido. Tive alguns amigos
vira-latas que sumiram na ditadura, alguns eram trabalhadores rurais, outros, amigos
ainda mais íntimos. Eu acho que já te contei isso em algum momento, meu filho!”, – Gal
pausa sua narrativa por alguns instantes.
– “Vira-latas são fortes....”, dou voz ao seu silêncio.
– “São sim, Romário. Eles são uma mistura de muitas coisas e por isso facilmente
se multiplicam, como os cachorros de rua (ela aponta para um cachorro, próximo à gente).
Aí você me pergunta, como assim muitas coisas? Te digo: o vira-lata é uma mãe de
pessoa com deficiência; uma pessoa como você, Romário, que a sociedade não aceita o
jeito de ser quem você é; são as pessoas nordestinas; as pessoas pobres; é o meu filho
Pedrinho, um deficiente, que as pessoas olham torto para ele; são as mulheres que são
vistas como menos que os homens. Os vira-latas são as pessoas que estão aí para apanhar,
que os outros gostam de maltratar. Os vira-latas são os que vão às ruas e querem uma
vida melhor, mais humana, com menos desigualdade. Vira-latas não ficam aparecendo
na televisão dando entrevistas parecendo uma ‘dondoca’, é quem está na ponta da política.
É quem se engaja em várias lutas políticas sem medir esforços. Entra em lutas que as
pessoas muitas vezes não qualificam como políticas. Como ir à Defensoria brigar por um
remédio da maconha para o seu filho doente. Só mesmo uma vira-lata aguenta ficar
horas, dias, meses e anos esperando um medicamento entre bancos e filas. Um
medicamento que nem é certo que virá. Você pode ser vira-lata até dentro de casa, o que
importa é você saber que o seu ativismo é importante, e que você quer fazer o bem. Mas
você tem que saber também (e isso é importante, guarde isso, hein, Romário!), que o viralata pode nunca ter o seu devido valor reconhecido, mas isso não é motivo de desistência,
o vira-lata nunca desiste de suas vontades, porque no final ele quer o bem daqueles que
ama, como você que eu amo e não quero que te façam mal. O vira-lata às vezes carrega
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um peso muito grande: ele sempre se sensibiliza com a dor dos outros. E isso pode ser
difícil, pois te sufoca, tira o seu sono”.
– “Acho que minha etnografia se transformou. Ela já é um pouco vira-lata....”,
neste momento, dou uma risada disfarçada e otimista para o por vir.
– “Vira-lata é um jeito de fazer política todo dia e toda hora, não importa o que as
pessoas acham que é a política, o que importa é você saber que o que você faz é uma
política. É fazer política com a paixão também. Você tem certeza que quer transformar o
seu trabalho em um trabalho vira-lata?” – paro por algum tempo, penso no que Gal está
falando, reflito sobre suas definições, e respondo: “Eu acho que já é um pouco vira-lata!”.
“Então eu te falo: gostei muito desse seu título”, Gal e eu damos risadas altas por alguns
instantes, reagindo ao assunto. Com o tempo de convivência já sabemos nos divertir
juntos – ao que parece, eu já tenho o título de alguma parte da dissertação. “Vou tentar
manter esse título no capítulo sobre você, prometo. E daqui em diante definirei o ativista
vira-lata de rua com os seus ensinamentos” – nossa conversa se encaminha para o fim.
– “Se quer escrever sobre mim, sobre essas coisas que eu te conto e que você vê
lá em casa quando vai visitar, que seja chamando de vira-lata, então. É assim que quero
que você escreva, meu menino. Escreva isso, repita comigo: Gal é uma ativista velha viralata de rua”, ela pede.
Vejo o ônibus 409 aparecer. Aceno para que Gal possa ser vista – ela tem uma
estatura baixa, a pele é um pouco escura, e é uma senhora, frequentemente os motoristas
a ignoram – “eles sabem que eu irei usar gratuidade”. O relógio marca 21h16. Despeçome dela, prometendo ir à sua casa na semana seguinte. A despedida foi um até logo.
“Quando te vejo novamente?” – perguntou. Espero ela entrar no transporte, em seguida
ele dá partida. Gal está indo em direção ao Horto, às 23h executará a última etapa do dia
da medicação do Pedrinho – que está em casa com o pai, enquanto sua mãe vai à rua
participar de reuniões ativistas. O ônibus some do meu campo de visão. Dali, vou
caminhando até a Central do Brasil, terminal ferroviário no qual tomarei um trem até
minha casa, na Zona Oeste da cidade49.
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Diário de campo, 08 de fevereiro de 2019.
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*
***
Ao longo deste capítulo, percorro minuciosamente a gestão cotidiana da política
sobre a qual Gal e eu conversávamos. Escrevo a respeito dos fazeres morais da construção
social da pessoa vira-lata. À guisa de tal tentativa antropológica, cartografarei as marcas
de guerras e o cotidiano de lutas de Gal, uma ativista velha vira-lata de rua, e as teceduras
familiares e comezinhas com que empreende sua vida ordinária. No limite, o capítulo
intenta deslindar um turbilhão de lutas políticas, dando ênfase às intersecções destas na
estética sempre embaralhada do trabalho do tempo das pessoas. Há três movimentos
adotados – os quais divido em três sessões que se complementam. Primeiro, o capítulo
reflete sobre a “convivência”, o “compartilhamento do cotidiano”, os valores heurísticos
de se construir uma etnografia com uma única pessoa, uma única família e uma única
casa. As “justificações” e “denúncias” de injustiças sociais (Boltanski, 2000), partiram
de muitos encontros íntimos – na varanda de casa, nas caminhadas pelas ruas, nos bancos
e filas da Defensoria Pública, nas madrugadas a fio de conversas jogadas fora, nos
almoços e cafés da manhã, nas visitas médicas, nas abertura das caixas de remédios;
enfim, há algo de uma antropologia feita na convivência com sujeitos de carne e osso e
no próprio cotidiano que estes habitam. As marcas de guerras e o cotidiano de lutas
pulsaram de uma rubrica relacional muito peculiar: minha relação de amizade com Gal
e sua família.
Começo a primeira sessão evidenciando este movimento etnográfico, descrevendo
como as lutas políticas foram narradas por Gal, dando ênfase a como as capturo nas
dobradiças da experiência subjetiva. É também a parte mais teórica, na qual teço as
reflexões que permitiram realizar uma etnografia sobre Gal e sua família. Sugiro que as
estéticas das lutas de Gal emanam de cenas políticas mais amplas (Rancière, 2009). Logo,
seguindo certas indicações de Arthur Kleinman (2006), a discussão é sobre o trabalho
sinuoso de se construir e de se sustentar vidas morais em contextos altamente
angustiantes, incertos e “perigosos”. A vida moral, aqui, como mencionado na
introdução, está intimamente implicada nas gramáticas da luta por existência em
contextos populares (cf. Duarte, 1986) – e o objetivo é vislumbrar como Gal entra e sai
de um sem número destas lutas. No coração das histórias e ações políticas forjadas por
Gal, ela faz-se sujeito – no sentido subjetivo, mas, também, antropológico do termo.
Adoecimentos,

medicamentos,

relações

familiares,

casamentos,

religiosidades,

memórias, políticas de remoções de casas populares, a entrada no movimento da
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maconha medicinal, entre outras figurações miúdas da experiência do “enganchar-se em
política” (Quirós, 2010), trazem à tona o fazimento da vida, e da noção de pessoa. Em
outros termos, os processos de subjetivação de sujeitos morais. Ofereço, assim, os
balizares analíticos para compreender o ativista vira-lata de rua como Pessoa moral.
Em seguida, na segunda sessão, postulo que, a partir da convivência com Gal, os
medicamentos e o ativismo da maconha medicinal foram se desdobrando em um sem
número de outras lutas por existências: memórias de períodos históricos do Estado-nação
brasileiro; lembranças de adoecimentos; repressão policial; possibilidade de perda da
casa; “loucuras” do esposo; desavenças familiares; ações estatais; dádivas; prospecções
futuristas, entre outras. Apresento uma fenomenologia do trabalho do tempo e um
conjunto de lutas políticas que persistem e parecem não cessar. Escrevo um testemunho
etnográfico sobre o que significa e como é viver uma vida atravessada por sucessivas
lutas por existência. Para tal desenho epistemológico, reconstruo um conjunto de
quatorze cenas junto a Gal e sua família, mesclando narrativas sobre lutas políticas e as
relações ordinárias dentro de casa, como a preparação de alimentos, higienes domésticas,
atos de medicação, entre outras. Por fim, na terceira e última sessão, discuto brevemente
com as teorias antropológicas do tempo e da produção social da memória, sugerindo que
as lutas de Gal se rubricam como ações históricas – conjugando relações de poder,
embates cotidianos, saberes sepultados, guerras (Foucault, 2018).
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1.1 Sobre lutas por existência: Convivência e a fabricação da Pessoa moral
Este capítulo é um compilado de cenas e diálogos cotidianos, narrativas sobre
memórias e prospecções de mundos desejados. O que trago tem como marca primordial
sucessivos encontros íntimos ocorridos enquanto eu andava pelas ruas, mas,
principalmente, nas relações de convivência dentro de casa. Encontros por vezes
dramáticos e angustiantes, cujos olhos lacrimejavam e traziam às situações sociais a
difícil tarefa – prazerosa quando conseguimos concebê-la – de se sensibilizar e, quem
sabe, chorar junto, diante da dor e do sofrimento distante (Boltanski, 1993; Sontag, 2003).
Encontros por vezes alegres e efusivos, em que sorrisos abriam-se em meio aos desgastes
da vida e um abraço tornava-se, então, um afeto muito sincero e importante – quando não
necessário. Nas páginas deste capítulo materializa-se um emaranhado de histórias
contadas a partir da minha relação de amizade e convivência com Gal, uma mulher de
setenta anos que vive uma vida atravessa por sucessivas lutas políticas cotidianas –
acumuladas ao longo do trabalho do tempo (cf. Das, 1999) de sua existência. Consistem
em narrativas contadas não de modo linear, como se a “história de vida” fosse uma etapa
facilmente apreendida por meio de determinadas sucessões cronológicas, como Pierre
Bourdieu (2006a) muito bem nos instiga a pensar. O que cartografo são memórias
subterrâneas50 (Pollak, 1989, 1990), tecidas e retecidas pela pessoa, memórias estas
alicerçadas por fabricações político-morais, nas quais o curso da vida se embaralha com
os mandamentos transgeracionais da família, quais sejam: infâncias, movimentos sociais,
casas, casamentos, adoecimentos, religiosidade, ações estatais, dádivas e fantasmagorias
no processo de gestão social de memórias políticas, pessoais, coletivas e familiares
(Carsten, 2007), que compõem as teceduras das marcas de guerras e do cotidiano de lutas
– equação que parece gestar uma fenomenologia do trabalho do tempo.
A vida moral, aqui, é tecida por uma série de desafios, lutas diárias, cansaços e
resistências. Discute-se uma trama político-moral-relacional em que transitam afetos,
sensações, famílias, projetos de vida, casas, corpo, passado, presente e futuro; noção de
pessoa, subjetividade, insistências e agenciamentos; maternidade, gênero, racialização,
feminismos, pobreza, habitação popular, “drogas”, substâncias ilícitas, deficiências,

Espero, seguindo os apontamentos de Michael Pollak (1989 :2), “privilegiar a análise dos excluídos, dos
marginalizados e das minorias”, em um esforço etnográfico por dar devida importância à “memórias
subterrâneas que, como parte integrante de culturas minoritárias e dominadas, se opõem à ‘Memória
oficial’, no caso a memória nacional”.
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adoecimentos, tratamentos e cuidados; “Estado”, Justiça, injustiças, mobilização social,
terrores, condições de moradias, políticas nacionais, repressão e Estado-nação.
Apresento, desse modo, não um retrato acabado, mas, sim, uma pluralidade de relações
sociais nas quais pululou o Brasil profundo, isto é, “como transformações sociais afetam
drasticamente as vidas morais dos sujeitos e como eles respondem a este processo”
(Pinheiro-Machado, 2016 :21).
Os três capítulos sobre Gal e sua família (este e os capítulos 2 e 4), transitam entre
os diversos nós, amarrados e a serem amarrados, sobre o que os antropólogos fazem,
quando, textualmente, mencionam terem confeccionado uma pesquisa de campo com
sujeitos sociais concretos. Os temas aqui discutidos não se fecham em si mesmos, pois as
referências utilizadas e as sugestões analíticas criadas abrem-se a um leque de
possibilidades heurísticas, que permitiriam abordar muitas questões para além das
temáticas elegidas – assim como muitas outras histórias poderiam ter entrado, mas,
infelizmente, por agora ficaram de fora. As linhas aqui descritas, assim, podem ser lidas
como esforços contínuos de construção etnográfica sobre o que foi uma experiência de
campo, e o que é uma relação de convivência e compartilhamento de mundo – que ainda
não acabou, mesmo que a estrutura trazida esteja previamente fechada, pois as pessoas e
seus dilemas cotidianos não se encerram nestes capítulos. Como todo “campo”, o que lhes
apresento junto a Gal fala sobre pessoas e um conjunto de estéticas morais na cena da
política como experiência de vida (Rancière, 2009), de uma análise fenomenológica do
tempo e da duração51, no limite, das marcas de guerras e do cotidiano de lutas.
Estética e política remetem ao pensamento de Jacques Rancière. Cada estética
analisada, esteja ela remetida a categorias, memórias, corpos, ou a juízos de valores
propriamente ditos; esteja a estética também enfocando em experiências indizíveis,
colonizadas por múltiplos silêncios, slides congelados e elipses narrativas (cf. Das, 2007),
um conjunto de formas a priori está sendo acionado – o que torna a dimensão moral da
vida de grande valia para esta dissertação. Obviamente, as estéticas da memória não
aparecem sem desentendimentos, afinal, como constatou o próprio Rancière (2018), a
política se faz pelo desentendimento. No que tange à estética: “pode-se entendê-la num
sentido kantiano – eventualmente visitado por Foucault – como o sistema das formas a
priori determinando o que se dá a sentir. É um recorte dos tempos e dos espaços, do
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Cf. Henri Bergson (1990), Matéria e memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito.
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visível e do invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que
está em jogo na política como forma de experiência” (2009 :16). A estética é a “partilha
do sensível”, portanto – no mesmo sentido em que a política também o é. Categorias,
performances, trabalho do tempo, marcadores sociais da diferença, entre outras clivagens
morais, estetizam a experiência da “política da vida”, conforme definição esboçada por
Didier Fassin (2005a). A estética, desse modo, é mais bem capturada no cotidiano por
meio de uma “descida ao ordinário”, no qual os sujeitos fazem e refazem suas vidas e
mundos habitáveis (Das, 2007). Todo a priori, base da estética, é uma cena política mais
ampla; logo, estética e política são indissociáveis. Tal relação é mais bem capturada nas
cenas trazidas por meio do uso do corpo, das marcas de cicatrizes, dos barulhos de
bombas, das performances imitando outras pessoas, entre outras aparições corporais e
relações emocionais.
É desta maneira que localizo os alicerces morais e subjetivos do ativismo viralata de rua, uma gestão da política cotidiana na qual se elimina uma pessoa e muitas
outras nascem. Pois, o vira-lata de rua pode brotar em qualquer lugar, uma vez que ele é
uma mistura de muitas coisas. Foi assim que em inúmeras vezes, e em situações muitos
específicas, Gal qualificava a si mesma durante nosso tempo de convivência. Foi assim
que ela pediu para que eu escrevesse. Foi assim que tentei, incessantemente, conectar as
situações por ela demandadas, descrevendo que os tempos passado, presente e futuro se
entrelaçam, se alternam e se coproduzem. Em paralelo ao que propôs Janet Carsten (2011)
sobre as substâncias que conectam pessoas, que produzem relacionalidades, o tempo que
capturo a partir do cotidiano de Gal faz “coisas” acontecerem. Consiste em uma gestão
sempre ativa, relacional e continuada do trabalho do tempo (Das, 1999; Vianna, 2015;
Pierobon, 2018; Nelvo, 2018). Dou ênfase a um estudo antropológico sobre
temporalidades52 e a fabricação do “espírito humano”, do “eu”, da noção de pessoa moral
(Mauss, 2015a).
Gal constrói-se como um “sujeito ético” nas sutilezas do tempo comezinho. Levo
aqui adiante as ponderações de Michel Foucault (2014c) sobre as “artes da existência”, à
luz de suas ponderações sobre os “usos dos prazeres”, na teoria da sexualidade. Em suma,

Consiste na temática do “tempo” e/ou da “temporalidade”, que de modos distintos do que empreendo na
dissertação, já foi amplamente explorado na Teoria Antropológica por autores como Edward EvansPritchard (2013), Johannes Fabian (1983), Claude Lévi-Strauss (1973), Marilyn Strathern (2014), entre
outros – para não frisar o que significaram as marcações do “tempo” e da “história” para os autores hoje
tidos como evolucionistas. Para essa discussão, confira Lévi-Strauss (1973) e Marshall Sahlins (2008).
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“como” os indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos sexuais? O autor
propõe uma genealogia para pensar as relações envolvidas no que se designa enquanto
“sujeito” – mais precisamente, enquanto “sujeito moral”. Ele traça as relações entre os
jogos de verdade, poder e técnicas de si envolvidas em determinadas épocas da história
ocidental. Sujeições e processos de subjetivação mostram-se como centrais. “Quais são
as formas e as modalidades da relação consigo através das quais o indivíduo se constitui
e se reconhece como sujeito?” (Foucault, 2014c :11). Há algo de uma elaboração do
trabalho ético de si, portanto. “Sujeito ético” espera dar conta da dimensão do
assujeitamento, da subjetivação e da subjetividade53. Desse modo, caminho também em
estreito diálogo com a proposta de Veena Das (2010) e Michael Lambek (2010) de uma
“ética ordinária”, ou seja, de uma fabricação da subjetividade no cotidiano – em que as
subjetividades são epistemologicamente alocadas em primeiro plano nas pesquisas
etnográficas. Pessoa e sujeito não são sinônimos, ao contrário, são termos especificados
na Teoria Antropológica dentro de uma trama de “critérios técnicos, ideológicos ou
histórico-culturais” (Duarte, 2012: 141). Utilizo os dois conceitos alternadamente não
porque significam a mesma coisa, mas, sim, porque dão conta das camadas políticomorais que perfazem o trabalho do tempo de Gal – ora como “categoria do pensamento”,
ora como “ética da vida ordinária”.
Assim, o que rabisco sobre ela e sua família é um experimento etnográfico sobre
o que significa e como é viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência;
e como tais lutas vão sendo, ordinariamente, por meio do trabalho do tempo, inscritas
como fenômenos da ordem da política. A luta marca e desmarca as fronteiras no plano
do formal (cf. Simmel, 2010), do permitido, do contencioso, e das fronteiras do plausível
(cf. Feltran, 2017). Gal listava em nossos encontros um sem número de “críticas” e
“justificações” de injustiças que governam as vidas de sujeitos à margem da “ordem” da
cena pública. Para além de meras narrativas retóricas de uma generalização visceral e
genérica do mundo social, o que ela fazia, nos termos de Luc Boltanski (2000), era munirse de “competências” para apontar os sensos “críticos” da justiça e da injustiça, do prazer
e da dor, do sofrimento e da paz, da luta e do amor. As lutas apresentadas por Gal são
acumuladas e gestadas no tempo e no cotidiano – às vezes, elas estão numa ordem de
futuros imagináveis. Elas se materializam em seu corpo, no território por onde transita e
habita, nas memórias, na deficiência, nos discursos da “loucura”, nas relações de gênero,
53

Como proposto por Sherry Ortner (2007), como discuto na última sessão deste capítulo.
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nas precariedades e vulnerabilidades econômicas, nas aparições em arenas públicas, no
acionamento dos terrenos minados da Justiça brasileira para se obter tratamentos para
doenças de difícil controle, nas cataratas em suas vistas, na militarização dos efeitos da
“guerra às drogas”, nas gramáticas familiares, nos processos de formação do “Estado”,
nos desgastes existenciais, nas devoções religiosas, na idade avançada, nos sonhos e
desejos.
O epicentro do que escrevo se debruça sobre a vida e o cotidiano de Gal e sua
família, uma mulher ativista velha vira-lata de rua que eu conheci em uma banca de
vendas de camisetas em um ato público em novembro de 2017 – como apresentado no
epílogo –, quando me mantive em interlocução direta com o movimento social liderado
por mães em prol da regulamentação de medicamentos à base da planta da maconha no
Rio de Janeiro – o ativismo materno conhecido por maconha medicinal. A etnografia que
elaborei, convivendo com Gal, desbrava as inúmeras poéticas da habitação, nos termos
de Tim Ingold (2000, 2012, 2013), no que tange aos processos político-moral-existenciais
de “estar no mundo”. Estar no mundo é testemunhá-lo desmantelar algumas vezes. O que
os atores sociais fazem em seus cotidianos é um primoroso trabalho temporal de reabitar
“fissuras” e de refazer a si após as dores, violências e desilusões que irrompem nas formas
de vida54 (Das, 1995, 2007). As diversas e possíveis teceduras para refazer a vida se dão
por meio do trabalho do tempo. Alguns desses eventos críticos, os quais descrevo a partir
de meus diálogos com Gal, na segunda sessão, dão cimento a este capítulo. Eles permitem
refletir que o “sujeito ético” é feito com gênero, como Veena Das (2011) já havia proposto
acerca de mulheres indianas raptadas, sequestradas ou que viveram divórcios e mortes
nas relações de parentesco à ocasião da Partição do Estado indiano. Gal não é uma ativista
vira-lata genérica, ao contrário, ela é uma mulher de setenta anos, migrante do nordeste
brasileiro, Estado do Ceará, durante o período da ditadura militar brasileira, mãe de filho
com deficiência, guerrilheira da luta pela terra – tanto ao lado dos trabalhadores rurais
quanto dos moradores do Horto, habitação popular onde reside. Gênero, aqui, também é
racialização, no mesmo sentido que o marcador social da idade se apresenta como
incontornável numa análise antropológica. Racialização, gênero, classe social, idade,
entre outros marcadores sociais, fazem Gal como pessoa moral – não que ela seja um

“Formas de vida” remete ao conceito desenvolvido pelo filósofo Ludwig Wittgenstein, amplamente
utilizado por Veena Das (1995, 2007), no exercício de reflexão acerca da linguagem, testemunho, dor,
eventos críticos e refazimento do mundo social atravessado por rupturas e desordens.
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receptáculo das opressões sociais, entretanto, estas clivagens se interseccionam na vida
cotidiana.
Por isso, escrevo os capítulos nos quais Gal é a interlocutora principal sempre de
modo dinâmico, dialógico e biográfico. Sempre que possível, mesclo a narrativa com uma
série de outras biografias conhecidas ao longo do tempo de nossa convivência. Estas
apareciam principalmente nas narrativas sobre o passado ou quando Gal executava ações
ativistas – a vira-lata de rua “em ato”. Eu mesmo, em algumas destas ocasiões, fui imerso
em suas lutas políticas ordinárias. Desse modo, às vezes as cenas são um tanto quanto
autobiográficas: eu mesmo fui lentamente me fazendo “mais ou menos” sujeito moral –
no sentido afetivo, ético e antropológico do termo. Fiz-me, portanto, “mais ou menos”
uma série coisas: religioso e portador de fé; ativista; sensível às remoções de casas
populares; fiz-me ainda “mais ou menos” pesquisador, amigo, acompanhante, irmão,
filho e neto durante a amizade com Gal. Refiro-me sempre a “mais ou menos” não como
uma descrença afetiva desse processo etnográfico, todavia buscando demarcar as infinitas
complexidades e ambivalências produtivas, no sentido foucaultiano, no que se refere a
tais categorizações. Uma enunciação discursiva é sempre, e, inexoravelmente, uma
construção de algo ou alguma coisa. Em distintas oportunidades, ao formular sua teoria
sobre a produtividade do discurso nos regimes de saber-poder ocidentais, Michel
Foucault55 nos alertou quanto a isso, ou seja, que as enunciações discursivas sempre
constroem. Em sentido parecido, Bronislaw Malinowski (1935), consensualmente tido
como “pai fundador” de certo método moderno de se fazer antropologia (ver, por
exemplo, Stocking Jr., 1992; Kuper, 1973; Strathern, 2014), já havia atentado para o
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Como, por exemplo, em sua aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de
1970 (Foucault, 1971). O tema do discurso e de sua produtividade, também, de algum modo ou de outro,
apareceu atrelado a distintos assuntos no vasto arcabouço teórico trilhado pelo autor, um dos grandes
intérpretes da cultura ocidental moderna e de suas facetas morais, científicas, artísticas e linguísticas –
talvez, o melhor exemplo de tal vastidão esteja cristalizado em sua obra As palavras e as coisas (2007).
Destaco, como exemplo, os volumes de A História da Sexualidade, sobretudo o primeiro destes, quando
seu interesse foi corroborar à hipótese repressiva da sexualidade, ao colocar a questão da sexualidade no
plano da matriz discursiva das incitações (Foucault, 2014b); esteve presente em sua análise sobre a história
genealógica dos poderes ocidentais modernos, tendo como eixo central as análises sobre a violência e as
punições à ocasião de seu livro Vigiar e Punir (2013); vemo-lo surgir em distintos artigos do autor: Verdade
e poder; O nascimento do hospital; Poder-corpo; Soberania e disciplina; Sobre a história da sexualidade;
e A governamentalidade (todos reunidos na coletânea Microfísica do poder (2014), organizada por Roberto
Machado); encontramos o tema do discurso e de sua produtividade, ainda, pincelados em algumas
discussões tecidas no curso É preciso defender a Sociedade (2018), proferido em 1976 no Collège de
France, e, por fim – pelo menos no que conheço da obra do autor – em suas formulações sobre a
anormalidade e a loucura nas instituições de saber-poder ocidentais (Foucault, 1980), e no que tange ao
problema hermenêutico do sujeito, da sujeição e da subjetivação – em A hermenêutica do sujeito (2011) e
no primeiro capítulo de A História da Sexualidade II (2014c).

61

problema performativo da linguagem: ela é feita no ato56. É pertinente, aqui, reproduzir
o que sublinharam Émile Durkheim e Marcel Mauss (2013 :400): “para nós, com efeito,
classificar coisas é ordená-las em grupos distintos entre si, separados por linhas de
demarcação nitidamente demarcadas”.
Menciono tais autores apenas para frisar que as categorias semânticas às quais fui
recorrentemente alocado na convivência com Gal e sua família, tinham um caráter
produtivo e demarcavam posições ocupadas nas pluralidades das relações. Como eu era
visto ou apresentado sempre dependia das situações sociais e como, “mais ou menos”, eu
teria algum tipo de validade para estar ali, junto a uma mulher muito mais velha do eu.
Fui apresentado como pesquisador frente a defensores públicos; como amigo do
“ativismo da maconha” para Cacau, seu esposo, na primeira vez em que adentrei sua casa;
como acompanhante que enxerga melhor os números no telão, durante nossas idas e
vindas à Defensoria e ao Fórum públicos (que analiso no capítulo 2), a fim de transitar
pelo ziguezague da Administração Pública brasileira – nas oportunidades desbravávamos
os terrenos pantanosos do acionamento da Justiça, visando com que o “Estado” pagasse
o medicamento de seu filho; como filho, nas situações junto das demais mães do ativismo
da maconha medicinal – em boa parte das vezes, Gal esperava deixar evidente que eu já
havia sido “adotado” por ela fora dos espaços de ação coletiva; como irmão de seu filho
Pedrinho, acometido por doenças raras e hereditárias, que, em minhas ausências,
conforme constataram seus pais, se referia a mim como neném; finalmente, como neto
em manifestações políticas; geralmente, assim visto pelas outras pessoas – “ela é sua
vozinha?”, ouvimos em algumas ocasiões, quando fomos às ruas em prol da permanência
da democracia nacional nos idos de 2018. Gal pedia para acompanhá-la, pois: “Eu já estou
velha para esses atos grandes. Velha para ir sozinha”, dizia.
Os esboços do que trago sobre ela se balizam por sob uma relação de amizade e
compartilhamento de mundo. Uma amizade que se estreitou ao longo do tempo de
convivência, possibilitando que os detalhes íntimos de ambos viessem à tona, e a
etnografia fosse confeccionada nas miudezas da vida, nas práticas comezinhas, e nos
fluxos estético-criativos do cotidiano. Sigo, nesse sentido, certas pistas teóricas sugeridas
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Partindo de distintos campos teóricos, em algumas ocasiões etnográficos, outras referências
antropológicas e filosóficas se somam às análises, e possibilitam caminhar nos terrenos criativos, e por
vezes minados de tensões e ambivalências no que se refere à linguagem, às classificações, às palavras, às
categorias formuladas em campo e, sobretudo, às experiências subjetivas. Cito alguns autores: Abu-Lughod
& Lutz (1990); Abu-Lughod (1990); Pierre Bourdieu (1983); Favret-Saada (2005); Clifford Geertz (2001);
Victor Turner (2005); Edward Bruner (1986); Maurice Lienhardt (1961); Gregory Bateson (1972, 2008).
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por Veena Das (2007) sobre a importância de “descer ao ordinário” da vida das pessoas.
Os percursos etnográficos enfocados foram elaborados caminhando pelas ruas do Horto,
uma habitação popular em que residem pouco mais de 500 famílias de trabalhadores do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que passam suas casas de geração a geração, pelo
menos desde à época do Brasil colônia. São pessoas pobres, construíram casas humildes
em uma das regiões economicamente mais elevadas da cidade, e que, a partir da segunda
metade do século XX, vivem atordoadas pela política de remoções de casas populares –
tendo em vista a colonização da terra e financeirização da moradia no capitalismo global
imobiliário (Rolnik, 2015). Processo que se intensificou ainda mais com os megaeventos
da cidade, como a Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas (cf. Magalhães, 2013;
Gutterres, 2014). Esta é a condição de moradia de Gal.
Os percursos foram produzidos, também, em meio a um turbilhão de outras
relações ordinárias: enquanto Gal aprontava a comida, lavava os talheres e roupas sujas;
enquanto sentávamos à mesa para tomar café da manhã, almoçar ou jantar; enquanto eu
mesmo a ajudava nos afazeres domésticos, cortando e cozinhando alimentos ou metendo
a mão na vassoura, como ela costuma dizer: “Lá vem você metendo a mão na vassoura”
– Gal sublinhou em algumas situações, geralmente espantada com o fato de eu ser homem
e gostar das funções da casa. “Sua mãe deve ser feminista para ter te educado assim...” –
Gal queria saber sobre minha mãe, como ela é, se sentia ciúmes de nossa amizade, como
criou a mim e minha irmã; enfim, falei sobre minha mãe, meus sentimentos e tudo mais
que fosse de seu interesse. Quando friso “compartilhamento do mundo”, não é pela via
metafórica, mas, sim, literal.
A convivência foi marcada pela relação com a sua casa57, as memórias que os
cômodos e as paredes carregam, as histórias, contadas e recontadas, sobre como Gal foi
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Casa, além do espaço-lugar no qual as pessoas habitam cotidianamente e/ou reelaboram registros de
memórias e pertencimentos, é tomada aqui como parte instigante das reflexões antropológicas – tanto como
“âncoras” da memória e do mandato transgeracional (Duarte & Gomes, 2008) quanto nas imbricações entre
a geração e as relações de gênero (Carsten & Hugh Jones, 1995). Lembremos, pois, a etnografia clássica
de Oscar Lewis (1961) sobre cinco famílias mexicanas, quando o autor propunha desenvolver o conceito
de “cultura da pobreza”. Destacam-se, também, as reflexões de Pierre Bourdieu (1999) sobre a “casa
cabila”, bem como a casa tomada pelo prisma da “moral” e formação da “Pessoa”, tendo em vista as
elaborações de Claude Lévi-Strauss (1986). A relação com a casa é de suma importância para a
Antropologia dos campesinatos, no Brasil, sobretudo no que se refere às relações entre gênero, família,
terra e pertencimentos – Beatriz Heredia (1983) arquiteta uma primorosa descrição de como o gênero é
feito entre os cômodos da casa e o roçado. A casa ocupa um primoroso destaque nos estudos
contemporâneos do parentesco e do cuidado, nos quais os de Viviana Zelizer (2011), Florence Weber
(2006) e Janet Carsten (2004) são elementares. No Brasil, cito o “criar” e o “tomar conta” de Claudia
Fonseca (1995) e as “casas que tomam conta nas favelas” de Camila Fernandes (2017). Além, é claro, da
casa como pauta política por moradia, remoções, trajetórias ativistas e de resistências em favelas e periferias
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parar ali, em um território que se origina de trabalhadores do Jardim Botânico, como se
casou, o momento em que engravidou de seus dois filhos, a entrada no ativismo da
maconha medicinal e como eram as crises convulsivas de Pedrinho. Sobre as crises de
seu filho, os móveis, as paredes, documentos, gráficos e fotografias pareciam sempre
reatualizá-las em nossas conversas, uma vez que, sempre inusitadamente, Gal as
performava – o que torna elementar a discussão sobre o trabalho do tempo. Também
entram as relações com Cacau, seu esposo, um homem “meio pancado da cabeça”, como
Gal o apresenta. Em boa parte das vezes, Cacau perguntava sobre escalações de times de
futebol. Fui pego em determinado momento pedindo informações a meu pai sobre como
era o campeonato carioca de futebol masculino nos anos 1970, 80 e 90 do século XX –
principalmente o time pelo qual Cacau torce, o Fluminense. Com o tempo de convivência,
ele foi percebendo que, apesar de o meu nome ter alguma origem no mundo do futebol,
não sou tão adepto do esporte quanto ele.
Por fim, a pesquisa de campo foi marcada pelas relações com o Pedrinho, à época
com 32 anos, filho deficiente de Gal e Cacau. Sua mãe, até hoje, o tem como o bebê da
casa; pelo menos no modo como cuida dele e acaba por ressignificar a sua importância –
“meu neném com mais de trinta anos”, ela disse em uma oportunidade, quando
caminhávamos pelas ruas de seu bairro, desbravando as flores do Horto. Horas e horas de
silêncio marcavam minhas interações com o Pedro. Uma série de notas em meus diários
de campo foram tecidas sobre as relações com ele, em sua maioria redigidas nos
momentos no quais estávamos sentados, um olhando fixamente para o outro, na varanda
de sua casa, sem que nenhuma palavra fosse dita. Nestes diários, somente habitavam
silêncios, entretanto, havia uma relação – e muito produtiva e saborosa, diga-se de
passagem. Perguntavam-me como? Eu precisava reformular os apontamentos éticos,
afetivos e reflexivos. Foi o que tentei fazer – o capítulo 4 trata especificamente de minhas
relações com o Pedrinho.
Em alguma situação social, enquanto estava em sua casa, passo a compreendê-lo
como pessoa, atravessado moralmente por processos de precariedade e vulnerabilidade
sociais, mas como pessoa – levando sempre em conta os sentidos ético, afetivo, cognitivo
e existencial dos termos – que a todo momento está produzindo uma vida política pela

nos centros urbanos. Estas temáticas estão presentes nas etnografias de Mariana Cavalcanti (2009), Anelise
Gutterres (2016), bem como nas ações para ganhar a vida e para manter a casa – realidade que parece
refletir o cotidiano de trabalhadores urbanos, trazida na tese de Marcella Araujo Silva (2017).
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criatividade, desafiando, entre outras coisas, os limites da linguagem. As formulações de
Judith Butler (2004) sobre vidas precárias mostraram-se elementares para que isso fosse
possível, bem como uma aproximação estreitada entre a “moral” e as “éticas de si” no
método das problematizações genealógico-científicas de Michel Foucault (2014c), com
as metáforas e extensões analógicas da linguagem de Roy Wagner (2017). Para
estabelecer uma relação com o Pedrinho não bastam palavras, pois ele não fala – pelo
menos como utilizamos a língua portuguesa. Segui seus barulhos, seus toques, suas crises
convulsivas, seus brinquedos, sua cadeira, seus instrumentos musicais, suas caixas de
remédio, seus artistas musicais preferidos, o que gosta e o de que não gosta na hora de se
alimentar, o jeito como anda, como toca nas coisas, e como gosta de se vestir e de sorrir.
Centrei-me em seus fios, seguindo seus fluxos estético-vitais, onde quer que eles
levassem, como sugeriu Tim Ingold (2007, 2012) em sua proposta vitalista. Vários desses
fios vão tecendo, ordinariamente, as inventividades e a fabricação moral-existencial de
Pedrinho como pessoa. Ele se refere a mim como um neném, pensando que sou seu irmão
mais novo. A antropologia que arquitetei dentro da casa dessa família, descendo ao
ordinário, consiste em uma etnografia na qual Pedrinho é um sujeito central, e, portanto,
fundamental para o entendimento do que se está propondo. Cada barulho, toque e
espasmos, sensações físico-afetivas que vazam de sua existência cotidiana, revelam as
estéticas da deficiência, por um lado, e, por outro, da fabricação da “política da vida”,
conforme Didier Fassin (2005a). Pedrinho está disputando sua existência com uma série
de dificuldades e ambivalências. Ele é atravessado pela possibilidade constante de perda
da casa, mas, também, pelo discurso eminentemente retórico e assombroso da “crise” da
saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e do país (como descrevo no capítulo 2).
Inúmeras coisas foram ditas durante a convivência com Gal. Algumas deixei-as
de fora das cenas, pois sem consultar-me, nas entrelinhas do que estava sendo dito, sei
que Gal não gostaria que viessem a público. Foi – e é desde então – uma amizade na qual
partilhamos medos e angústias – mais por parte dela do que minha, mesmo que eu também
tenha, em muitas ocasiões, lamentado sobre a vida. Partilhei com Gal muitas situações de
sua vida ordinária: observei-a arrumar a casa; executar as etapas da medicação do
Pedrinho; compareci à festividades e reuniões no Horto; estive presente no aniversário de
todos os membros da casa; fiquei sem reação, e com o coração apertado, ao ver os olhos
de Pedro revirarem-se, sua boca produzir um acúmulo enorme de líquidos e seu corpo
tremer, sem que quase nada pudesse ser feito – ele estava tendo uma crise convulsiva; vi
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Pedrinho se arrumar para ir à escola, geralmente sempre muito sorridente ao saber que
encontraria outras pessoas; durante violências institucionais, estando ao seu lado quando
defensores públicos e gerentes de Bancos diziam a ela que o “Estado está falido”, e o
dinheiro para a compra da medicação simplesmente “sumiu”; lamentamos os rumos da
democracia nacional; e Gal apresentou-me novas possibilidades para interpretar as mortes
de pessoas políticas, os incêndios que acometeram Patrimônios científicos e históricos, e
as eleições presidenciais e estaduais que ocorreram em 2018. Aos seus olhos são
processos políticos atravessados por fantasmagorias, terrores, durações históricas, e
rasuras que impossibilitavam enxergar um futuro minimamente habitável – um futuro que
não fosse o de uma catástrofe anunciada.
Pelas lentes de Gal, este contexto político significava a volta da ditadura nacional
e de toda a repressão policial pela qual passou durante sua infância e juventude; ou seja,
a volta de suas marcas de guerras. Os eventos críticos, como teorizados por Veena Das
(1995), carregam um pouco disso: eles se rubricam numa ordem de ação histórica,
esfarelando uma forma de vida, sendo capazes de tornar o futuro ora incalculável – pois
não há futuro possível quando a violência é esmagadora e lentamente “desce ao
ordinário”, levando consigo os sonhos e os projetos de vida58. A tarefa que nos cabe é a
de etnografar como os sujeitos vão habitando o cotidiano em meio ao testemunho
subjetivo de dores e sofrimentos provocados por violências que “descem ao ordinário” da
vida, construindo o “sujeito ético” por meio de uma atmosfera existencial específica: um
conhecimento envenenado (Das, 2007, 2011). O “ato de testemunhar”, aqui, é a relação
entre a violência e a subjetividade.
Na trajetória de Gal, à ocasião daquelas eleições, não havia um futuro habitável,
porque não se sabia se sua casa ainda iria existir e se seu filho teria o tratamento custeado
pelo “Estado”: “Fico pensando no que vai ser da gente daqui [do Horto] depois dessas
eleições. Vão nos remover, com certeza. Fico pensando se essa troca de governador não
vai fazer com que o ‘Estado’ esqueça do tratamento do meu filho. Essa eleição é a volta
de tudo, mas dessa vez eles estão mais preparados [os poderosos]” – disse às vésperas do
primeiro turno das eleições de 2018. Para Gal, tudo está conectado nas porosas sutilezas
do trabalho do tempo humano: as memórias do passado, sua casa e as demais famílias do
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Conforme Gilberto Velho (2013), a dimensão da escolha, a carreira e o desempenho individual, operantes
como modalidades de individuação nas sociedades complexas moderno-contemporâneas, inscrevem-se
numa rubrica de “campos de possibilidades”. Logo, as necessidades e as escolhas individuais estão sempre
cimentadas em dilemas morais das fronteiras dos grupos de status e pelo valor cultural.
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Horto, sua família, as crises convulsivas de Pedrinho, e o tratamento com os derivados da
maconha para sanar as dores. Todas essas “dobras” de sua vida sentem subjetivamente os
efeitos do Estado-nação brasileiro. Em sua formulação do tempo, no que tange ao futuro,
só haveria espaço para o pior; e isso é resultado de sociedades onde a tortura é endêmica
e a “cultura do terror” é legitimada. O terror nunca é dado no vazio, no entanto, é sempre
estratégico, como Michael Taussig (1993) teorizou acerca do espaço da morte. Aos olhos
de Gal, o futuro é distópico. Nos enredos do trabalho do tempo, Gal parece aproximar o
futuro do romance trágico de Aldous Huxley, Admirável mundo novo (2018), no qual o
slogan “comunidade, identidade e estabilidade” sustenta a trama do tecido social – um
mundo rigorosamente calculado, que não deixa espaços para as emoções, o imprevisto e
a criatividade.
Desse modo, ela traz à baila os efeitos subjetivos do Estado-nação em seu corpo,
em sua família e comunidade: entrelaça as eleições de 2018 com a sua infância e
juventude; com os picos de pressão – que recorrentemente a levaram às pressas ao posto
de saúde; com as crises convulsivas do Pedro; com o remédio da maconha financiado
pelo “Estado”; com os sonhos que teve com a sua casa e as demais famílias que vivem no
Horto, cotidianamente atordoadas pela política de remoções; e, enfim, tornava algo
latente sob a análise antropológica: o mito teleológico do contrato social do “Estado”,
empreendido pelos teóricos clássicos contratualistas, a exemplo de Thomas Hobbes, é, na
verdade, conforme Veena Das (2008a), esboçado por meio do contrato sexual. O
“Estado”, dessa maneira, é fabricado por meio de práticas, táticas e dinâmicas no duplo
fazer com o gênero (Vianna & Lowenkron, 2017) – fabricado, também, no duplo fazer
com a família, a pobreza, as experiências de classe social e os processos de racialização.
Fala-se, assim, da coprodução heuristicamente produtiva, no sentido foucaultiano, entre
o “Gênero” e o “Estado”. Por um lado, a estatização do “Gênero”, e, por outro, a
generificação do “Estado”.
O que construí com Gal é uma amizade muito próxima e de compartilhamento de
mundo, como já mencionado desde a introdução. Entretanto, às vezes nem sempre
recíproca de minha parte – pois as dinâmicas da pós-graduação me faziam ter que me
ausentar de sua casa, demorar para responder a mensagens ou mesmo recusar um convite.
Esses lamentos, expressados em momentos de despedidas – “quando você volta?” –, ou
de recepções calorosas – “quanto tempo eu não te vejo!” –, estão escritos em algumas
passagens dos capítulos para que o leitor possa melhor compreender estes dilemas. Assim,
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os capítulos sobre Gal resultam da convivência cotidiana entre um “jovem” no início dos
seus vinte anos, à procura de realizar uma etnografia sobre ativismos e processos de saúde
e doenças de difícil controle, cujos medicamentos utilizados para sanar as dores são
extraídos à base da planta da maconha, com uma “senhora” iniciando os seus setenta;
esta, por sua vez, com uma trajetória de lutas políticas que ia muito além daquelas
empreendidas no ativismo da maconha medicinal (mesmo que este seja central em sua
cotidianidade) – movimento social por onde se conheceram. Gal, tal “senhora” de setenta
anos, conduziu-me por uma sucessão de outras lutas, caracterizadas por ela como
políticas.
Pois, conforme Gal: “Minha vida é uma luta diária”. Logo, sua existência é
politizada. Para além de alterar radicalmente os objetivos iniciais da pesquisa de campo,
suas lutas vieram para somar às análises sociais sobre como Gal faz-se pessoa moral por
meio da política como experiência de vida59 (Quirós, 2010). As apresentações das cenas
e experiências etnográficas se estruturam no modo como as lutas foram aparecendo em
nossos diálogos em sua casa. A ênfase é na descrição de como elas vão se deslizando e
se embaralhando na estética do trabalho do tempo ordinário. O que está sendo proposto
é uma perspectiva das “dobras” dessas lutas políticas. Não é meu interesse o somatório
de coisas, todavia, como elas se coproduzem e se interseccionam – como os estudos de
gênero, raça, classe e sexualidade demonstraram com a perspectiva interseccional60. A
sugestão etnográfica que arquiteto ao descrever as cenas e diálogos das lutas de uma
ativista velha vira-lata de rua é que estas não se apartam e tampouco se excluem
mutualmente, como se significassem domínios distintos da vida, no entanto, elas se
dobram e se coproduzem no trabalho do tempo das pessoas – por meio das marcas de
guerras e do cotidiano de lutas. Interesso-me, seguindo Adriana Vianna (2015), pelo
“encontro explosivo de ordens distintas de decepções” – ainda que Gal nem sempre o
coloque nestes termos.
É assim, munindo-me das reciprocidades que fazem e constituem as lutas políticas
(cf. Efrem Filho, 2017), que escrever sobre Gal é levar adiante muitas camadas que a
conformam como pessoa, quais sejam: sua religiosidade e fé; as experiências de cuidado
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Para abordagens parecidas, confira Palmeira & Barreira (2006) e Comerford (2001).
A exemplo das abordagens empreendidas pelos/as seguintes autores/as: Avtar Brah (1996); Angela Davis
(2016, 2018); Anne McClintock (2010); Audre Lordes (1984); Kimberlé Crenshaw (1994); Judith Butler
(2006); Rita Laura Segato (2006); Adriana Piscitelli (2013); Díaz-Benítez (2015); Efrem Filho (2018);
Natália Padovani (2018).
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com o seu filho deficiente; as entradas no ativismo da maconha medicinal – possibilitando
que os temas “políticas de drogas”, proibicionismo de substâncias ilícitas e “guerra às
drogas”, ganhem os contornos das gramáticas da pobreza, do gênero e da família (cf.
Nelvo, 2019); sua infância e juventude – quando morava no interior do Estado do Ceará,
nordeste brasileiro; sua migração para o Rio de Janeiro por conta da ditadura militar. Foi
lá que ela iniciou sua trajetória de lutas, construindo-se existencialmente em um modo
muito peculiar de fazer política: o “sujeito ético” vira-lata de rua. Isto é, o ativista que
está ali para apanhar. Quando morto é facilmente esquecido, porém, nascem muitos
outros, pois vira-latas são sempre misturados e facilmente se multiplicam. Tal gestão
cotidiana da política é uma categoria nativa forjada por Gal, mais bem definida na cena
que abre o capítulo. Aqui, adoto-a em seu potencial heurístico.
Todas as lutas de Gal estão rubricadas em cenas mais amplas da arena pública
brasileira (Cefaï, 2009). Talvez, por isso, ela destaque tanto a rua. Ao longo da
convivência, algo intrínseco se materializou: escrever sobre ela é levar muito a sério a
mutualidade com que a rua se faz com a casa, numa coprodução sinuosa. Gal é, também,
um sujeito vira-lata de casa – se ela já permite distorcer alguns de seus jargões. É dentro
de casa que Gal cuida de sua família: do marido, afastado dos empregos formais por
distúrbios psiquiátricos – um homem “meio pancado da cabeça” –, e Pedrinho, uma
pessoa deficiente. Na casa também se trocam afetos e sensações; as relações de
parentesco e as dinâmicas de gênero são feitas “em ato” (cf. Butler, 2003; Carsten, 2004;
Heredia, 1983; Strathern, 2006), e os projetos de vida são elaborados. É dentro de casa,
por outro lado, que as marcas de guerras constantemente se embaralham com as lutas
cotidianas – o que torna a perspectiva interseccional das “dobras”, bem como as durações
da memória elementares à análise etnográfica. Como já mencionado, sua casa é
localizada em uma histórica habitação popular ameaçada pela política de remoções. Vêse, aqui, como a ativista velha vira-lata de rua “engancha-se na política” para permanecer
na casa, para que ela e seus familiares tenham onde morar – ainda que Gal tenha vivido
toda uma infância rejeitando as funções do lar. “Enganchar-se” em política (ou
“enganchar-se” na política), advém do modo como Julieta Quirós (2010) trabalhou em
sua tese de doutorado, ao elaborar uma teoria etnográfica da política como experiência
vivida. A autora realizou uma pesquisa junto a dois movimentos sociais autodenominados
como políticos na Grande Buenos Aires, Argentina: um movimento piqueteiro e uma
linha do peronismo local. Dentre os múltiplos interesses analíticos de Quirós,
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encontramos uma abordagem sobre como seus interlocutores “fazem-se pessoas”, por
meio da experiência do “enganchar-se em” políticas, de modo subjetivo e comunitário.
Dessa maneira, por meio da dimensão vivida, a política permite a construção da noção
relacional e figuracional da pessoa.
A casa e a terra (no caso o território) são feitas com gênero, família e sexualidade,
e Gal oportuniza a percorrer, cada vez mais, os terrenos interseccionais das gramáticas
familiares, do gênero, da racialização de uma mulher nordestina e da classe social,
terrenos estes cujos domínios de vida não se apartam tão facilmente; ao contrário, se
coproduzem a todo momento nas miudezas e ações sociais comezinhas de gestão da vida
ordinária, de gestão de vidas vira-latas de rua. Aqui, é possível fazer comparações com
as elaborações teóricas de Roberto Efrem Filho (2017). O autor efetuou uma etnografia
sobre um conjunto de assassinatos heterogêneos a partir da atuação dos “grupos de
extermínio” nas fronteiras entre os Estados da Paraíba e Pernambuco, indo desde
trabalhadores rurais a pessoas LGBT´s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais etc.). A aposta de Efrem Filho é que essas mortes, apesar de aparentemente
diferentes entre si, unem-se e fazem-se umas às outras por meio de reciprocidades
constitutivas da experiência de classe social, de relações de gênero, de racialização, de
sexualidade e de território. Assim, por exemplo, ele postula que não há terra (tendo em
vista um conflito agrário por ele etnografado) que não seja gênero e sexualidade desde
que ela tenha sido feita terra. No mesmo sentido, não há gênero e sexualidade que não
passem por processos de territorialização. Tais ponderações de clivagens interseccionais
em torno da terra há algum tempo vêm sendo elaboradas pela assim chamada
“Antropologia dos campesinatos”, sobretudo de autores como Moacir Palmeira (1989),
Beatriz Heredia (1983) e Mônica Figurelli (2011). Na esteira desta discussão é possível,
ainda, estreitar a conversa com os estudos sobre gênero e exploração colonial, nos quais
o de Anne McClintock (2010) tem um destaque privilegiado. McClintock sublinhou em
seu livro Couro imperial: Raça, gênero e sexualidade no embate colonial, que a
exploração da terra e a colonização, perpetradas pelos grandes impérios europeus, a
exemplo do britânico, somente ocorreu por conta das relações viscerais de gênero. Com
estes apontamentos, sugiro que o território onde Gal morou em sua infância e juventude
– quando aprendeu a ser vira-lata de rua –, e onde atualmente reside na comunidade do
Horto – onde abriu as portas para me receber –, são sempre feitos e refeitos com gênero,
racialização e relações familiares.
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Para efeitos comparativos, além das sugestões notórias advindas de Efrem Filho
(2017), Palmeira (1989), Figurelli (2011) e McClintock (2010), há possibilidades de
diálogos com autores como Dibe Ayoub (2016), Ana Cláudia Marques (2002), Geovani
Jacó de Freitas (2003) e Marilda Menezes (2002), que produziram artigos, teses e
dissertações etnográficas sobre as relações entre família, terra e luta política – desde a
conformação do campo da Antropologia dos campesinatos e sociedades camponesas no
Brasil. As relações de gênero, cuidado, raça, parentesco, moradia, morte e permanência
nos centros urbanos também são temáticas que atravessam Gal e sua família. Estas
discussões me conduzem às abordagens de autoras como Adriana Fernandes (2013),
Juliana Farias (2014), Camila Fernandes (2011, 2017), Anelise Gutterres (2016) e Camila
Pierobon (2018) – especialmente esta última, pois elaborou uma extensa etnografia a
partir de sua relação de amizade e convivência com uma única interlocutora. Gal, em
distintas ocasiões, no que tange às intersecções entre gênero, terra, identidades e
pertencimentos fronteiriços61, faz-me aproximá-la do relato autobiográfico de Glória
Anzaldúa. “Às vezes eu queria sair do Horto porque sinto que minha casa não é aqui;
minhas origens não são. Mas também sei que minha casa já não é mais no Ceará. Aqui
pelo menos eu consigo um tratamento melhor para o meu filho, voltar seria muito ruim;
um dia queria visitar” – ela contou em uma de nossas conversas.
Com essas ponderações, o que espero descrever nas cenas é que o ativismo de
casa e o ativismo de rua não se separam na elaboração das memórias de Gal, bem como
uma série de outras aparentes oposições: trabalho e família também não. Gênero, raça e
família também não separam; religião e ativismo também não. Terras e lutas políticas
também não se separam; casa, deficiências e cuidados também não. Derivados da
maconha, medicamentos bioquímicos, as paredes da casa e as memórias familiares
também não se separam; “Estado”, sentidos “críticos” da justiça e da injustiça social, e
maternidade também não. Por fim, o interior do nordeste brasileiro, as vivências na
ditadura militar e a experiência da habitação popular onde Gal e sua família atualmente
vivem, também não se separam. O conjunto de referências há pouco mencionado ajudou
nessa difícil tarefa de cartografar como distintas esferas da vida estão embaralhadas no
curso ordinário das pessoas. Todas essas camadas pulverizadas brotaram no decurso de
nossa convivência e compartilhamento de mundo. Elas unem-se e fazem-se umas às
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Algo que de imediato guia meu olhar para as literaturas nacionais, como Vidas Secas de Graciliano Ramos
(2019) e Becos da memória de Conceição Evaristo (2017).
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outras a partir das interseccionalidades, sendo, portanto, “dobras” de circularidades e
elaborações cotidianas de gestão do trabalho do tempo cotidiano (Das, 1999; Vianna,
2015; Pierobon, 2018; Nelvo, 2018).
“Senhora”, como tenho chamado Gal nesta sessão, é precisamente como eu
escrevo, pois ela escreveria que “senhora se encontra no céu”, ela, entretanto, é uma velha
ativista vira-lata de rua. O próximo tópico do capítulo é construído de modo puramente
etnográfico: reúne descrições de falas, diálogos, cenas, memórias, prospecções futuristas,
por um lado; e, por outro, respeitou-se, na estética da economia textual, as sensações
físicas e emocionais: barulhos, toques e espasmos, respirações, brinquedos, papéis
amassados, performances, angústias, cansaços, tempos e ritmos narrativos, carnaturas de
enfermidades, tristezas, alegrias e as competências do amor (Boltanski, 2000). Como
deve ter ficado evidente nesta sessão, em que analisei como Gal se constrói vira-lata de
rua, na esteira de sua conformação como sujeito moral (Foucault, 2014c), ou seja, de sua
noção de pessoa na experiência da política vivida, muitas dores emanaram do tempo de
convivência.
Por isso, inevitavelmente, visibilizo os sentimentos de “raiva” e injustiça que elas
provocam. “Odeio todas as injustiças sociais. Tenho raiva de todas elas”, contou Gal. Por
outro lado, a tentativa ética-antropológica que adoto é também a de dar ênfase às
“competências” do amor, da pessoa moral e da fabricação da vida; ali mesmo, nos limites
ininteligíveis de sua capacidade de fazer sentido, como Judith Butler (2004) sublinhou
em sua filosofia política ao formular algumas inquietações sobre a conformação de vidas
precárias. O problema da “moral”62 é central, mas principalmente as condições políticas
da vida (Fassin, 2005a), pois, algumas vidas são lesadas, não inscritas como vidas, não
passíveis do choro, do luto e do lamento. Escrever sobre elas é criar empatia. É se deixar
embebedar pelo sofrimento distante (Boltanski, 1993), possibilitando que a vida e a
condição de pessoa de indivíduos destituídos de tal valor estejam, por fim, no coração da
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Cf. Didier Fassin (2005a, 2019a) e Roberto Cardoso de Oliveira (2019) para um debate sobre o campo
da “Antropologia da moral e/ou das moralidades”. Butler (2018), quando reflete sobre o problema da “vida
boa” e da “vida ruim”, cunhada por Adorno, tenta ir além da questão propriamente “moral” e do
questionamento ético de si que perfazem os sujeitos. Para a autora: “A vida que uma pessoa tem que viver
é sempre uma vida social, implicando-se em um mundo social, econômico e de infraestrutura mais
abrangente, que vai além da nossa perspectiva e da modalidade de questionamento ético em primeira
pessoa. Por essa razão, argumento que invariavelmente as questões éticas estão implicadas nas questões
sociais e econômicas.” (:29). A discussão que persigo leva adiante as vidas morais (Duarte, 1986;
Kleinman, 2006), bem como as políticas nas quais as vidas estão implicadas (cf. Fassin, 2009; Butler, 2018),
sobretudo, porque parto do princípio de que o que é “moral” é invariavelmente “político”.
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ética da não-violência (Butler, 2004, 2017, 2018). Os sujeitos sociais concretos marcam
e desmarcam os vários sentidos do que consideram justo e injusto, tolerável e intolerável.
Conforme Luc Boltanski (2000), eles também se munem de sensos de “críticas” e
“justificativas” do amor em suas competências ordinárias. Isso não é o mesmo que dizer
que a “ordem” do mundo, isto é, os “princípios de equivalência” sociais –, ou o que Georg
Simmel (2010) pontuou como as “fronteiras do formal” em uma abordagem sociológica;
o que diferencia as vidas pelas relações de poder –, não estejam sendo a todo tempo
contestadas pelas pessoas. Gal contesta-as diariamente em suas narrativas, mesmo quando
está falando ou agindo por meio do amor, por meio do bem comum e mundos imagináveis
como justos.
Demorei um bom tempo para revolver o amor como um marcador social
demasiado importante nos tempos de convivência e relação de amizade com Gal.
Certamente, eu acabava reproduzindo equivalências sociais que somente enxergam as
dores e raivas de mulheres pobres e racializadas63; mulheres estas que se constroem como
pessoas nas incisões das fronteiras que interseccionam gênero, raça, família, terra, classe
social e idade (cf. Anzaldúa, 1987; McClintock, 2010). Não seria um exagero, tendo em
vista nossas camadas pulverizadas de colonizações internas, no Brasil (cf. Cardoso de
Oliveira, 1972), discorrer que Gal é um sujeito moral atravessado por dispositivos
coloniais – que vão da racialização, passando pela migração nordestina em contextos
militarizados, à habitação em casas populares. As cenas e diálogos adiante, neste e nos
próximos capítulos, em que Gal e sua família são o epicentro da etnografia, descrevem os
sufocamentos e angústias do que significa viver vidas morais (Kleinman, 2006), ou seja,
do que significa viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência em
contextos populares (Duarte, 1986).
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Abordagem crítica dos estudos de interseccionalidades, em sua maioria produzidos por mulheres negras
intelectuais, que colocam a raça e as condições de racialização de mulheres pretas, como a espinha dorsal
das discussões sobre gênero, família, Pessoa e sexualidade. Em linhas gerais, estas mulheres tiveram (e têm
desde então) seus corpos explorados pela escravidão, pela colonização e pelo sistema capitalista, que para
além de colonizar suas forças produtivas, colonizou, também, seus afetos e suas condições de feminilidade.
Aqui, por exemplo, abre-se o espaço para pensar no amor, e como ele é um marcador social da diferença,
pois a colonização dos afetos de mulheres racializadas somente permite enxergá-las desde suas dores e suas
raivas, e não no amor por detrás de suas experiências e existências. Essas tensões, sempre muito
provocantes e produtivas para as relações entre gênero e família, foram elaboradas por Angela Davis (2016)
no primeiro capítulo de Mulheres, Raça e Classe; encontram-se em um texto de bell hooks (2010 :01),
intitulado, Vivendo de amor, quando afirma: “nós negros temos sido profundamente feridos, como a gente
diz, ‘ferido até o coração’, e essa ferida emocional que carregamos afeta nossa capacidade de sentir e,
consequentemente, amar”; fazem-se presentes, também, em outro livro da autora, Ain´t I a Woman: black
women and feminism (bell hooks, 1981); e, ainda, em Audre Lorde (1984) e Patricia Hill Collins (2016).
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Camila Pierobon (2018), a partir do cotidiano de Leonor e de sua “ética de
combate”, etnografou algo parecido com a pergunta central desta dissertação. Trouxe à
baila mulheres que, assim como Leonor, e assim como Gal, vivem vidas atravessadas por
“exceções ordinárias”. As lutas políticas de Gal entrelaçam esferas tão íntimas e
moralizáveis na busca para se ter uma “vida boa” (Mattingly, 2014) – como a família, os
adoecimentos, a casa e a maternidade. A luta por uma “vida boa” já denota, de imediato,
que há vidas que estão em posições de desigualdade e distribuição diferencial, tanto dos
recursos político-econômicos quanto dos enquadramentos de inteligibilidade na
economia da apreensão sobre o que seja uma vida (Butler, 2018). Antes de se perguntar
se as pessoas vivem ou não “vidas boas”, é preciso refletir sobre a “moral”, a ética, e as
diferenciações políticas em torno das relações de poder que fazem pulsar o sentimento de
que há “vidas boas” e “vidas ruins”. Como sublinhou Foucault (2014c), é preciso aplicar
um senso crítico que problematize as “morais” envolvidas e as éticas que perfazem os
processos de subjetivação. Problematizar é necessariamente pensar diferente das
moralidades que inscrevem pessoas como “normais”, “desviantes” e “inferiores” em
determinados períodos históricos64. É um exercício filosófico, uma “ascese” de si no
pensamento, portanto, para pincelar novos enquadramentos do poder e das
inteligibilidades envolvidas.
Em meio às lutas políticas e narrativas de dores e sofrimentos, as competências
do amor estão sempre ali, habitando a convivência com Gal – em sentido análogo ao
modo como sublinhou Luc Boltanski (2000). As cenas de algum modo esperam mostrar
como as emoções podem, se primeiro partirem de estéticas existenciais esboçadas pelas
próprias pessoas em suas relações ordinárias, operar como um recurso tanto de ação
política quanto de ação epistemológica: é possível lê-las como um chamado à paz, ao
cessar das dores; ao amor, no final das contas. O que faz com que um jovem crie uma
relação de amizade com uma mulher muito mais velha do que ele, cujas duas partes
pareciam se mostrar muito satisfeitas com o desenrolar do tempo de convivência, senão
através do próprio amor? A pesquisa de campo junto a Gal e sua família, foi ela mesma
elaborada com muito amor envolvido de ambas as partes. Escrevo sobre uma tentativa de
cartografar uma antropologia do amor e das emoções (cf. Abu-Lughod & Lutz, 1990).
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Cf. Howard Becker (2008), Outsiders: estudos de sociologia do desvio; e Gilberto Velho (1974), Desvio
e Divergência: Uma crítica da patologia social, para uma abordagem sobre o tema do desvio.
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A etnografia elaborada dentro da casa de Gal e sua família, caracterizada pelas
relações aqui largamente já explicitadas, conteve uma estética do “cheiro” e do “sabor”.
O território do Horto, por estar dentro do Jardim Botânico, carrega o cheiro das flores e
das plantas, sempre muito bem preservadas por seus habitantes. Gal cozinhava a comida,
respeitando, por conta do Pedrinho, uma dieta com pouco ou nenhum sal nos alimentos.
Estes elementos constituíram o tempo de convivência. Além disso, lembro-me dos latidos
da cachorra, a Bebeca, e do gato, o Pipoca, que quase não permanecia em casa. Fui
adotado por Gal como filho e por Pedrinho como irmão. A etnografia é sobre uma análise
fenomenológica da temporalidade da vida e da noção de pessoa moral. As cenas que trago
são das tardes, noites e madrugadas a fio de conversas com Gal, uma ativista velha viralata de rua – minha mãe “adotada à brasileira” (Fonseca, 1995). As cenas são dos cafés,
almoços e jantares; são das vezes na qual íamos às ruas caminhar, protestar por uma vida
menos injusta, adentrar o terreno da Justiça brasileira para conseguir medicamentos,
visitar Igrejas, ou executar ações ativistas “em ato”.
Durante a convivência com Gal, como já mencionado na introdução, visitei sua
casa um total de 121 vezes – não que fosse preciso fazer contas e elaborar “dados”, mas
achei crucial, com o tempo de convivência, anotar estes números em minhas notas tecidas.
Fui convidado para dormir em todas as ocasiões. Destas, aceitei 64 vezes. O que escrevo
sobre ela não é somente o que observei, anotei ou ouvi – excetuando nossa primeira
entrevista, jamais gravei qualquer uma de nossas conversas. Escrevo sobre o que direta
ou indiretamente senti: sobre o que senti de nossa convivência, pois a etnografia
embebeda nosso cotidiano. Gal e sua família passaram a fazer parte da minha vida – com
menos intensidade, muitas outras interlocutoras do ativismo da maconha medicinal
também passaram. Em sua casa eu tenho roupas guardadas – ela pedia que eu as deixasse;
presumo que na esperança de que eu retornasse –, e um canto aconchegante para dormir
– onde antes dormia seu filho mais velho, que não mais reside em casa. O que escrevo é
o que senti das marcas subjetivas nas paredes, no “cheiro” das plantas do Horto, nos
barulhos das estéticas performáticas com que Gal encena seu passado, crises convulsivas,
sonhos, e as remoções de casas populares. No limite, escrevo junto ao grito moral-críticoafetivo de enquadramentos antropológicos acerca do que Luc Boltanski (1993), ao
formular sua teoria moral “da crítica” sociológica, chamou de “sofrimento distante”.
As temporalidades de Gal, mapeadas nas dobradiças de seu cotidiano, aguçam
uma ética antropológica de redefinição contínua sobre o que sejam “dados” de campo.
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Com a convivência, cada vez mais fui afastado da ideia de que eu estava produzindo
“dados”, e passei a refletir que consistiam em relações sociais. Os enquadramentos com
os quais lidamos precisam estar abertos ao por vir humano, e isso é próprio de
antropologias que colocam as pessoas em primeiro plano65 (Biehl, 2013). A etnografia
com uma única pessoa66 e suas relacionalidades, uma única casa e uma única família,
como esta que eu lhes apresento, tem a capacidade de revelar as relações morais e afetivas
mais profundas das encruzilhadas da vida ordinária. Conforme João Biehl:
O trabalho empírico e longitudinal com uma única pessoa tem o potencial de
revelar não apenas nuances que informam a formação de famílias, comunidades e
seus sistemas de valores, mas também o modo como estes encontram-se
imbricados em processos macroestruturais (Biehl, 2008 :419).

E continua o autor:

Pesquisas etnográficas atentas a pessoas de carne e osso movimentam-se entre
infraestruturas concretas e em tempo real, registrando as particularidades de cada
situação. Indo além de pressupostos universalizadores, a etnografia pode trazer a
público os cálculos e interações por meio dos quais as possibilidades da vida são
limitadas, além de iluminar rumos alternativos abertos por novos desejos (Biehl,
2008 :423).

O que principalmente extraí da relação de amizade com Gal, é que o tempo é
gestado de modo ativo e circular, deslizando e perfazendo a criação da vida no “ato de
testemunhar” e domesticar dores, sofrimentos sociais e violências. Como formulou Veena
Das (1999), o tempo se apresenta mais ou menos como um texto escrito, que é sempre
possível ser reescrito e reeditado. O tempo corrói coisas, deixando-as gastas, velhas, no
mesmo sentido em que as renova. O cotidiano é o trabalho do tempo. Realizar uma
pesquisa acompanhando os trânsitos político e morais de uma única pessoa, lançando
olhares para diferentes situações sociais, como a convivência com Gal, permite elaborar
uma análise atenta aos cálculos e redefinições das políticas da vida (Fassin, 2005a),
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Cf. João Biehl (2013); Biehl, Good & Kleinman (2007); Biehl & Petryna (2013); e Kleinman (2010) para
uma melhor discussão teórica sobre as peculiaridades de se produzir antropologias que colocam os dilemas
das pessoas em primeiro plano.
66
Valho-me, aqui, das indicações de João Biehl por conta da proximidade com as temáticas ligadas à saúde
e doença, família, poder, economia e sistemas de valores morais. No entanto, antes mesmo de Biehl, pela
Teoria Antropológica, alguns autores já haviam desbravado os terrenos etnograficamente produtivos de se
elaborar antropologias com uma única pessoa. Além da pesquisa de Oscar Lewis (1961), com cinco famílias
mexicanas, já referenciada, destacam-se Sidney Mintz (1964), Worker in the Cane; Vicent Crapanzano
(1980), Tuhami: Portrait of a Maroccan; Marjorie Shostak (2000), Nisa: The life and Words of a! Kung
Woman; entre outras contribuições.
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fazendo com que a etnografia seja ela mesma um trabalho do tempo. A etnografia é o
trabalho do tempo – nesta parte da dissertação, sugiro.
Pois precisamos do tempo para confeccionar pesquisas antropológicas, uma vez
que é somente a partir de uma escuta atenta67 e do compartilhamento de mundos sociais
junto aos interlocutores que, ao fim e ao cabo, possibilitam a experiência acontecer, que,
acredito, podemos fazer com que “pequenos” sujeitos se tornem “pessoas grandiosas”;
que passem de proletários mudos e insignificantes da história para atores sociais atuantes
– como na epígrafe que abre este capítulo, de autoria de Svetlana Aleksiévitch (2016).
Sabemos, pelo menos desde Donna Haraway (1995) e João Biehl (2013), que a
perspectiva para isso é sempre posicionada, aberta, passível de reinterpretações e
enquadramentos éticos e afetivos. Não visibilizar as dores (e os amores) que vazam das
narrativas cotidianas das pessoas, muitas das quais observamos “em ato” nas relações
cotidianas, seria não somente uma espécie de violência epistemológica, mas sobretudo
um “fracasso espiritual”. Como mencionou Veena Das (1996), é o nosso futuro que está
em jogo. Nenhuma antropologia é possível negando-se às solicitações dos sujeitos.
E é por isso que, a meu ver, os esboços clássicos do método malinowskiano para
uma pesquisa de campo ainda parecem tão contemporâneos – mesmo com todas as
críticas já estabelecidas à retórica da coesão funcional da cultura (cf. Clifford & Marcus,
2016). Nas quatorze cenas reconstruídas percorro o “esqueleto”, a “carne”, o “espírito” e
o “sangue” de Gal e sua família, dando ênfase aos “mistérios” durante o trabalho de
campo – como Malinowski (2018), no coração de sua antropologia modernista, muito
bem soube dar conta.
Entre medicamentos; substâncias da maconha; lutas ativistas; racialização, gênero
e idade; processos de formação do “Estado”; remoções de casas populares; deficiências;
injustiças sociais; os terrenos minados da Justiça brasileira; caixas de remédios; as
memórias de períodos históricos; eleições nacionais; entre outras materialidades
temporais, tudo isso está conformando pessoas e vidas morais; tudo isso está se
coproduzindo nas circularidades e elaborações cotidianas do trabalho do tempo de Gal e
de sua família.
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Essas sugestões etnográficas remontam aos ensinamentos de Veena Das (2007), sobretudo a partir de seu
livro Life and Words.
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1.2 O trabalho do tempo de uma ativista velha vira-lata de rua
Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num
mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de
Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio
enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria
todo cheio de preás, gordos, enormes.
(Graciliano Ramos, Vidas Secas).

“Fique à vontade. A casa é sua.”
Noite de sexta-feira. Acabo de sair de uma reunião da APEPI, acompanho Gal.
Sou convidado para ir à sua casa. Descemos do ônibus por volta das 21h. Estamos
andando pelas ruas do Horto. Da entrada que dá acesso à área do Caxinguelê68, passamos
pelo marco de resistência, um dos pontos cruciais para os habitantes dali. No marco é
onde ocorrem as reuniões e demais encontros de ações coletivas. Por estar bem ao centro
de uma das subidas principais do bairro, é também onde geralmente ocorrem as repressões
policiais. “Essa marca de bomba na minha perna, a última marca de guerra que adquiri
na minha vida {Gal aponta para sua perna, esperando que eu lembre de alguma cicatriz
da qual já havia dito antes}, foi bem aqui no nosso marco de resistência. O danado do
policial tacou a bomba em mim assim....” {neste momento, ela gesticula, fazendo um
barulho de assovio com a boca. Parece metaforizar algo sendo lançado}. Em meio à
rememoração de um passado recente, uma bomba está sendo lançada bem à nossa frente.
Ao subirmos a rua, o que antes era asfalto vai rapidamente se tornando barro. Já
estamos no Horto. O asfalto produz uma espécie de fissura na qual Frantz Fanon (2005)
chamou de “linha de corte” entre as cidades do colono e a do colonizado. Aqui, entre o
“lado rico” e o “lado pobre” do Jardim Botânico. “Daquele lado moram as dondocas;
deste aqui, as vira-latas”, certa vez contou69. Choveu nos últimos dias. Enquanto
caminhamos, desviamos das poças de lama. “Briguei muito por essa terra para ver um
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O Horto é uma habitação popular localizada numa área dentro do Jardim Botânico. É uma histórica
moradia de trabalhadores do Jardim Botânico. Estes foram autorizados a construir suas casas pelo menos
desde a época da escravidão no Brasil. Internamente, como me apresentou Gal, o Horto se divide em
algumas regiões: Vila São Jorge; 1.011; Estrada do Grotão; Dona Castorina; 2.040; Caxinguelê (onde Gal
reside); Ladeira das Margaridas (que faz divisão com o Caxinguelê); e Solar da Imperatriz.
69
Diário de campo, 05 de maio de 2018.
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governador fascista entrar no poder”, diz Gal. Fazia alusão às eleições de 2018. Dobramos
a rua; sua casa é a de esquina. Há uma música vindo da varanda, é um som do Zeca
Pagodinho. “Esta música é o Pedrinho, Gal?” – pergunto. “Sim, meu filho, você sabe que
ele é viciado nessas músicas. Agora ele aprendeu a se comunicar com as músicas e com
os artistas que as cantam, vive dizendo que são seus amiguinhos”. Abrimos o portão. Ao
me ver, a cachorra late desesperadamente – Bebeca ainda não se acostumou com a minha
presença. Em seguida, Cacau a prende. Pedrinho está sentado na varanda, localizada bem
ao lado do portão. Ele ri ao me avistar. “Fique à vontade. A casa é sua”, afirma Gal70.
“Comida, lutas, casa, rastros estatais.”
“Quanto tempo não te vejo!”. Chego à casa de Gal. “Olha quem está aqui...”, ela
anuncia a minha entrada. Bebeca já está presa. “Olá, meu amiguinho, como está? Veio da
luta igual a esta mulher?” – Cacau me recepciona. Ele ironiza o termo luta – “Este é o
Romário, é o meu amigo do ativismo da maconha”71, assim fui apresentado a seu esposo.
Gal esteve fora de casa ao longo do dia, executando ações ativistas junto a outras mães
de filhos com deficiência, numa roda de acolhimentos de familiares. “Essa mulher vai
acabar surtando de tanta luta que vai se enfiando, já avisei a ela”, Cacau completa. Pedro
está no quarto, sentado na cama, onde dorme com seus pais. Vou até seu encontro.
Cumprimento-o, estendendo minhas mãos, já sabendo o que ele irá fazer: vai bater firme,
emitindo um barulho devido ao contato [....] Pedrinho bate. Foi a sua recepção de boasvindas. “Ele só faz isso com quem ele gosta. Eu sei que é chato, que machuca e incomoda,
mas é o sinal de que ele também te espera” – contou sua mãe a fim de que eu entendesse
sua maneira de se comunicar. “Não precisa se preocupar meu filho, deixe que eu mesma
faço” – Gal inicia a preparação do jantar. “Deixe esse molho aí. Lá vem você metendo a
mão no fogão”, ela apronta um macarrão. “Aqui em casa os meninos não cozinham. Você
ajuda a sua mãe em casa, ela deixa você cozinhar?”, pergunta. “Durante minha infância
cuidei muito tempo da minha irmã para que a mãe pudesse trabalhar à noite”, é o que
respondo. “Ela é feminista por ter te educado assim?”. Entre a preparação do molho do
macarrão, tecemos uma conversa sobre como ela deseja melhorar a casa, continuando as
obras inacabadas. Tal decisão esbarra em um futuro incerto: o medo eminentemente
constante de perder o lugar onde habita.
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Diário de campo, 09 de novembro de 2018.
Diário de campo, 24 de maio de 2018.
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Cena 01
“Prefiro não investir em nada e gastar o pouco do dinheiro que tenho com
outras coisas. Vai que eu gasto com a casa e fica tudo aqui para o Estado usufruir
ou destruir? Irei deixar a casa do jeito como está mesmo” {aponta para o teto. A
fiação é exposta devido a uma infestação de cupins, ocorrida há dois anos}.
“Tiramos tudo, tudo mesmo. O forro, as portas dos cômodos, tudo o que era de
madeira foi tirado. E não coloco mais no lugar; deixo assim mesmo como está,
feio, humilde, somos pessoas simples, moramos em casa popular. Temos que
aceitar isso. O que são fios aparecendo diante da possibilidade de perda do espaço
onde você vive? Não vou pintar mais as paredes desta casa, deixarei que
apodreçam com o passar dos anos. E assim é que vamos morar72; não darei nem
dez centavos para que o Estado ou usufrua ou destrua o espaço. Vai que eles
[policiais e demais agentes estatais] vêm nos remover e fica tudo aqui, vão me
reparar por acaso? O que você acha sobre isso? Eu deveria investir numa obra para
minha casa ficar mais bem agradável?”. “Acho sua casa sempre agradável” –
respondo. Terminamos a preparação do jantar.

Cacau se aproxima da gente. “Vai votar em qual candidato, homem?”. “No
Haddad, no Haddad73” – Cacau reage à indagação de sua esposa. “Se eu faço o contrário,
essa mulher me bate”. Abraçando-a, ele direciona a palavra a mim. “Tem que ficar
perguntando. Caso o contrário, ele vota em quem a família dele mandar. Ele é meio
pancado da cabeça, sabe disso. Eu sempre digo: Acorda homem, você quer ser removido
mesmo? Eu fico lutando para termos onde morar para você entregar a nossa casa de
mãos beijadas?”. Somente eu, Gal e Pedrinho nos sentamos à mesa para o jantar aquela
noite. Cacau se alimentou na frente do rádio, em seu quarto – ouvia uma partida de futebol
do Fluminense. Após bocejar algumas vezes enquanto nos alimentávamos, Gal pergunta
se desejo descansar um pouco. Aceito o seu convite. “Sua cama já está forrada”. Durmo74.
“Sobre maconha, sobre um novo ativismo, sobre algumas relações.”
Manhã de Sábado. Acordo no território do Horto. Gal está na cozinha, passando
um café. “Acordou tem muito tempo?”. “Às 06h para dar remédio ao Pedro, depois disso
perdi o sono”. Cacau foi vender brinquedos em sua tenda. Há quatro anos, Gal conseguiu
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Gal parece levar adiante o ideário de resistência dos prisioneiros irlandeses do estudo sobre violência e
terror nas prisões de Allen Feldman (1991). O corpo e o ambiente onde se habita vão se tornando uma
matéria política de agência em condições inóspitas ao humano.
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Por entender que o Brasil enfrenta uma epidêmica crise política, e sobretudo em tempos recentes a
esquerda tem se tornado uma espécie de ameaça ao conservadorismo histórico, optei por alterar alguns dos
nomes de candidatos que estavam concorrendo em eleições nacionais para não comprometer meus
interlocutores. Ainda que, assumo, eles sejam facilmente identificados devido a notória divisão ideológica.
Entretanto, os que eram filiados à esquerda política foram mantidos.
74
Diário de campo, 06 de outubro de 2018.
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uma autorização com a Prefeitura para que ele pudesse montar uma lojinha ao ar livre em
um importante ponto do bairro da Lagoa, zona sul da cidade. “Ele precisava ocupar um
pouco a mente e ter alguma responsabilidade. E esse dinheiro ajuda muito na compra dos
remédios do Pedro”75. Não é a primeira vez que pergunto sobre como conheceu os
derivados da maconha e como se engajou no ativismo em questão. Ela me dá uma xícara
de café. “Gal, como você conheceu o movimento da maconha medicinal?”. Muitos
tempos parecem se entrelaçar. Neste sinuoso e miúdo trabalho do tempo, seu casamento,
o parto do Pedrinho e as solidariedades que recebeu das pessoas perfazem as tessituras da
vida ordinária.

Cena 02
“Passei mal no dia 17 de outubro. O parto estava marcado para 05 de
novembro. Foi negligência médica – Gal fala da gravidez do Pedrinho.17 de
outubro é quando faço aniversário também. O ano era 1985. Tive muitas contrações
e fui parar no hospital. Ligamos para o médico e ele disse que estava tudo normal,
que isso era próprio do período de gestação. Pedrinho engoliu líquido e suas
próprias fezes durante o parto, o que pode justificar a sua deficiência neurológica.
Imagina a criança ali dentro, passando por toda essa agonia para nascer? Ele nasceu
no dia 01 de novembro, não dava mais para aguentar, era muita dor que eu vinha
sentindo há semanas” – Gal disse à ocasião de nosso café. Pedrinho chega próximo
à gente, abaixa suas calças... “Quando ele fica assim é porque quer usar o banheiro”.
“Faz a caquinha que a mãe vai aí e te limpa” – fala com o filho; depois disso, retorna
à narrativa. “Pedrinho estava numa época muito difícil quando ouvi falar da
maconha medicinal, tendo muitas crises convulsivas. Eu estava ficando louca, sem
saber o que fazer, com medo de surtar, com medo de não aguentar a pressão e
acabar morrendo. Quem iria cuidar dele...?”. “Como ele ficava?” – com sua leve
pausa, pergunto. “Ele nem andava direito, só ficava se arrastando, babando, não
gosto de lembrar muito dessas cenas” [...] – ela dá outra pausa na narrativa; agora,
para respirar mais fundo. Desculpo-me por fazê-la lembrar dessas coisas, e digo que
ela não precisa mais continuar contando se assim preferir. “Vou contar até aonde
aguentar” – tornando a falar, é o que responde. “Casei com o pai dele – ainda
estamos tomando nosso café da manhã na varanda de sua casa. Está vendo esta
parede que separa essa casa das outras? {aponta para as paredes}. Do outro lado,
estão as casas dos parentes do Cacau. Antes desta divisão existir, era uma casa só,
com um quintal enorme, tinha piscina e tudo. A gente se casou aqui em 1980. Todos
eles são pequenos {os parentes de seu esposo}, é genético, têm nanismo. Juntou
essa condição genética, mais o líquido que ele engoliu quando estava na minha
barriga, meu filho nasceu deficiente76. E seus pais, como se casaram?” – cortando
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Diário de campo, 27 de julho de 2018.
Pedrinho é acometido pelo gene do nanismo. Uma condição em que a altura da pessoa é muito menor
que a média das pessoas de uma mesma população. Consiste em uma mutação genética que afeta o
crescimento dos ossos. Assim, tal condição torna seus braços e pernas “pequenos”. Além disso, ele adquiriu
o diagnóstico de Epilepsia refratária próximo aos dois anos de idade, acarretando-lhe incontáveis crises
convulsivas ao longa da vida – cerca de 80 grandes crises por semana, como narrou Gal, bem como constam
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sua rememoração, ela deseja saber sobre mim. “Não sei, eu não era nascido. Eles
se separaram quando eu ainda era muito pequeno”, respondo. “E como sua mãe
criou você sozinha? Ela por acaso usou programas sociais do governo para criar
você, como o bolsa família?” – estar na casa de Gal, interagindo em seu cotidiano,
ouvindo suas histórias, exigia ter que contar sobre a minha própria vida. Antes que
eu respondesse, Gal retorna com as suas histórias. “Quando conheci as mães do
ativismo da maconha, elas perguntavam onde eu morava. No início, eu era vista
como miserável, parecia que eu estava pedindo esmolas. Eu dizia que morava no
Jardim Botânico, e certa vez uma mãe pontuou: na área pobre, não é mesmo? Elas
falavam isso porque queriam saber se eu tinha bolsa família; se eu não tivesse esse
benefício social não era pobre de verdade. Eu sou pobre, mas algumas famílias
queriam saber se eu era de fato miserável. Eu não tenho muito, mas sempre recusei
essa condição de miserável. Tenho onde morar, e um salário que não é muito, mas
dá para tentar viver; mesmo que os remédios do Pedro levem boa parte do dinheiro.
Com o pouco que tenho, tento ajudar outras pessoas. Mas esse pouco não compra o
remédio da maconha, impossível” [...] “Eu ouvi falar há algum tempo que esses
remédios funcionavam para o tratamento do câncer, algo assim. Quando eu era
pequena e morava em um sítio no Ceará, eu via algumas plantinhas de maconha,
minha avó plantava e dizia para a gente não chegar perto, que era uma planta bonita,
mas perigosa. Por conta do cheiro, hoje reconheço que era maconha. Era só uma
planta, eu sempre enxerguei como apenas uma planta”. “Não foi difícil para você
entender que poderia ser medicação?”. “Não, claro que não. Sempre enxerguei
como uma planta, que dá na terra. E se dá na terra significa a vida. Eu fiquei toda
uma noite lendo na internet se a maconha diminuía as crises convulsivas. Pela
internet descobri números de médicos e ouvi falar na APEPI. Na semana seguinte,
teve uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ).
Compareci. Lá estavam os membros da APEPI e um médico, o Carlinhos. Ele mora
aqui do lado, no lado rico do Jardim Botânico. Foi ele que me reconheceu na
Audiência. Já chegou dizendo que não fazia ideia de que eu tinha um filho
deficiente, pois ele é acostumado a me ver interiorizada com as lutas pela terra,
apenas”. “Esse médico Carlinhos é o médico Carlinhos?”, pergunto {Carlinhos é
um importante neurologista, com atuação no Hospital Estadual do Cérebro}.
“Exatamente ele. Carlinhos pediu que eu fosse em seu consultório na semana
seguinte. Disse para eu não levar o Pedro. É um médico caro. Cobrava 800 reais
por uma consulta. Eu não tinha como pagar. Eu fui lá mesmo assim. Ele não cobrou
nenhum centavo de mim.”

os seus registros médicos que tive acesso. Há pelo menos dois diagnósticos de doenças raras e hereditárias
não fechados e ainda em fase de testes clínicos que Pedrinho vem realizando nos últimos anos. Ele realizou
inúmeras cirurgias, principalmente no coração – a primeira foi aos um ano e sete meses, devido à Estenose
Pulmonar; um bloqueio do fluxo sanguíneo do ventrículo direito do coração para a artéria pulmonar. Suas
partes motora e neurológica melhoraram significativamente após o tratamento com os remédios da planta
da maconha.
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Foto 1 – Marco de resistência.

Levantamo-nos da mesa do café. Vou até a cozinha lavar o que sujamos.
Aproveito para passar uma vassoura próximo à pia, pois percebo alguma sujeira. “Lá vem
você metendo a mão na vassoura”. Com as calças abaixadas, Pedrinho aparece. “Por que
não me chamou para eu ir te limpar?”, Gal dá bronca no filho. “Ele não me chamou porque
ficou com vergonha de você; pois você passaria a saber que sou eu quem o limpo”. A luta
pela maconha medicinal de Gal remonta ao mês de março de 2015. Há, ainda, mais duas
importantes marcações temporais: maio daquele ano e outubro de 2016. No mês de maio
ela acionou a Justiça brasileira para que o “Estado” custeasse o tratamento de Pedrinho –
algo que apenas se concretizou em outubro do ano seguinte. “Você precisa ir lá toda
semana para que te vejam. É você que faz o processo andar”77. Durante todo este tempo,
enquanto o “Estado” não cumpria o seu papel, Gal contou com a solidariedade das pessoas
que ia conhecendo. “Nada na minha vida vem de graça, tudo tem algum propósito de luta
por menos injustiças”78. Em suas sucessivas viagens aos Estados Unidos, Carlinhos, o
médico, trazia alguns frascos para seus pacientes. Nestas ocasiões, passou a trazer sempre
um ou dois frascos a mais – doava para que Pedrinho pudesse ir experimentando o
tratamento. Geralmente ele pedia de brinde aos representantes das indústrias que
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produziam os medicamentos. Alegava que era para um paciente que estava em testes
clínicos. “Mesmo assim, eu precisava de algo mais concreto na minha vida. Não era um
remédio sempre certo. Sem contar o fato de que ele também tinha outros pacientes que
precisavam desses brindes”. Vasculhando informações na internet, Gal deparou-se com
o nome da revendedora de uma das marcas do medicamento no Brasil. Chamava-se Carol.
Gal resolveu ligar para o número de contato, pois o nome e as demais informações
abrangiam o território brasileiro (o número, o endereço de e-mail etc.). “Liguei para ela,
e fiquei contando a minha história por telefone mesmo”. “Carol não desligou o telefone
em nenhum momento?”, mostro-me curioso. “Ela falava que sua função não era ficar
ouvindo as histórias das pessoas, mas que eles sempre faziam o possível para atender bem
possíveis clientes”79.
Cena 03
Gal e eu estamos conversando a sós na varanda de sua casa. É tarde da
noite, o relógio gira por volta das 03h10. “Eu percebi que as informações da
revendedora do medicamento eram todas em português. Decidi arriscar e entrei em
contato”. “Vai dormir mulher, pare de tagarelar” – do quarto, ouvimos a voz de
Cacau. “Foi a Carol que disse para eu acionar a Justiça brasileira, entrando com um
processo em uma Defensoria Pública, exigindo com que o ‘Estado’ pagasse o
tratamento da maconha. Aí eu entrei com o pedido na Defensoria Pública em maio
daquele ano. Se você não for lá {na Defensoria Pública}, os papéis não andam, não
saem do lugar, Romário. Sabe de uma coisa, eles não têm pernas próprias. Foi Carol
e Carlinhos que me ajudaram por algum tempo. Consegui um pequeno frasco de
uma mãe que tinha sobrado como doação; prometi que quando o processo contra o
‘Estado’ saísse eu devolveria. Fui aceitando esses frascos doados com muita
gratidão: tanto aqueles que Carlinhos trazia quanto o pequeno frasco que uma mãe
me deu. Aceitei. Eu queria testar e não tinha como comprar. O meu pedido na
Defensoria saiu em outubro de 2016. Foi após muita luta e briga para conseguir.
Mas até lá eu já era ativista”. “Você já frequentava as ações deste ativismo, Gal?”.
“Enquanto o ‘Estado’ não me dava o meu ‘direito’, eu não poderia ficar esperando
sentada. Nada vem na vida se você não lutar por aquilo. Eu consegui coisas
pequenas no início deste ativismo: uma consulta de 800 reais de graça, alguns
frascos de medicamento, e uma marcha para começar a contar a história.” “Como
assim?”, indago-a. “Descobri que esse ativismo ia protestar nas ruas, que
frequentava a marcha da maconha. Eu já tinha ouvido falar neste ativismo de
pessoas que fumam maconha, mas como eu não fumo, nunca fui para ver de perto.
Mas naquele ano, no mês de maio, ocorreu uma destas marchas. Eu fui para ficar
ao lado das mães de filhos com deficiência. Aprendi com o ativismo que as coisas
somente são conseguidas quando vamos às ruas. Eu sou uma ativista da rua. Sou
uma ativista velha vira-lata de rua. Eu venho da ditadura deste país. Sou velha de
luta. Se tem um medicamento que pode melhorar as crises do meu filho, então farei
o possível e o impossível para conseguir. Passei a ir toda semana na Defensoria,
Romário, eles iriam me ver, iriam dar conta de que eu quero e preciso daquele
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medicamento; iam saber que não dei entrada no processo e desisti; um dia o remédio
chegaria. Sou grata, acredito na gratidão, isso vem da religião; eu sou cristã. Os
remédios chegaram. Eu ouvi chamarem no portão” [....] – Gal se levanta de onde
estamos, vai até seu portão e imita um funcionário que trabalha nos serviços dos
correios: “Dona Gal...” {uma terceira pessoa parece participar de nossa conversa}
– “Ele chamou assim. Atendi rápido. Dentro da caixa tinha oito frascos do óleo de
maconha no pacote. Uma etapa do ativismo estava cumprida”. “Você só recebeu
em 2016, é muito tempo esperando...” – um tanto quanto assustado, reajo ao tempo
de espera de um processo judicial. “Foi até rápido. Tem mãe que entrou com o
processo na mesma época que eu e até hoje não recebeu. O ‘Estado’ é que ‘me dá’
os medicamentos, eu nunca comprei. Uma vira-lata de rua sempre consegue dar
conta de filas e bancos de uma Defensoria Pública.” “Vem dormir....”, Cacau
insiste. Gal vai se deitar80.

“Sobre higiene, caixa de remédios e memórias familiares: algumas dobras do tempo”
Gal pede para que eu tome um rolo de papel higiênico na área de serviço – espaço
onde há um tanquinho para lavar roupas, um armário para utensílios de limpeza
doméstica, higiene pessoal, e algumas prateleiras. Nestas, Cacau guarda os brinquedos
que vende aos finais de semana em sua tenda. A casa de Gal é um pouco pequena. Além
desta área de serviço, há uma varanda e uma cozinha pequenas, um banheiro e dois
quartos – um quarto maior e outro bem menor, onde cabe uma cama de solteiro e um
guarda-roupa. É o local onde eu durmo. É também o único cômodo da casa onde ainda
há porta. “Isso foi coisa do José, ele sempre gostou de ter mais privacidade”81. Onde
durmo, antes era o quarto de seu filho mais velho, que não mais reside em casa. Quando
Gal arrancou todas as portas de madeira, devido à manifestação de cupins, José comprou
uma nova para pôr no lugar. A depender de quem estará em casa durante o dia, os
remédios de Pedrinho movem-se do espaço no qual permanecem guardados. Como Cacau
é meio “pancado da cabeça”, Gal os deixa numa prateleira no quarto. Ao longo do dia, à
medida que Cacau vai dando os remédios a Pedrinho, ele os troca de posição: o lugar
deles se torna uma prateleira na cozinha. Os remédios circulam pela casa. “Só assim
consigo saber se ele deu mesmo os remédios do filho”, contou Gal. No quarto da família,
há uma cama de casal, local onde dormem os três; um guarda-roupa; uma televisão; e
uma prateleira, a “prateleira dos remédios”. Lá, Gal mantém guardados os frascos do
remédio da maconha – além dos demais medicamentos bioquímicos de que o filho faz
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uso diário82. Na prateleira, os remédios dividem espaço com imagens religiosas. Os
frascos dos remédios da maconha ficam dentro de uma caixa preta. Segundo Gal, o tom
escuro ajuda na prevenção da umidade, deixando-os mais seguros. Todos os demais
permanecem numa caixa branca, identificados com o símbolo de uma cruz vermelha.
“Dê-me aqui esse rolo de papel, pois quero te mostrar os frascos do remédio da
maconha” – Gal pede para que eu agilize. Entrego-lhe o rolo. Em seguida, ela vai ao
banheiro limpar o Pedrinho. “Pronto, terminei filho. Coloque as calças”. Pedrinho está
limpo. Há dois dias, uma nova remessa dos remédios foi entregue pelo serviço dos
correios. Gal conduz-me ao seu quarto para mostrá-los, ainda embalados. Eles estão
dentro de uma caixa preta. Gal os retira da prateleira, colocando-os na cama. Com os
remédios a nosso centro, nos sentamos. A caixa de remédios é aberta, e muitas outras
camadas de si também vão sendo lentamente desbravadas. No limite, “chaves”
progressivas do sujeito são trazidas à situação (cf. Ingold, 2000). Em torno dos remédios,
o passado embebeda o presente, numa coprodução sinuosa entre os atos de rotação e
tradução83, conforme Veena Das (2007).
Este trabalho do tempo comezinho é conformado a partir do embaralhamento e
deslizamento entre os pensares, as dúvidas, os arrependimentos e os fantasmas familiares
na gestão social da memória cotidiana (Carsten, 2007). O ato de rememoração do passado
– ou, como precisamente Veena Das (2011) formulou, o ato de testemunhar – sempre
cartografa os mundos sociais nos quais os atores estão implicados, modo análogo ao que
Maurice Halbwachs (1968), pioneiro nos estudos sobre a produção social da memória,
chamou de “memória coletiva”. A rememoração de Gal, desse modo, está implicada na
cena da política mais ampla (Rancière, 2009): envolve família, geração, história de lutas,
violências sociais e formação do Estado-nação. Tim Ingold (2000), ao postular sua teoria
sobre a ecologia da vida, sugeriu que esta vai sendo feita através dos emaranhamentos
progressivos, de fios abertos no processo perceptivo de estar no mundo a partir de
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Pedrinho faz uso de 38 gotas por dia do remédio da maconha: 6 destas às 06h00; 10 às 13h00 e 20 às
19h00 – no período da noite a quantidade é maior, pois suas crises convulsivas eram mais severas a partir
das 17h00. Além desta medicação ele tem um esquema de tratamento com medicamentos bioquímicos, qual
seja: Lamictal às 09h00 e às 21h00; Valpakine às 10h00 e às 23h00; Atenolol às 10h00, às 15h00 e às
22h00; e Clobazam uma vez ao dia dependendo de seu comportamento – geralmente à noite.
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elabora das ideias de Henri Bergson (1985), ou seja, um processo no qual, através de certos aspectos do
passado, o processo de rotação os mantém vivos no presente. A tradução de tais acontecimentos do
passado, por outro lado, depende de um conjunto de fatores locais sem os quais seria impossível
compreender a materialidade do acontecimento – no caso a violência.
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“chaves” que vão se tocando nas tensas malhas vitais das pessoas, produzindo o
conhecimento do mundo. Tais “chaves”, longe de fecharem a vida, no entanto, permitem
que a vida esteja sempre em movimento e transformação. Com a caixa de remédios
aberta, Gal abre uma série de “chaves” que a perfazem como Pessoa moral. Elas estão
entremeadas por marcas de guerras e pelo cotidiano de lutas.

Cena 04
Pedrinho brinca com alguns instrumentos musicais na cozinha. Ele faz
muito barulho. “O que foi Gal?”. “Nada, bobeira...”; “É que eu hoje não arrumei a
cama, Cacau muito menos. Acho que foi o Pedro que forrou essa cama.... É verdade
que não está muito bem forrada, mas ele nunca conseguiu forrar tão bem assim.
Estou muito feliz por isso. Foi o que está aqui dentro que permitiu com que ele
fizesse isso” – ela aponta para a caixa de remédios. Abre-a. Frascos fechados de
remédios da maconha estão em seu interior. “Com essa caixa de remédios na minha
mão, fico pensando em muitas coisas, em muitas coisas que me fizeram chegar até
aqui”. Pedrinho chega até nós, estende suas mãos, quer me cumprimentar. Eu o
cumprimento, em seguida ele sai, nos deixando novamente a sós. “Meu avô era um
português, minha avó uma mulher turca. Vieram fugidos para o Brasil, não sei por
qual motivo; acho que suas famílias não aceitavam o relacionamento. Chegaram
em Fortaleza, no Ceará. Lá onde eu nasci. Lá onde meus 17 irmãos nasceram. Eu,
meus pais e meus irmãos somos nordestinos. Minha avó era uma mulher muito
misteriosa; vivia com um lenço na cabeça {Gal tomou uma camisa próxima à gente
e enrolou em sua cabeça. Ela fazia gestos e caras que lembravam a sua avó}. “O
cabelo da vovó era a grande curiosidade da casa. Eu e meus irmãos queríamos muito
saber como ele era. Não sei o porquê de ela usar aquele lenço na cabeça, não sei se
é algo da cultura dela, mas o lenço escondia o seu cabelo. Ninguém tirava aquele
lenço, era impossível” [...] – “Abra um frasco para você sentir o cheiro, estão
novinhos”, Gal se refere aos medicamentos. Faço o que ela diz. Gal pinga duas
gotas em minha mão. “Prove!”. Estou provando [....] “É gostoso?”. “Gostei desse
óleo, não é tão amargo”, respondo. Lentamente, ela retorna à narrativa. “Minha avó
era meio louca e engraçada. Mas era também muito bicho do mato, forte, de luta,
acho que vem um pouco dela a minha garra” {enquanto fala, Gal estetiza o modo
como ela falava. Aos poucos, sua avó vai se materializando no lenço em sua cabeça
e nos gestos de seu corpo}. “Meu avô era mais fechado, um homem sério, sua cor
era preta” {agora, Gal cruza os braços, sua voz é mais rouca}. “Eu e meus irmãos
ficávamos imitando eles dois dentro de casa – ao que parece, neste momento, é
exatamente isso que Gal está fazendo. As imitações são engraçadas; damos boas
risadas. “Uma vez eu descobri que os cabelos da vó eram enrolados” {Gal encosta
em meu cabelo, contornando meus cachos – “era parecido com o seu, bem bonito”}.
“Eu não herdei esse cabelo mais enrolado, puxei minha mãe, que era índia”. Vovó
vai te pegar, ela não deixa ninguém ver o cabelo dela – seus irmãos diziam. Ao que
parece, eles também vão se materializando em nosso diálogo. “Romário, eram
lindos os cachos dela. Vovó era de garra, mulher forte”. Entre imitações e risos de
ambas as partes, o meu celular toca. Minha mãe tentava falar comigo. Há dois dias
estou fora de casa, dormindo no Horto. De imediato, eu não atendo. Gal insiste, diz
que se fosse ela também estaria preocupada. Falo com minha mãe ao telefone por
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alguns minutos. Desligo o celular. Um silêncio passa a habitar o quarto. “O que
houve...?”, pergunto. “Coisa minha, querido, nada importante”. Percebo que a
conversa mudou de humor, peço um copo com água. Gal se levanta e vai buscá-lo.
Ela retorna ao quarto e entrega o corpo com água. Eu estou bebendo [....] “Vou te
contar um pouco sobre a minha mãe, mas sem entrar em muitos detalhes, filho”.
Penso que a ligação de minha mãe fez com que ela se lembrasse da sua. Jamais
tornei a perguntar sobre sua mãe após este dia. Gal despiu a cabeça, retirou o lenço
da vovó. O ato também é performático. Ela parece estar se descaracterizando.
Começa a desmontar e montar coisas, cenários, relações, pesares. “Minha mãe
nunca foi próxima de mim” {Gal conta com o “lenço”, agora, em mãos}. “Ela não
era de luta. Era índia. Como indígena tinha que lutar pelos seus. O seu cabelo era
liso, bastante escorrido, a pele bem escura, por isso eu nasci com esse tom de pele
mesclado; sou fruto de relações misturadas. Quando penso na mamãe, nos irmãos
e nos avós, lembro daquela casa. Nós nascemos na capital, lá em Fortaleza. Mas
papai era muito turrão, bicho ruim. Levou a gente para viver numa fazenda, no
interior. Cresci com as árvores, com os animais, com os trabalhadores rurais, com
as frutas. Duas vezes por semana, vinha uma professora alfabetizar as meninas.
Mamãe e vovó ficavam lá com a gente. Papai vinha de vez em quando. Naquela
casa do interior, mamãe não me deixava fazer nada. Ela queria que eu aprendesse
a ser mulherzinha como ela, submissa. Cozinhar, passar, cuidar da casa, essas
coisas. Eu queria a rua. Queria ficar como os meninos, os meus irmãos: soltos. Pela
minha mãe eu nem estudava. Ela tinha muito a visão de que mulher nasceu para
cuidar do lar, apenas. Escola tinha que ser apenas para os meninos. Eu sempre
relutei à condição de mulherzinha. Queria saber como era uma escola por dentro,
meus irmãos contavam; parecia ser incrível a experiência. Por isso que eu gosto da
rua. Acho que é por isso que eu cozinho mal até hoje. Minha comida é péssima,
não é, pode ser sincero?”. “Eu diria que não é a melhor que já comi...” – neste
momento, damos algumas risadas. “A intenção não é cozinhar bem mesmo. Sou
meio comunista. Fui lentamente desobedecendo tudo o que uma mulher do interior
tinha que ser: aprendi a ler e a escrever; não aprendi a cozinhar; fugia de casa para
ir às reuniões dos trabalhados rurais, que lutam pela terra e por condições dignas
de vida. Fui aprendendo a ser ativista vira-lata de rua. E mamãe nunca teve orgulho
de mim. Eu queria que ela tivesse, pois eu fazia aquilo por ela também. Queria que
ela visse que eu poderia ser tudo o que eu quisesse ser; que ela também poderia ser
tudo o que quisesse ser. Eu nunca tinha ouvido falar em feminismo, isso era algo
muito distante dali. Esta raiva estava aqui dentro” {com as duas mãos no peito, Gal
gesticula}. “Meu primeiro ativismo foi o de ser desobediente dentro de casa.
Depois, eu comecei a fazer um ativismo importante e muito “pequeno”: comecei a
ensinar os mais velhos do interior, e alguns trabalhadores que não eram
alfabetizados, a ler e a escrever. Se você não sabe ler, eles [os poderosos] te passam
a perna. O primeiro passo para você fazer uma política vira-lata de rua é saber
dominar os códigos da Lei, saber interpretar acordos injustos, pois sempre querem
te passar a perna, saber ler propagandas enganosas, conseguir usar termos bonitos
na frente de sabidões; é saber, também, ser educado quando convém; é saber pedir
desculpas para conseguir as coisas. Quando eu ia toda semana à Defensoria para
conseguir o remédio da maconha, este remédio aqui {Aponta para a caixa, próxima
à gente}, eu pedia muitas licenças, um milhão de desculpas e alguns por favor. Ser
sábio é urgente na luta política pela vida” [...] “Nunca tinha pensado que ser sábio
é o primeiro passo para ser um ativista vira-lata...”. “É claro que é. Aos 14 anos,
ainda morando naquela casa, eu ganhei uma homenagem no sindicato dos
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trabalhadores rurais por conta da ajuda com a alfabetização que eu prestava. Papai
ficou louco com isso. Ele era militar. Os trabalhadores eram a sua oposição. A
desobediência estava ficando sem limites. Papai foi ficando muito bravo comigo.
Muito bravo mesmo. As coisas começaram a acontecer no país. Os medos foram se
instaurando. Pessoas foram sumindo. Papai queria me ver longe dali, passou a ter
vergonha da filha. Eu era um perigo. Sem saber, fui me tornando uma ameaça. Meu
jeito não era mais apenas uma ameaça aos valores errados que minha mãe
carregava. Minha desobediência era motivo de ameaça ao país todo” [....] Pedrinho
faz bastante barulho na cozinha. Gal vai até ele para ver se está tudo bem. A caixa
de remédios ainda está aberta84. A vida está aberta e em movimento nas sutilezas
do trabalho do tempo de tais memórias íntimas85.

Foto 2 – caixa do remédio da maconha.

“Sobre cataratas, sobre marcas de guerras.”
Centro do Rio de Janeiro. Está acontecendo a reunião do mês de outubro da
APEPI, da qual participam cerca de dezoito pessoas. Saio da sala para tomar um pouco
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Azize (2012 :135), em que os medicamentos estão “menos em suas moléculas e naturezas, e mais em seus
fluxos; mais em invenções do que descobertas; mais em usos, consumos, negociações, circulações, do que
simplesmente prescrições”. Para uma abordagem do campo da “Antropologia dos Medicamentos”, confira
Daniela Manica (2012) e um recente artigo meu (Nelvo, 2017b).
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de café. Em seguida, Gal também sai. Vem até mim. Estamos às vésperas das eleições
estaduais e nacionais de 2018. “Sou bicho ruim, não sou coisa boa, não”. “Como assim,
querida?”. “Olha o que estamos vivendo, todo esse retrocesso no país”; “Temo pela minha
casa, pelos medicamentos do Pedro, pelos discursos de ódio vindo de todas as partes.
Devo não ser coisa boa para ver o país chegar a este estado bem em minha velhice”,
lamenta o rumo com que as eleições tomavam. Ativismo vira-lata, crises convulsivas,
família, trabalhadores rurais, interior do nordeste, ditadura militar, suas vistas, as marcas
de guerras, o registro de nascimento, memórias do passado, o mundo ainda por vir, casas
populares, adoecimentos, velhice, medicamentos custeado pelo “Estado”, entre outras
figurações, apresentam-se como estéticas embaralhadas no trabalho do tempo subjetivo.
“Meus olhos, olhe bem para dentro deles...”. Gal aponta os dedos para dentro de
suas vistas. Ela se referia a suas cataratas. “Desde os 60 anos minhas vistas são muito
falhas, dependendo da hora do dia não enxergo quase mais nada; apenas vultos de visão”.
Gal executa suas lutas nas dobradiças dos vultos de visão. “Até quando eu estiver
enxergando, não me entregarei”. Faz um tratamento mensal com uma injeção nas vistas,
o que possibilita enxergar melhor – enquanto espera uma cirurgia das cataratas86. “Todo
mês a agulha da injeção entra no meu olho”. Naquele dia, Gal havia recebido aquele tipo
de medicação. “Não dói quase nada. Já me acostumei. A pior sensação é saber que há
uma agulha entrando na sua vista”87 {com expressão facial de angústia, ela usa o dedo
indicador para pressionar o olho esquerdo, como se uma agulha o perfurasse}. Todo início
de mês tal processo biomédico é repetido: “As agulhas encontram minhas vistas”.
Agulhadas mensais, histórias familiares, infância, regimes de exceção, eleições
presidenciais e estaduais, imaginações de futuro, o local onde mora, modos miúdos e
comezinhos de se fazer política cotidiana, remoções de casas populares. “Até quando eu
estiver enxergando, não me entregarei”.
“Às vezes eu nem preferia enxergar. Vamos mesmo eleger um presidente
fascista?” – lamenta. “Você não era nascido, mas a ditadura foi horrível. Caso tenha uma

Em meados do ano de 2018, devido ao discurso da “crise da saúde pública” na cidade e no Estado do Rio
de Janeiro, cerca de dez mil pessoas aguardavam vagas para a cirurgia de catarata pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). A retórica da “crise” se fundamenta no discurso da atual situação financeira. Para maiores
informações, consultar: <https://eurio.com.br/noticia/876/sus-tem-mais-de-10-mil-pessoas-aguardandocirurgia-de-catarata-no-rio.html> Acessado em 17 de setembro de 2019, às 16h59.
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sobre os adoecimentos que acometem pessoas pobres, bem como o ato de envelhecer em processos de
vulnerabilidades políticas e econômicas. Pobreza e adoecimentos são marcações da precariedade humana.
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nova intervenção militar, eu serei a primeira a morrer ou a ser presa, darei minha cara a
tapa, não vou aceitar homem mandando eu ir para a cozinha. Não vou aceitar”. Gal, à
ocasião, refere-se a frases machistas, racistas e homofóbicas de um candidato da extrema
direita política à Presidência da República. “Nós não lutamos o que lutamos. Eu e minha
geração não apanhamos o que apanhamos, para acabar numa militarização novamente”.
Às vésperas das eleições, Gal está estarrecida com o rumo do país. “Vou te mostrar algo!”.
Cena 05
Gal se senta no chão. “Senta você também, filho”. Eu estou sentado.
Levanta parte de sua calça, de baixo para cima, até a região do joelho. Há algumas
marcas. “Estas são marcas de guerras...”, ela diz, enquanto tomávamos o café na
reunião da APEPI. As marcas corporificam algumas lutas políticas. “As mais
falhadas {Gal aponta para que eu possa olhar mais fixamente} são da época da
ditadura; são das bofetadas dos militares e são também do projeto Rondon, que
meu tio me obrigou a participar, adquiridas em algumas regiões da Amazônia
brasileira. As mais nítidas e maiores {desce um pouco o dedo}, foram mais
recentes; são das bombas da polícia no Horto”. “Há marcas de guerras mais falhas
e marcas de guerras mais evidentes...”, interpreto suas cicatrizes. “Isso é porque
o tempo vai escondendo algumas delas; a pele envelhecida ajuda nisso; mas
apagar, elas nunca apagam”, completa. “Esta daqui {próxima ao pé} foi daquele
dia que eu te contei, com o policial no Horto” – “Lembro-me!”, respondo. “Vamos
lá para casa quando a reunião acabar? Nestes tempos difíceis de eleições, devemos
estar ao lado de pessoas boas”. Aceito o convite88.

Cena 06
Gal e eu passamos pelo marco de resistência. Ela me conta o ocorrido de
um passado recente. “Já tinha algum tempo que ninguém mais vinha para remover
alguma família. Mas sempre há esse medo, esse terror de que eles podem vir aqui
remover89. Acho que hoje eles vêm... Estamos sempre ouvindo dos vizinhos. Por
isso, é importante andar na linha. Não podemos ficar fazendo igual a algumas
pessoas daqui do Horto fazem: ficar construindo casa para cima, trazendo parentes
de fora, isso é errado. Isso abre espaço para dizer que somos empreendedores da
terra. Não somos isso. Além do que, não podemos ficar desplantando plantas para
fazer puxadinho, é errado. Querem nos remover justamente porque dizem que
somos invasores, que não pagamos impostos. É mentira. Não somos invasores.
Somos trabalhadores. O Museu do Horto está aí para provar que isto aqui é uma
histórica habitação popular de trabalhadores. Acho que hoje eles vêm... Um dia
eles vieram de verdade. Mas a resistência estava preparada. Juntamos muitos
movimentos sociais: feministas, estudantes, pessoas de ocupações, alguns
moradores da zona sul que são sensíveis à causa, enfim, muita gente. Uma casa
recebeu um aviso para desocuparem o espaço. Eles {agentes estatais} sempre
88

Diário de campo, 05 de outubro de 2018.
Conforme Anelise Gutterres (2016), o terror psicológico é uma das principais modalidades de gestão das
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fazem isso: passam no seu portão e colocam uma carta exposta, colada com cola
forte. Só dá para tirar se você rasgar. Sua casa fica marcada. Uma casa marcada é
uma família ameaçada. Eles vão remover aquela família... Já sabemos o que vai
acontecer. Às vezes eles nunca vêm. É só terror mesmo. Deixam sua casa
marcada, mas nunca vêm. É para o puro prazer de te ver atormentada. Foi com
uma pessoa daqui da rua. Colocaram o aviso no portão dela. Acho que hoje eles
vêm... Quando começaram a chegar, começamos a acionar as pessoas para fazer a
resistência. Montamos uma fileira de corpos estirados no chão, bem na frente da
entrada do Caxinguelê, por onde os carros passam. Eles ameaçaram passar por
cima da gente, não arredamos o pé. Mas eles deixaram os carros e vieram andando.
Eram policiais fardados, Romário, fardados. Isso é fascismo. Foi exatamente aqui
que a guerra começou {estamos bem no interior do marco de resistência do
Horto}. As pessoas que moram aqui são famílias, são cerca de 500 famílias. A
maioria são pessoas idosas. A polícia é muito covarde. “O que fizeram?”,
pergunto. “O que eles fizeram? O que sempre fazem: nos agrediram. A família
que iam remover era de dois senhores, velhinhos. É covardia deixar uma pessoa
sem casa. A justificativa era que eles iriam revitalizar com plantas o terreno, e
que aquela casa era de invasores. Mas sabemos que isto, desde o século passado,
quando começaram as remoções aqui, é para o interesse da Rede Globo de
televisões e das grandes construtoras. Acho que hoje eles vêm... E vieram. Vieram
com fardas e armas nas mãos. Eu não arredei o pé. Ameaçaram remover todo
mundo caso tentássemos interferir. Puxei Cacau, entreguei o Pedro na mão dele,
pedi para ele sair com o meu filho do Horto. Eu não arredaria o pé. Jamais fugi da
luta. Tenho raiva de injustiças sociais, odeia todas elas. Eram dois velhinhos. Eles
vieram com armas, com fardas, vieram com tudo para cima da gente. Atiraram
para cima, queriam colocar medo e terror. Nunca tive medo de bala. Cresci vendo
papai limpar seu revólver. Um policial bem alto assim, maior que você passou por
mim {coloca a mão em cima da minha cabeça, parecendo medir a altura}. Eu
estava exatamente aqui, ao lado do marco de resistência. Pensei em muitas coisas
naquele momento. Ele passou e disse: sai da frente, você está atrasando a
operação, sua velha. Deixa-me fazer o meu trabalho. Dei um dedo do meio para
ele, chamando-o de fascista. Faria tudo de novo. Como resposta, ele tacou algo:
era uma bomba {Gal assovia com a boca, uma bomba parece cair a nosso lado}.
Coitado, Romário, ele era jovem demais. Parecia ter uns 30 anos. Não viveu o que
eu vivi. Sou filha da ditadura, sou velha de guerra. Aprendi que quando vou para
cima, tenho sempre que estar com uma camisa molhada na cintura para estas
situações. Peguei a bomba com a camisa e taquei-a de volta nele. Ele correu.
Depois, tacou outra. Não deu tempo; eu já estou velha demais para correr” [...]
Uma bomba de um passado recente, cai à nossa frente: Gal performa como foi
desmoronando-se ao chão. “Esta sim estourou perto de mim. A dor era por fora, a
cicatriz já estava aparecendo, eu já via o sangue, mas doía mais por dentro”. “Que
horror, Gal...” – meus olhos lacrimejam. “Deu até processo depois. Só perdi meu
tempo, até hoje a Justiça não fez nada a respeito. Eu tinha 65 anos na época. Uma
bomba estourou em mim. Eu acabava de acumular mais uma marca de guerra em
minha perna”. “E a família?”, pergunto. Não arredamos o pé, fui parar no hospital.
Eles moram aqui até hoje. Não deixamos que fossem removidos90.
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“Sobre lutas continuadas, sobre ser uma ameaça, sobre perder o registro.”
Cena 08
Gal deixa-me a sós, foi à cozinha. “Pedrinho queria água, apenas” [...]
“Esses remédios são minhas lutas em continuação. Parece que eu fiz muitas coisas
na minha vida para chegar até aqui, para lutar por estas coisas agora”. “Quais
coisas?”. “Defensoria, médicos, marcha da maconha, acolhimento de mães...”
{Gal abre os contatos de seu WhatsApp; há muitas conversas com mães de filhos
com deficiência}. “Quando eu descubro que alguma mãe precisa de ajuda para
conseguir medicamento, tento ajudar, vejo quem tem um pouquinho sobrando e
faço a ponte; vejo se eu mesma tenho sobrando; se nada der certo, ao menos tento
ficar conversando com elas. As mães contam das crises convulsivas de seus filhos.
Eu as escuto, sabe; lembro das crises do Pedro sempre que estou escutando outras
mães, não consigo mais dormir. Mas finjo ser forte, escuto elas até o fim. Para
uma mãe desesperada, um ouvido amigo já basta”. Gal e eu estamos com a caixa
de remédios aberta em seu quarto, despojados em sua cama. Pedrinho estava bem
quando há pouco sua mãe me deixou a sós em seu quarto. Estamos abrindo a caixa
de remédios. “Vou te mostrar umas coisas....”. Gal abre algumas pastas, vasculha
papéis; alguns estão amassados, rasgados; são gráficos, números, datas, anos. Gal
coloca na cama, no entorno da caixa de remédios. Eles estetizam (cf. Rancière,
2009) situações concretas da vida política cotidiana: 80 crises por semana; quadro
severo de doenças genéticas raras; condições genéticas ainda em fase de teste;
crises convulsivas; epilepsia refratária; paciente deficiente; óleo da maconha;
remédios controlados; evolução; exame neurológico; melhora significativa do
paciente; estenose pulmonar; cirurgia no coração; Pedrinho. Os documentos são
os históricos médicos de seu filho. Tais materialidades fazem as doenças, os
corpos, as crises convulsivas, as matérias vitais, as políticas da vida (cf. Fassin,
2005a). “Eu acumulo documentos, não gosto de me desfazer de nada. Alguns
estão amassados, em algumas crises Pedro ficava tão incontrolável que mordia e
batia naquilo que estivesse à sua frente”91. “Este documento está rasgado....”,
aponto para um. “Foi o Pedro que rasgou em uma crise, tenho certeza”. O
documento em questão, consiste em um exame neurológico a fim de captar as
regiões do cérebro para saber quantas crises involuntárias Pedro tem durante uma
noite de sono. Os gráficos indicam as intensidades dos espasmos. “O documento
é a prova de muita coisa. É a prova do que eu passei com ele; é a prova de que eu
fui juntando os seus pedaços em várias épocas; é a prova de que ele existe”.
“Muito bonito você guardar estes documentos todos, Gal. Mas eles não te
angustiam?”. “Descartá-los nunca foi uma opção. Seria perder parte do Pedro.
Documento para mim é muito importante...” [...] “Você me autoriza a tirar
Segundo Adriana Vianna (2014 :47), os documentos produzem mundos sociais: “Levar a sério os
documentos como peças etnográficas implica tomá-los como construtores da realidade, tanto por aquilo
que produzem na situação da qual fazem parte – como fabricam um “processo” como sequência de atos
no tempo, ocorrendo em condições específicas e com múltiplos e desiguais atores e autores – quanto por
aquilo que conscientemente sedimentam”. O “mundo dos papéis” gesta e gere (Souza Lima, 2002)
apagamentos, opressões, emoções e relações de poder (Ferreira, 2015). Abordagens etnográficas que lidam
com documentos há algum tempo vêm contribuindo para antropologias de práticas estatais, rotinas
policiais, entre outras camadas. Reproduzo, aqui, as convenções narrativas que fazem o gênero em processo
de violências domésticas, a exemplo do pioneiro estudo de Mariza Corrêa (1983), bem como os de Larissa
Nadai (2012) e Paulo Victor Leite Lopes (2016). Para empreendimentos metodológicas de etnografias a
partir de documentos, confira Mariza Peirano (2006) e Laura Lowenkron & Letícia Ferreira (2014).
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algumas fotos deles, apenas para que eu possa lê-los com calma?”, peço
permissão. “Fique à vontade”. Há dois mundos abertos ao nosso entorno: uma
caixa de remédios e uma pasta de documentos. Nestes encontros sinuosos do
tempo, Gal abre ainda mais “chaves” (cf. Ingold, 2000) de si mesma. “Como eu
estava te contando antes de ir à cozinha, eu fui me tornando uma ameaça para o
país. Papai passou a me odiar. A odiar minhas atitudes. Meus ideais eram
diferentes do dele. Minha desobediência era uma ameaça à família, ao país todo.
Quando instaurou a ditadura militar, eu já estava na rua, ao lado dos trabalhadores,
ao lado dos comunistas. Eu ficava indo às reuniões para ensinar as pessoas a ler e
escrever. Aos poucos fui aprendendo o que era justo e injusto no mundo. O que
era ser uma ativista vira-lata de rua. Isto estava dentro de mim, de alguma forma”
– aponta para o peito. “Passei a ajudar nas ações. Fui às ruas gritar aos quatro
cantos deste país que era um golpe os militares estarem no poder. Alguns amigos
de papai, militares como ele, davam o recado: tua filha não dura muito nestas
terras. Eu não tinha medo de morrer e nem de ser presa. A situação era horrível.
Mas eu acreditava que iria derrubar o sistema; que eu e meus amigos poderíamos.
Quando papai vinha me visitar, algo estava posto à mesa de jantar: eu era a sua
oposição. Parei somente de ajudar as pessoas a ler e escrever, e comecei a pichar
muros. Aprendi com a minha avó a ser mulher de garra, a ser de luta. Com o avô,
aprendi a ser bicho ruim. Papai odiava. Eu pichava muros, distribuía panfletos,
fazíamos camisas, íamos às ruas. Eles vão pegar vocês... Os mais velhos diziam.
Vivíamos com este medo. Éramos espertos, sabíamos correr. A gente era meio
que marcado para morrer, todo vira-lata de rua era. Bala, bombas, bofetadas; até
hoje eu tenho muito medo quando vejo policiais com porretes nas ruas. Sempre
lembro das bofetadas. Elas eram meio que avisos. Eles vão pegar vocês... O ideal
de um país melhor era muito maior do que o medo. Até que um dia eles pegaram.
Um amigo meu sumiu naqueles tempos. Ele era vira-lata de rua como eu. Gostava
dele, éramos muito próximos. Até hoje seu corpo nunca foi encontrado. O motivo
é óbvio: foram os militares. Passei a ter medo de verdade. Meu amigo foi morto.
Sinto sua falta. Eu só queria um dia encontrar seus ossos. Ainda queria ir às ruas.
Mas papai decidiu pôr fim a minha estadia no sítio, a pôr fim a minhas lutas no
Ceará. Ele era militar, e militares mandavam em tudo; eu aprendi como era o
sistema dentro de casa. Eu tinha dezesseis anos, era apenas uma jovem ativista.
Papai foi ao cartório da cidade, corrompeu as pessoas, alterou minha certidão de
nascimento. Passei a ter dezoito anos. Assim me tornei maior de idade. Ele fez
isso para me emancipar, para me desmontar da idade, para me desmontar dali” –
por isso, parece curioso que quando Gal começou a narrar os pesares familiares,
ela foi tirando o lenço da cabeça; no limite, foi estetizando as perdas de registros,
e este desmonte merecia ganhar materialidade. Estou te tirando daqui para o seu
bem, para você não morrer.... “Era o que ele dizia”. Você vai para o Rio de
Janeiro para morar com seu tio, lá ele irá te consertar. Com estas frases, seu pai
parece estar junto a nós na cama. “Documentos não devem ser jogados fora. Pois,
se bem guardados, guardam o registro sobre a pessoa. Eu perdi o meu registro na
alteração de um documento. Perdi o resto da juventude com meus irmãos, perdi
meus amigos de militância vira-lata”. “Você acha que tem alguma relação a
alteração da sua data de nascimento com essa importância que você dá aos
documentos do Pedro?”, pergunto. “Nunca pensei por esse ângulo, com essa
precisão. Eu só sei que a partir dali passei a achar os papéis muito importantes.
Eles te tiram da terra, de tiram de casa, te tiram da morte, te colocam numa cidade
estranha”. “E o que você fez ao chegar no Rio?”. “Não tinha jeito. Passei a pichar
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os muros daqui”. Pedro aparece no quarto. Ele está sem camisa. “Meu Deus, é o
banho para ir à escola”, Gal se apressa. Fomos caminhando até a escola de Pedro,
um colégio estadual a poucas quadras do Horto92.

Foto 3 – Prateleira da caixa de remédios.

“Na vida é preciso agradecer. É preciso fazer o bem.”
A primeira vez que conversei com Gal foi em uma banca de vendas de camisetas
no mês de novembro de 2017. À ocasião, ela trajava uma camisa roxa, com alguns dizeres
que remetiam ao ativismo da maconha medicinal. Consistia em um ato público ocorrido
na região da Cinelândia, zona central da cidade do Rio de Janeiro. As mães e familiares
de pessoas com deficiência organizam anualmente tal ação coletiva. O objetivo é
distribuir panfletos à população que transita pelo entorno, bem como elaborar algumas
falas públicas. Geralmente os filhos também participam da mobilização. Em alguns casos,
permanecem em seus carrinhos de bebês e/ou no colo de seus familiares. Após este ato,
do qual participei, passei a acompanhar as reuniões mensais e demais ações encabeçadas
pela APEPI durante todo o ano de 2018. Nestas, Gal estava em todas as oportunidades.
Durante a reunião de fevereiro, entre um intervalo e outro, cumprimentei-a. Ela perguntou
se eu ia às reuniões por mim mesmo ou para algum familiar em específico –
aparentemente, não sou uma pessoa com deficiência. Achei estranha aquela inquietação,
uma vez que sempre me apresentei como pesquisador da área da Antropologia, cujo
interesse seria em elaborar uma dissertação de mestrado sobre o ativismo em questão.
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“De repente eu não presto tanta atenção quando você se apresenta” – quando eu disse que
era um pesquisador, esta foi a sua reação.
Ao final da reunião, Gal e eu saímos juntos, de modo que a acompanhei até o seu
ponto de ônibus. A partir deste dia, passamos sempre a chegar e sair junto das reuniões.
“Desfalca muito a renda mensal o dinheiro para o remédio do seu filho?”, andando pela
rua, pergunto à Gal. “Você está louco? Eu não compro, garoto; sou pobre. O ‘Estado’ é
que me dá”. Quando Gal adentrou o ônibus até sua casa, esta sua frase nunca mais saiu
da minha cabeça. Ela me acompanhou por semanas, pensei comigo: “Como assim o
Estado me dá?”. Resolvi entrar em contato com Gal. Chegamos a trocar o número de
telefone naquela reunião. Passei uma mensagem. Gal foi receptiva, sugeriu um encontro
no centro da cidade. O local seria em um pequeno apartamento onde reside José, seu filho
mais velho. O mês era o de março. Marcamos uma “entrevista” às 14h00. Conversamos
por aproximadamente seis horas. Gal permitiu que eu gravasse tudo, desde o início – foi
a única vez que usei o gravador. Ela ainda não era minha mãe “adotada à brasileira”
(Fonseca, 1995). Se o objetivo do encontro era para falarmos sobre o ativismo da
maconha medicinal e os usos terapêuticos da planta, ou seja, uma temática em específico,
logo isto foi por água abaixo. O que não quer dizer que não tocamos no assunto, ele estava
sempre ali, habitando nosso diálogo. Todavia, a maconha medicinal sempre aparecia
dobrada a um turbilhão de outras lutas ativistas. Gal contou sobre a ditadura, o Horto, as
bofetadas da polícia, as remoções de casas populares, as memórias de sua infância, suas
marcas de guerras, seu cotidiano de lutas. Àquela altura, tudo era muito encantador e ao
mesmo tempo angustiante. Quando cheguei à casa, a primeira coisa que fiz foi transcrever
a entrevista – desejava ouvir tudo novamente. Tornei a falar com Gal ao longo da semana.
Desde então, nos falamos quase que diariamente por mensagens trocadas, por
telefonemas, por encontros marcados para acompanhá-la em suas idas à Defensoria
Pública, por encontros em sua casa, por encontros para comprar brinquedos para que
Cacau os venda em sua tenda, por encontros simplesmente para andar um pouco pela
cidade, desbravando ruas e conversando sobre a vida.
Desse modo, em situações oportunas, geralmente aflitivas, Gal entrava em Igrejas
para agradecer a Deus. Diferentemente dela, que é portadora de uma fé inabalável no
divino, eu nunca acreditei tanto no plano espiritual. A convivência e amizade com Gal,
no entanto, fez-me entrar em espaços do sagrado. Exigiu que eu agradecesse e pedisse
soluções a “forças superiores” – na maioria das vezes, fui pego de fato acreditando e tendo
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fé nos ritos religiosos. Durante todo o tempo de convivência com Gal e sua família, ela
contou uma única vez sobre devoções e práticas religiosas. E foi justamente na
“entrevista” em questão. Entretanto, por sua casa, há símbolos cristãos em posições muito
particulares: próximo a um quadro com o nome do Pedrinho e na “prateleira da caixa de
remédios”. O sagrado faz parte de sua construção como Pessoa moral (Mauss, 2015), isto
é, de sua conformação como “sujeito ético” vira-lata de rua. Gal, por sua vez, jamais
voltou a falar da época na qual era interiorizada com as ações da Igreja. As cenas que
trago adiante misturam parte do diálogo que tivemos naquela primeira conversa apartada
dos espaços de ação coletiva com um sem número de oportunidades as quais ela parava
para “agradecer ao sagrado”. Com tais cenas espero descrever que as devoções religiosas
fazem parte da sinuosidade do trabalho do tempo (Das, 1999). A fé relaciona modalidades
de ação política (“é preciso fazer o bem”) com desencontros ideológicos – quando foi
preciso cortar relações com a Igreja para começar a pensar mais em si mesma. O retorno
à fé sempre brota em momentos em que o plano material da vida mostra-se pouco
palpável93. A fé e a religião, assim como a ditadura militar, e assim como as remoções de
casas populares, confeccionam o embaralhamento do tempo. Relações familiares,
adoecimentos, projetos ativistas, processos burocráticos, entre outras clivagens políticomorais, estão se coproduzindo nas tramas do trabalho do tempo cotidiano.
Cena 09
“Como eu estava te dizendo há pouco: desde quando eu morava no interior
do Ceará, ao voltar das reuniões com os trabalhadores, eu gostava de agradecer a
Deus por mais um dia de vida. Na vida é preciso agradecer para continuar seguindo
em frente. E é preciso fazer o bem também. Eu sempre acreditei muito nas forças
superiores, seja Deus, seja qualquer outro santo. Acho que todos eles nos
governam”. “Você tem alguma religião?”, em nossa primeira conversa fora dos
espaços de ação coletiva, pergunto. “Então, quando eu cheguei no Rio, comecei a
A partir da noção de “Éter Transpessoal”, Duarte & Menezes (2017) desvelam uma trama parecida:
sugerem que em contextos cosmopolitas, marcados pela ideologia individualista, em situações de doenças,
mortes, nascimentos, cuidados e imprevisibilidades as mais diversas, a família e a religião emergem
fabricando as pessoas a partir da concepção moral de “Eu extenso”. Os autores elaboram uma reflexão
sobre a experiência vivida do pertencimento familiar e do englobamento religioso nas sociedades modernas,
a fim de discorrerem sobre a construção moral da pessoa, família e religião no Brasil contemporâneo. A
discussão central é que os atores sociais se movem numa espécie de “Éter transpessoal”, ou seja, um
complexo entranhamento da Pessoa na experiência religiosa e nas relações de parentesco que ultrapassa as
unidades racionais e autônomas – privilegiadas na produção de conhecimento e na formação do ethos
individualista da cultura ocidental moderna. O “Éter transpessoal” marca a experiência vivida dos sujeitos
sociais, inscrevendo-os em limites e contrapartidas fenomenológicas à individuação e ao
“desencantamento” do mundo. Conforme os autores: “As relações sociais não se desenvolvem como
unidades individuais concretas justapostas, mas sim como um tipo de éter transpessoal, uma rede de laços
de parentesco e elos sagrados, englobando os vivos e os mortos, o visível e o invisível, o material e o
imaterial” (Duarte & Menezes, 2017 :2 – tradução minha). Para uma abordagem parecida, confira Silvia
Yanagisako (1979).
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me sentir muito sozinha. Até conhecer a cidade, começar a entrar nas lutas daqui,
até conhecer as pessoas para lutar, pois só se luta ao lado de quem você tem
confiança, comecei a lutar dentro da Igreja, foi o espaço que me acolheu. Várias
idas e vindas marcam a minha relação com a Igreja. Primeiro, era um espaço onde
eu passava apenas para ajoelhar e rezar. Aos poucos fui assistindo às missas aos
domingos. Depois fui ficando, fui conhecendo pessoas, fazendo amizades. Eu era
novinha, tinha acabado de chegar no Rio. O encontro com a Igreja foi meio que o
momento de eu refletir sobre tudo o que tinha acontecido comigo até ali: papai ter
me mandado para o Rio, estar numa cidade estranha, saber que eu era uma ameaça,
meu amigo que estava sumido. A religião era um espaço meu comigo mesmo.
Durou pouco. Você vai ser endireitada no Rio... Papai dizia. Titio me mandou para
o projeto Rondon94 na Amazônia brasileira. Contra a minha vontade, eu passei a
servir aos militares. Entrava nas florestas para fazer o que eles chamavam de ‘ação
humanizadora’. Eu nunca me enxerguei ao lado da ditadura, eu não tinha escolha.
Adquiri várias marcas em minhas pernas por causa de espinhos e plantas. A gente
entrava na mata, enfaixava machucado das pessoas, aplicava vacina. Era uma
espécie de ‘levar a civilização’ para as pessoas. Fiz muitas amizades neste percurso.
Conheci indígenas, conheci militantes que se opunham à ditadura. Eu sempre deixei
claro de que eu apenas estava ao ‘lado dos militares’ porque não tinha escolha. Mas
esse projeto foi bom para mim. Se ser um projeto dos militares me deixava
revoltada, eu aprendi a fazer o bem com aquela experiência. Na vida é preciso fazer
o bem. E eu tive uma grande vantagem, comecei a comer pelas beiradas. Sempre
procure aproveitar o que os poderosos podem te dar... Uma vez disseram numa
reunião com os trabalhadores do Ceará. Foi o que fiz. Consegui tirar um cursinho
técnico de enfermagem durante este projeto, patrocinado pelos poderosos. Foi
como eu passei a ganhar a vida dali em diante. Entrei para a escola, terminei e
trabalhei a minha vida inteira como técnica de enfermagem. Muita ironia do destino
você ter um título fruto da militarização, de algum modo...”. “Ser técnica te ajudou
no cuidado com o seu filho?”, perguntei. “Ajudou bastante. Ajudou a conseguir
vagas em hospitais. Ajudou na aposentadoria como técnica; que não é muito, mas
dá para viver” [...] “Quando Pedrinho nasceu e logo fomos descobrindo que ele era
deficiente, eu fiquei revoltada com Deus. Passei a ir à Igreja só para mandá-lo ir à
merda. Como assim me deu um filho doente, justo comigo? Só poderia ser castigo
por toda a minha teimosia dentro de casa. Aos poucos fui retornando com a fé.
Queria respostas: por que o Pedro tinha tantas crises convulsivas? Por que ele ficava
babando tanto? Por que aquilo tinha acontecido comigo, justo comigo? Por ele eu
fui retornando à Igreja. Mas retornei para fazer ativismo. Sabe, quando você tem
um filho assim, deficiente, você começa a repensar muita coisa. Eu passei a pensar
que não dava mais para ficar fazendo ativismo muito combativo porque eu não
podia morrer e deixar ele aqui. O único espaço que eu poderia fazer militância era
na Igreja mesmo”. “Como assim, militância na Igreja?”, completo. “Tinha um
projeto social voltado para pessoas com deficiências em extrema precariedade.
Passei a entrar em hospitais para levar alegria a elas. Entrávamos também em
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abrigos, como orfanatos, onde essas crianças eram deixadas, provavelmente
abandonadas porque eram doentes. Eu preparava comida, levava doces, frutas,
brinquedos, água. Criança precisa disso, não acha?” [...] “Eu gostava de ler estórias
infantis. Elas riam muito, se divertiam. Sempre ficava pensando: estou fazendo o
que gostaria que alguém fizesse pelo meu filho, caso ele não tivesse ninguém. Se
na vida nada é por acaso, é preciso agradecer, é preciso fazer o bem”. “E com quem
ficava o Pedro?”, interpelo-a. “O pai dele surtou após sua primeira crise; ficou
pancado da cabeça; ele se culpa. O pai dele me abandonou, achei ele depois de
meses. Eu levava o Pedro comigo, não confiava em deixá-lo com Cacau naquele
momento. Pedro também é meio vira-lata de rua. Desde pequeno ele já fazia
ativismo também”. “Você vai à Igreja até hoje?”. “Lembra que eu te falei ainda há
pouco que cortei relação com meus parentes quando conheci a maconha, que eles
passaram a dizer que eu estava envenenando meu filho? Foi pelo mesmo motivo,
por acharem eu era louca, que eu cortei relações com a Igreja. Eu gostava do que
fazia. Mas meu filho vem em primeiro lugar. Durante anos me dediquei à fé e a
Deus, quando finalmente encontrei a resposta para as crises convulsivas do meu
filho, o padre, os fiéis se voltaram contra a mim. Chamavam-me de louca, de
drogada. Diziam que ele precisava de oração e não de ‘drogas’. Aos poucos, eu fui
cortando essas relações. Se cortei com meus irmãos, eu não cortaria com a Igreja?
Peço a Deus de dentro da minha casa, mas a maconha eu continuarei dando. A
maconha trouxe esses rompimentos também: com a minha família, me chamam de
louca: você sempre foi meio bruxa mesmo; e com as ações ativistas que eu fazia na
Igreja. Pelo meu filho eu gritei para o mundo: tchau família, tchau religião” {Gal
acena com o braço}. À ocasião de nossa entrevista, passamos a conversar sobre os
relacionamentos amorosos conturbados de seu filho mais velho95.
Cena 10
Centro do Rio de Janeiro. Estou acompanhando Gal em uma de suas idas à
Defensoria Pública a fim de judicializar o medicamento de seu filho. Há meses ela
ouviu de defensores públicos e gerentes de Banco que o Estado está falido. “Esse
processo tem acabado comigo, eu não aguento mais vir aqui toda semana e ficar
ouvindo que não há dinheiro para o meu filho continuar o tratamento. É tão violento
voltar para casa de mãos abanando”. Após horas e horas entre filas e bancos,
descemos da Defensoria sem respostas, munindo-se, Gal, apenas de um extrato
bancário zerado, contendo nada; zero reais. “Eu pego todos esses documentos para
provar que eu venho aqui toda semana. Que eu quero e preciso desse dinheiro”. Gal
pede para que eu a acompanhe até a rua da Alfandega, que comporta um grande
camelô da cidade. Ela irá comprar algumas fantasias de carnaval para que Cacau
venda em sua tenda. Compramos asas de borboletas e fantasias de super-heróis.
“Vamos passar por esta rua aqui” – entre uma compra e outra, Gal faz esse pedido.
Esta é a quarta vez que vamos à Defensoria Pública. Gal tem repetido este ato desde
o mês de outubro. Há quatro meses o seu dinheiro para a compra dos frascos
simplesmente sumiu, não sabemos o real motivo. “É aqui, chegamos...”. Estamos à
frente de uma Igreja católica. Gal adentra a porta principal. Faz um sinal de uma
cruz em volta de seu corpo; em seguida, leva as mãos ao peito, abaixa a cabeça e
fecha os olhos. Ainda em pé, permanece cerca de um minuto na mesma posição.
Abre os olhos, puxa meus braços, me dirige um sorriso disfarçado; me conduz ao
interior da Igreja. Há imagens e objetos por todos os lados. Uma cruz enorme no
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altar, bem ao centro do espaço físico em questão. Lentamente, estamos andando.
Gal dobra nossos corpos à esquerda dos bancos. Tais bancos são diferentes daqueles
dos quais passamos horas sentados na Defensoria Pública: conectam-se com o
sagrado. Por outro lado, os da Defensoria materializam os terrenos minados da
burocracia brasileira. Ela despoja as sacolas ao chão. Se ajoelha. Cruza os braços.
Abaixa a cabeça. Reza. Eu ainda estou em pé, ao seu lado. Em poucos segundos,
Gal olha para cima, comunicando-se comigo: “Você não vai rezar? É para pedirmos
a Deus e a todos os Santos para que da próxima vez que formos à Defensoria o
dinheiro já esteja em minha conta. Só por hoje, reze, pois juntos a reza ganha mais
força”. “Eu não rezo desde pequeno, quando parei de frequentar esses espaços”,
respondo. “Não precisa saber rezar, diga o que sente pelo meu filho e como quer
que ele tenha o medicamento. É só falar sobre o Pedrinho, é tudo sobre o coração,
no final”. Dobro minhas pernas, estou agora de joelhos. Cruzo os braços. Abaixo a
cabeça. Estou rezando [...] “Por Gal, pelo Pedrinho, por todas as histórias contadas,
por todos estes dias em que a tenho acompanhado em suas idas à Defensoria e ao
Fórum, queria que alguma força superior ajudasse no processo. Eu não sei explicar
o porquê de eu estar fazendo isso neste exato momento, ajoelhado. Apenas queria
dizer que não aguento mais vê-la triste; que não aguento mais ouvir que o Pedrinho
convulsionou. Deus, ajude-nos” ... Minha reza chega ao fim. Gal ainda está de olhos
fechados. Alguns segundos depois, ela se levanta, abraça-me. Juntos, saímos da
Igreja. Ao passar pela porta de entrada, Gal torna a fazer o sinal da cruz em volta
de seu corpo. Quando novamente fomos à Defensoria Pública, o dinheiro apareceu.
O defensor público havia dito que era quase certo de que ele já estaria disponível,
no entanto, seria injusto se eu não frisasse que a reza, se não trouxe a solução para
um processo burocrático, ao menos acalmou o desânimo e permitiu que a luta
continuasse valendo a pena. Eu mesmo acalmei minhas desesperanças. Foi pelo
Pedrinho que rezamos96.

“Sobre festas, casas removidas, ruínas.”
Gal convidou-me a participar de uma reunião com os moradores da comunidade
do Horto. Esta ocorreu em uma tarde de terça-feira, ao ar livre, bem na divisão entre o
Caxinguelê e o Morro das Margaridas, duas das zonas que fazem a geografia espacial do
território em questão. Participavam cerca de vinte e cinco pessoas. Os moradores
mencionavam a pauta das remoções das casas. O medo e o terror psicológico são os dois
elementos mais destacados. Eles não costumam vir, mas sempre ficam ameaçando – um
senhor se expressa. Muito também foi mencionado sobre a importância de compor forças
com pessoas ligadas a movimentos sociais, pois sempre que há uma tentativa de remoção,
é importante mostrar à população que a “causa” é apoiada para além dos que ali habitam.
Estamos há décadas dizendo que não somos invasores, que somos trabalhadores – uma
senhora pontua. Residem no Horto pouco mais de 500 famílias, que passam suas casas de
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geração a geração. O Horto já foi território onde morou escravos deste país – alguém se
manifesta. Uma pauta de ação política ficou acordada de modo unânime: alguns cartazes
serão espalhados pela entrada principal do bairro. Conforme constatou Jeferson, filho de
moradores antigos e atual presidente da Associação de moradores: não é porque as
remoções não ocorrem há algum tempo que elas não podem sempre retornar. Preservar
o Horto e seus habitantes é fazer jus a história da comunidade, que é um antro de
resistências e memória local e nacional. Uma senhora traz uma pauta importante: a
tradicional agenda de festas juninas local. Nestas ocasiões anuais, toda a comunidade
recebe bandeirinhas, simbolizando festas de São João. Cada uma das áreas do Horto cede
um espaço para a realização dos eventos. Os moradores são autorizados a montar
barraquinhas para vender comidas típicas e brinquedos. Há um triplo movimento de ação
política à luz da confecção de tal festividade: i) as pessoas complementam suas rendas
mensais; ii) mostram à população a vitalidade da habitação popular; iii) abrem as ruas do
Horto à população e turistas. É importante para as pessoas verem como aqui é por dentro,
para que se deem conta do quanto a terra é bem cuidada – a reunião se encerra97.
Cena 11
Gal, Cacau, Pedrinho e eu estamos numa festa junina no Horto. Passamos
por algumas barraquinhas. Oi, querida, como vai os filhos?... Uma senhora vem até
a nós. Sentamo-nos à mesa. Comemos comidas típicas da festa de São João:
quentão, salsichão, pé de moleque, paçoca, cocada, bolos, caldos os mais variados.
É noite de sexta-feira. Cacau leva o Pedrinho para Casa, pois o filho precisava tomar
a última etapa do dia de sua medicação. Eles se despedem de nós, permanecemos
Gal e eu na festa. Andamos para conhecer as demais barraquinhas. Subimos e
descemos a rua duas vezes. “Todo ano é muito animado assim?” – como foi a minha
primeira festa junina no Horto, quero conhecer um pouco mais. “Este ano está até
vazio”. Crianças passam correndo; há uma cama elástica. O som é alto. Os
habitantes do Horto são os que vendem as comidas e bebidas. Assim como eu, boa
parte dos que ali estão não residem no bairro [...] Gal parou para cumprimentar
vizinhos e amigos. “Já está tarde, você quer ir para casa?”, descemos a rua para
voltar para dormir. No meio do caminho, encontramos Jeferson, o presidente da
Associação de moradores. Ele tem em torno dos quarenta anos, a pele é escura.
“Romário é meu filho adotado do ativismo da maconha; ele gosta de ficar ouvindo
as histórias daqui” – Gal apresenta-me a ele. Conversamos por horas sobre a história
do Horto e de suas memórias. Jeferson contou sobre a interferência da Rede Globo
de televisões na política de remoções de casas. Convidou-me a ir um dia à sede da
Associação para que eu conheça os registros locais. Prometi um dia fazer uma visita
[...] É tarde da noite. Despedimo-nos de Jeferson. Excetuando o som da festa, as
ruas do Horto estão desertas e escuras. Gal conduz-me a um caminho que eu
desconhecia, entramos em ruas e mais ruas. Passamos por escombros e ruínas. “É
isto que fazem quando removem uma família, deixam em ruínas, não fazem mais
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nada; é só mesmo para o puro prazer de ver as pessoas sem casas”. Pelas distintas
ruas que passamos, Gal ia me mostrando algumas casas que foram removidas. “Esta
aqui faz uns dez anos. Moravam seu Rafael e dona Geralda e mais seus três filhos”;
“Essa já era da dona Maria, velhinha, morava só. Perdeu a casa, hoje mora com os
filhos”; “Essa aqui chegamos a tempo, não deixamos remover, derrubaram apenas
o muro” {estamos à frente de uma casa com o muro tombado. Ali moram seu José
e seus quatro filhos}. “Engraçado Gal, andando pela manhã no Horto eu não
consigo enxergar toda essa dimensão das remoções”, à situação, reajo. “Pela manhã
você fica encantado com a cor e o cheiro das plantas. Mas à noite, na ausência das
luzes, você consegue sentir mais os barulhos dos escombros” [...] Estamos parados
bem à frente da antiga casa em que moraram seu Rafael e dona Geralda. Gal narra
algumas coisas. “É muita covardia você tirar uma família da sua casa, ainda mais
quando são senhores. Quando uma pessoa é removida, eu sinto como se eu tivesse
perdido parte da minha própria casa. Eu não era muito amiga da Geralda, mas
Rafael era meu companheiro de luta, homem forte, velho de guerra pela terra, pelo
Horto. Há anos ele briga por este lugar. Está morando com uns filhos dele agora.
Quando um vira-lata de rua como ele, perde alguma luta, é como se tivéssemos
tomado uma facada...” [...] Gal pausa a narrativa. “O que foi, filho?”. Eu estou
sentado no meio fio da calçada, com a cabeça baixa. Levanto-me. Meus olhos estão
cheios d´água. Penso em todas aquelas famílias, mesmo que jamais as tenha visto
na vida. “Não chore e não se desespere agora. Deixe as lágrimas para o momento
certo. O ativista vira-lata de rua pode e deve chorar, mas quando a vida estiver
muito ruim”. Eu engulo o choro. Chegamos à casa para dormir98.

“Sobre eleições, ditaduras, “perda” da casa, futuro não palpável.”
Cena 12
Quarta-feira, dia 17 de outubro. É aniversário de Gal. Fui convidado para ir
à sua casa comemorar a chegada de um novo ano. Do Centro da cidade, tomei o
ônibus 409. José, filho de Gal, está em seu interior. Cumprimentamo-nos. É a
segunda vez que nos vimos na vida. Chegamos ao Horto, passamos pela entrada
principal. Caminhamos pelas ruas do bairro. “Minha mãe deve estar péssima com
este contexto político”, ele fala. “Fico pensando no que vai ser das pessoas daqui se
esses candidatos, tanto à presidência quanto ao governo do Rio, forem eleitos. Com
certeza vão tirar os pobres da zona sul. A mãe deve estar devastada”. Cruzamos a
rua. Ouço uma música do Claudinho e Buchecha vindo da varanda da casa de Gal.
Passamos pelo portão. A Bebeca está presa. Cumprimento Pedrinho com um beijo
em seu rosto. Abraço Gal, desejando-lhe um feliz aniversário. Entrego um presente
de aniversário. “Muito obrigado pelo carinho, filho. Eu só não estou muito bem”.
Ao longo da noite, Gal repetiu inúmeras vezes que não estava bem. O motivo é a
ascensão da extrema direita no país. Há poucas semanas, a esquerda perdeu o
primeiro turno para as eleições presidenciais. “Eu não consigo acreditar que em
minha velhice iria voltar a ver um candidato militar chegar ao poder”, ela lamenta.
Durante o dia do seu aniversário, Gal tornou algo latente: suas marcas de guerras,
apesar de estarem falhas, pois a pele envelhecida ajuda nesse processo, como certa
vez contou ao mostrar-me as cicatrizes em sua perna, jamais se fecham por
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completo. As marcas de guerras estão a todo momento encontrando o cotidiano de
lutas de uma ativista velha vira-lata de rua. Isso é próprio do trabalho sinuoso do
tempo. Cacau está no quarto, assiste à televisão com o filho mais velho. Pedrinho,
na varanda, escuta uma faixa de música do Claudinho e Buchecha. Gal está na
cozinha, aprontando o jantar. Vou até ela. Ofereço ajuda. De todas as oportunidades
em que quis ajudar, esta foi a única em que ela não hesitou. O jantar foi quase todo
preparado por mim. Gal pôs-se sentada numa cadeira, assistia-me a cozinhar
legumes e cortar carnes. E então, conversávamos. “Eu estou muito depressiva, não
tenho ido nada bem. Sabe, Romário, eu tentei, escrevia todos os dias no meu
Facebook que este candidato é um fascista, que isso é militarização do país, mas
não adiantou, a gente já perdeu muita coisa” – falamos sobre as eleições de 2018.
“Minhas casa, minhas memórias daquela casa, as remoções aqui do Horto, as idas
e vindas da Defensoria, as ações políticas dentro do Hospital, tudo isso não merecia
acabar assim...” – para Gal, várias de suas lutas políticas parecem postas à prova;
todas elas estão conectadas na estética cotidiana do trabalho do tempo. “Já
perdemos muito; mas ainda podemos perder muito mais”. Gal mistura a
comensalidade com suas histórias de vida e cotidiano: “A ditadura foi horrível,
filho, horrível. Cacau diz não se lembrar. Claro, só se lembra quem era de frente, de
luta, quem estava na ponta fazendo ativismo. Para quem não era, tudo se passa
como se tivessem sido anos normais. Mas eu bem sinto, nas cicatrizes que carrego;
sinto no peito; eu senti dentro de casa o que é uma ditadura; as pessoas não têm
noção”. Sentamo-nos à mesa. Comemos eu, Gal, Cacau e seus dois filhos. Era um
jantar em família. Acho que Gal convidou por me considerar da família. À mesa do
jantar, Gal liga para o celular de seu esposo. “Você está louca mulher, me ligando
se eu estou ao seu lado?”, ele reage. O seu toque era uma marchinha militar. Quando
todos se retiram da mesa, Gal disse: “Ele é meio pancado da cabeça, é
influenciável. Essa marchinha no celular dele já são os parentes mandando-o votar
nesse candidato militar. Como ele é pancado, tem que ficar de olho. Para o segundo
turno, nem que eu entre na cabine com ele, mas ele não é louco de votar em quem
eu não quero” [...] José diz à mãe que está tarde, que deseja ir embora. Gal lamenta.
Antes disso, sugiro que cantemos os parabéns. Quando Gal foi apagar a vela, uma
vela comum, pois Cacau se ‘esqueceu’ das velas de aniversário, eu a lembro de
fazer um pedido. “Você já sabe o que eu irei pedir, não sabe?”. Ela assopra a vela
e faz um pedido99.
Cena 13
José foi embora. Cacau e Pedrinho foram se deitar. “Sabe qual foi o meu
pedido de aniversário?”. “Tenho alguma ideia do que seja....”, pausadamente,
completo. “Exatamente o que você está pensando. Pedi para que a gente não perca
as eleições no segundo turno. Essas eleições significam muito para mim. Todo esse
tempo, você sabe disso, já te contei antes, eu tenho refletido muito sobre minha
vida. Não pode ser justo as coisas acabarem desse jeito, filho”. “Acalme-se, querida.
O contexto é desesperador, mas temos um ao outro...”. “Entendo o que você quer
dizer. Mas eu nunca vi tanta coisa envolvida em uma só eleição. Tenho medo pela
minha casa, pelos moradores do Horto, por todas estas famílias. Você acha que com
esse novo governador que vai ser eleito vão mesmo deixar que habitações populares
existam? Tenho medo pelo tratamento do meu filho financiado pelo ‘Estado’. Eu
tenho ouvido há semanas na Defensoria Pública que o Estado está falido, que está
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em crise. Os defensores não sabem se terão dinheiro para a próxima remessa, para
compra do remédio da maconha. As eleições impactam nisso tudo, tenho certeza
que impactam. Há duas semanas, desde o primeiro turno, eu não consigo dormir
direito, são noites e noites de sono mal dormidas, madrugadas acordadas. Lembro
de várias situações [....] {Eu estava parada com um amigo meu. Estávamos nas
pedras do Arpoador. Era cerca de 23h. Um policial passou. Pediu nossa
documentação. Disse que eu era uma vadia por estar àquela hora na rua. Jamais
aceitei homem me xingando. Revidei com xingamentos. Era época da ditadura.
Bofetada....} Gal traz para nosso diálogo, uma vivência de seu passado. Uma
bofetada parece habitar a cena. “Essa foi uma situação bem pequena em meio a
tantas outras que vivi. Você não era nascido, você não faz ideia como era a ditadura.
Durante toda essa eleição, fico olhando para minhas cicatrizes e pensando como
elas parecem tão vivas com tudo o que estamos passando. Não vai ter casas
populares, vão nos remover, tenho certeza. Não vai ter medicamento de maconha
financiado pelo ‘Estado’. Não vou ter onde morar. Eu que sempre quis apenas a
rua, agora só queria a casa” [...] Gal pausa a narrativa. Coloca a mão na cabeça e
apoia o cotovelo à mesa. Ela inicia um choro. Levanto-me para pegar um copo com
água. É tarde da noite. Entrego-lhe. Ela bebe [...] “Minhas lutas não podem ter sido
em vão”. “Não foram...”, completo. “Se não foram porque estamos perdendo tudo?
Quem matou a Marielle foram eles [os poderosos]. Lá você trabalha, o Museu, que
eu adorava ir. Você acha mesmo que foi acidente em um dia de domingo, quando
não tinha mais ninguém lá dentro? Os tiros na vereadora, o fogo no Museu, o
remédio da maconha que o Estado não quer mais pagar, esse cara entrando no
poder, só tem uma explicação: é a volta de tudo. A ditadura está na nossa frente”
[...] Pausa a narrativa mais uma vez. “Tenho pensado esses dias que tem um limite
para ser vira-lata de rua. Eu não vou fugir da luta. Isso jamais. Mas esse contexto
me faz lembrar que já não sou mais aquela novinha desobediente. Hoje em dia estou
mais fraca; meu corpo não aguenta mais tantas bofetadas como aguentei. A bomba
que o policial tacou em mim recentemente é a prova disso. Se eu revidar, vou
sempre ficar na pior”. “Nossa revolução também virá do amor, querida”. “Eu sei
disso. Acredito no amor, na gratidão. Mas o que estamos vivendo é injusto, você
não tem medo?”. “É claro que sim...”, respondo. “Eu queria conseguir guerrilhar
mais, contudo, eles estão mais poderosos, hoje em dia têm drones, atiram com
especialistas. Todo dia praticamente morre alguém na favela. Eles têm uma
capacidade de me causar algo que nunca senti na vida: medo”. “O que mais você
teme...?”. “Temo por muita coisa. Mas principalmente por três: o dinheiro para a
compra do medicamento do meu filho; se eles [os poderosos] cortarem o dinheiro
com essa questão da crise, ele vai voltar a ficar daquele jeito, se arrastando, tendo
crises e mais crises convulsivas. Temo muito também pela volta da repressão
policial; das bombas, das bofetadas. E temo pela casa, sei que posso perdê-la a
qualquer momento, que todos aqui podemos perder nossas casas. E para onde eu
irei? E eu com um filho deficiente para cuidar, já ficando velha, quase sem força,
nem enxergar direito eu enxergo. Eles [os poderosos] estão muito fortes, cada vez
mais poderosos. Dia 25 de setembro recebi uma mensagem no meu celular100.
Alguém entrou na conta do meu Facebook. Isso são hackers; foi o que me disseram.
No meu Facebook é inaceitável” [...] Gal corta sua narrativa. Diz que está falando
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muito, insistindo em histórias que eu provavelmente não quero ouvir. Respondo
dizendo que ela não precisa se preocupar, que somos amigos e naquele momento,
amigos são uma verdadeira matéria vital. Ela pede licença, vai ao banheiro. Não
demora muito para retornar [...] “Esses dias eu tive um sonho. Depois desse comecei
a sonhar com vários outros sonhos. Sonhei com aquela casa, com papai e mamãe,
com o enterro do meu amigo sumido na ditadura, um enterro que nunca ocorreu,
com algumas casas sendo removidas do Horto, sonhei com as crises convulsivas do
Pedro, sonhei com todas estas lutas. Aí eu lembrei como eu vim parar aqui, nesta
casa. Eu sempre me orgulhei de morar em um lugar de resistência como este aqui.
Às vezes eu já quis sair do Horto porque sinto que minha casa não é aqui; minhas
origens não são. Mas também sei que minha casa já não é mais no Ceará. Aqui pelo
menos eu consigo um tratamento melhor para o meu filho, voltar seria uma aflição;
um dia queria ao menos visitar aquela casa. José foi embora mais cedo hoje. Ele
nunca mais ficou para dormir. No fundo, no fundo, a culpa é minha”. “Como
assim...?”. “Eu nunca te disse como eu vim parar aqui no Horto, minhas origens
não são daqui. O Cacau sim. A família dele é de trabalhadores, eles moram aqui
desde o início do século passado. Eu trabalhei muito a minha vida inteira. Casei-me
com o Cacau aqui mesmo porque era um quintal grande, mas fomos morar em uma
casa no bairro do Irajá. Lá, a casa era enorme. José e Pedrinho nasceram lá. Eu
trabalhava no Hospital como técnica. José tinha um quarto com banheiro só para
ele. Eu tive que abrir mão do meu lar para cuidar das pessoas”. “Não sabia que você
teve uma casa em outro lugar...”. “Tive. E era linda. Um irmão do Cacau tinha uma
dívida séria, caso de morte e tudo. Eu precisava pagar o tratamento do Pedrinho e
do Cacau, que ficou pancado da cabeça. Eles ofereceram esta casa aqui [a família
do Cacau]. Nós podíamos morar porque Cacau é filho e tem direito à terra. Vendi
a casa para custear o tratamento do Pedro e do Cacau, e para pagar a dívida do meu
cunhado. Aos poucos, esse cunhado foi vendo que eu era vira-lata de rua, que fazia
ativismo; foi parando de falar comigo. Quando comecei a dar maconha para meu
filho parar de ter crises convulsivas, ele disse que sempre fui uma maluca mesmo,
que se ele me visse na rua, passaria com o carro em cima de mim” [...] “Agora, olha
bem a minha situação. Há anos vivo atordoada com a possibilidade de perda da casa
por causa de uma pessoa que me ameaçou de morte. Detalhe: até hoje nunca pagou
o dinheiro. Toda essa sensação de angústia que estou passando me faz ficar
arrependida de ter saído do Irajá. As eleições podem levar minha casa; podem tirar
o tratamento do Pedro; podem voltar com as bofetadas e as bombas. Se eu estivesse
na minha casa, aquela que eu comprei com o meu dinheiro, o teto onde eu durmo
estaria assegurado. E meu filho mais velho teria o seu próprio banheiro [...] Mamãe,
quando eu voltarei a ter aquele meu banheiro grande e com os pisos lindos somente
para mim.... “Foi uma das primeiras frases que ouvi de José quando parei aqui no
Horto”101.
“Sobre eleições, sonhos e adoecimentos.”
Cena 14
É madrugada, o relógio marca 04h10. Estamos apenas Gal e eu na varanda
de sua casa. A comemoração do seu aniversário começa a terminar. Digo a ela que
estou com sono, que irei me deitar. Tenho aula daqui a poucas horas. Gal diz que
está com medo de dormir, pois tem receio de sonhar com as coisas que a tem
atormentado. “Pedrinho nasceu. Ele respirava diferente da época do José. Com
101
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poucos meses de nascido, Cacau o deixou cair no ponto de ônibus, corremos para o
hospital. Dali em diante, ele começou a mudar. Era um outro Pedrinho. Ele chegou
a andar, a falar um pouco, a fazer arte de criança. Mas era muito pouco. Do nada
ele desabou. Minhas lutas se tornaram entrar e sair com ele do hospital. Eu dormia
em filas e mais filas, dormia em jornal no chão, queria respostas. Com um ano e
sete meses, levei ele para a cidade de São Paulo. Ele operou o coração; foi sua
primeira cirurgia. Meu filho voltou para o Rio diferente, sem diagnóstico fechado,
mas com uma certeza: ele era deficiente. Após ter completado dois anos, próximo
do carnaval, ele teve uma crise muito severa, ele convulsionou mesmo. Eu jamais
me esquecerei deste dia. Ele estava no consultório do pediatra dele. No momento
em que ele foi ser examinado, ele já estava com uma febre de 39º. Naquele dia, eu
já tinha percebido o olhinho dele dançando de um lado para o outro; ele mexia muito
com as pernas. Ele teve uma crise convulsiva, foi a sua primeira, jamais me
esquecerei desse dia. Enquanto eu viver, jamais me esquecerei. Daí em diante, ele
teve várias e várias vezes, só melhorou quando passou a usar o remédio da
maconha” {Gal está me contando algo de seu passado, como de fato ocorreu,
entretanto, ela relata o modo como esse evento retornou há poucas semanas, por
meio de sonhos; em suma, ela me conta um sonho}. “Cacau se tornou pancado da
cabeça, não aguentou a pressão. Duas pessoas doentes eram demais para mim. Ele
se culpa até hoje, acha que o Pedro ser deficiente é culpa dele, pois ele deixou com
que ele caísse ainda bebê. Já está mais do que provado que as doenças são genéticas
e hereditárias. Cacau surtou, ficou pancado da cabeça. Hoje ele tem diagnóstico de
Transtorno obsessivo-compulsivo. Ele não aguentou a pressão após a primeira crise
do Pedro. Poucos meses depois, ele simplesmente sumiu. Deixou-me aqui sozinha
com o José e com um filho deficiente. Sumiu por meses. Ele teve um surto na rua.
Encontrei ele em um município a quatro horas do Rio, na rua, jogado no chão. Um
dia ele surtou novamente. Foi no metrô. Anunciou um assalto. Os seguranças foram
tentar prender ele; o levaram. Ele ficou preso em uma delegacia, no interior do
estado. Quando perceberam que ele era pancado da cabeça, deixaram ele morando
lá na delegacia. Ele dizia que uma mulher chamada Gal, a única pessoa que ele tinha
na vida, o havia abandonado, por isso tinha feito aquilo. Ficava lá na delegacia,
limpando chão e lavando banheiro para ter onde morar. Um dia me disseram que
viram alguém parecido nessa delegacia. Eu fui ver. Era ele”. Gal porque você me
deixou aqui.... Chorando, foi o que disse ao me ver. Trouxe ele para casa. Quando
ele chegou em casa foi que se lembrou de tudo, que o Pedro existia, que foi ele
quem nos abandonou. Que tentou assaltar pessoas no metrô. Então chorou...” {há
quase um ano, ouço Gal chamar o seu esposo como um homem meio pancado da
cabeça; foi a primeira vez que ela contou a sua história}. Gal relatou-me dois
eventos de sua vida, dando ênfase ao modo como eles estão intimamente
relacionados, contudo, tanto a crise convulsiva de Pedro quanto os surtos de Cacau,
foram narrados como sonhos das últimas semanas. Sonhos que dividem espaços
com o evento crítico (cf. Das, 1995) das eleições de 2018. “Esses sonhos retornam
sempre quando algo não vai bem; eles me marcam; são minhas marcas de guerras.
Por isso, eu tenho medo deste contexto político, pois não é somente sobre perder a
casa, perder os remédios e voltar a ditadura; é sobre todas estas lutas terem sido em
vão. Isto tudo é sobre o que é a minha vida, filho” [...] Desejo que Gal tenha sonhos
diferentes daqueles e que possa recuperar as noites de sono mal dormidas [...] Na
manhã do dia seguinte saio de sua casa. “Quando você volta?”, pergunta. Dentro do
ônibus, testemunhando a cidade passar pelo horizonte do meu campo de visão,
minhas vistas embaçam. Lembro de todas as conversas do dia anterior, das lutas de
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Gal, dos remédios de Pedro, das casas no Horto. Os olhos choram. Gal estava certa.
Aquele não era o momento certo para chorar, este o é102.

Foto 4 – Bolo de aniversário.

1.3 Lutas políticas e ação histórica: Dobradiças do tempo e o refazimento do mundo

As cenas descritas junto a Gal e sua família colocam em primeiro plano a matéria
vital do tempo. Como espero ter demonstrado, o tempo, como uma ética ordinária que
perfaz a construção da pessoa moral, vai sendo gestado de modo ativo e circular, por meio
de sucessivas lutas políticas por existência. Ele mesmo é incluído como parte do
repertório da estetização da política (Rancière, 2009), tornando-se, seguindo certas
indicações de Adriana Vianna (2015), “a matéria de que a luta é feita”. Nas formulações
de Veena Das (1999), ele se apresenta como um texto, em que é possível ser reescrito e
reeditado. Como mencionado na primeira parte deste capítulo, o tempo corrói coisas,
deixando-as gastas, velhas, no mesmo sentido que as renova. A vida ordinária é o trabalho
do tempo. Nela, as marcas de guerras e o cotidiano de lutas imbricam-se. No sinuoso e
comezinho trabalho do tempo elaboram-se as dores, as lutas, acumulam-se coisas,
descartam-se outras. Há algo que só mesmo o tempo pode ajudar a sarar: as feridas que
102
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pulsam no peito, que existem como cicatrizes expostas na carne humana, mas que doem
mesmo por dentro, como Gal falava – e pouco querem nos deixar em paz; perturbandonos como espectros. O tempo, neste sentido, pode ser o melhor amigo, mas, também, o
maior inimigo: ele permite que as coisas retornem, que as marcas furem novamente os
corpos, que as cicatrizes, ainda que envelhecidas, se abram e se fechem rotineiramente.
No tempo, traumas e violências são entendidas como tais. Por isso, ele é sinuoso, desliza
em situações sociais, pessoas, datas, horrores e sentimentos adversos. Levar adiante a
abordagem do trabalho do tempo a partir de uma “descida ao ordinário” (Das, 2007),
tendo como eixo central as dores miúdas, domésticas e subjetivas de Gal e sua família,
permite formular uma oportuna análise etnográfica sobre a gestão cotidiana das políticas
da vida (Fassin, 2005a); pois é no tempo cotidiano que os cansaços surgem, que as roupas
esperam para serem lavadas, os alimentos a serem cozidos, as vistas tratadas, os projetos
de vida pensados, e o passado continuamente reelaborado nas ações do presente (cf. Das,
2007; Carsten, 2007). Ao privilegiar essas situações de sofrimento e dificuldades
rotineiras de se sustentar vidas morais em contextos de desafios diários constantes, não
estou sugerindo uma espécie de desistência e nem mesmo denunciando alguma fraqueza
por parte de Gal. Sua agência pulula em diversas ações políticas. Gal faz-se ativista viralata de rua dentro e fora de casa, marcando e desmarcando as competências “críticas” de
mundos sociais justos e injustos. Ela “engancha-se na política” como experiência de vida
(Quirós, 2010).
Durante os dois anos de amizade, convivência e compartilhamento de mundo com
Gal, ela apresentou todas as suas lutas políticas, isto é, aquilo que para ela significa uma
ação política, sempre de modo radicalmente imbricadas nas dobras comezinhas do tempo
subjetivo. Crises convulsivas, remédios da maconha, “loucuras” do Cacau, cataratas nas
vistas, entre outras modalidades de adoecimentos, somente ganham zonas de significância
se estiverem intimamente estreitadas com um turbilhão de outras figurações: as cicatrizes
em suas pernas, as memórias dos tempos em que morava no interior do Estado do Ceará
– sempre muito latentes –, as lutas políticas ao lado dos trabalhadores rurais, a ditadura
militar, as ações dentro da Igreja, as bombas e bofetadas lançadas pela polícia, as
remoções de casas populares, os processos de formação do “Estado”, as eleições que
definem o destino do país. Em suma, mais do que tentar dar conta de “tudo” na vida de
uma pessoa, como uma espécie de “fato social total” maussiano (cf. Mauss, 2015c), o que
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Gal continuamente me desafiava a observar é que estas camadas pulverizadas de si estão
a todo momento se embaralhando – e que elas só fazem sentido se vistas em coprodução.
Caso eu priorizasse uma ou outra temática em separado, estaria produzindo um
tipo de “fracasso espiritual”, nos termos de Das (1996), pois não atenderia às solicitações
dos sujeitos. O capítulo é todo ele, de algum modo, sobre o ativismo da maconha da
medicinal, mas é principalmente sobre as vidas morais envolvidas. Como as cenas
evidenciam, as datas dos diários de campo, referenciadas nas notas ao final das páginas,
não seguem uma linearidade cronológica. Isto é próprio de uma antropologia feita com
pessoas de carne e osso; de uma antropologia feita no trabalho do tempo. Um exemplo,
talvez, seja o fato de que Gal apresentou seu esposo como um homem meio pancado da
cabeça em março de 2018, e somente narrou seus surtos e adoecimentos meses depois,
durante o processo eleitoral daquele ano. É exatamente por isso que tal categoria, pancado
da cabeça, apareceu em diversas cenas, entretanto, somente ganhou materialidade
explicativa na última cena até aqui apresentada. No mesmo sentido, os surtos de Cacau
não estão imersos à revelia em um acontecimento em particular. Eles ganham real
significância quando as cirurgias do Pedrinho aparecem nas narrativas – quando,
sobretudo, a primeira crise convulsiva veio à tona na convivência com Gal. Surtos do
esposo e crises convulsivas do filho dobram-se com um tempo ainda por vir, o futuro, e
se esbarram numa incerteza constante: se a casa ainda existirá – caso as eleições não
esfarelem tudo o que foi construído com muita luta até se chegar ali. É justamente aqui,
por exemplo, que os adoecimentos familiares estão implicados cotidianamente nas
remoções de casas populares. Desde Veena Das (2008c), acontecimentos aparentemente
particulares (como a Partição da Índia e o assassinato da ministra Indira Gandhi) estão
intimamente conectados por meio dos atos de rotação e tradução da violência ao longo
do tempo.
Desse modo, mais do que dar conta de uma história de vida, o que tentei fazer foi
cartografar as dobras políticas que vão unindo as lutas de uma ativista velha vira-lata de
rua, dando ênfase à confecção de um capítulo etnográfico sobre a construção social da
pessoa moral (Mauss, 2015a) a partir da política como experiência de vida. Uma das cenas
que talvez mais apresente tal dimensão da reciprocidade constitutiva das lutas políticas
foi quando Gal abriu a caixa de remédios do Pedrinho e, em seguida, começou a abrir
camadas de si mesma. Sua avó, seu avô, seus pais, suas lutas políticas com os
trabalhadores rurais, a perda do registro de nascimento, e uma série de outras questões
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vieram à tona em meio a uma estética embaralhada da memória. Gal somente contou-me
sobre como foi “parar ali”, no território do Horto, à ocasião de seu aniversário, às vésperas
do segundo turno das eleições nacionais. Até aquele dia, eu já havia ouvido inúmeras
histórias de remoções de casas e de sua infância e juventude. Todavia, como ela chegou
à habitação popular emergiu em nossos diálogos somente quando todas as lutas políticas
estão implicadas em uma ação histórica disruptiva. Os eventos críticos (Das, 1995)
irrompem nas formas de vida, exigindo que a pessoa habite o mundo em devastação, em
“fissura”. O texto das cenas etnográficas está escrito de modo análogo ao tempo narrativo
como as lutas foram sendo contadas e apresentadas durante a convivência; no limite,
como elas foram se unindo no cotidiano de Gal e sua família. Ao final, as lutas rubricam
a gestão cotidiana sobre o que é viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por
existência. Remédios da maconha, ou a frase “o Estado me dá”, que fez com que eu me
aproximasse de Gal, somente foram minimamente ganhando carnaturas à medida que as
marcas de guerras começaram a habitar nossas conversas na varanda de sua casa. Ou
seja, no momento em que as experiências das lutas políticas de Gal passaram a ser tratadas
no mesmo pé de importância com aquelas empreendias no ativismo pelo qual nos
conhecemos.
A economia textual das cenas obedece a uma fenomenologia do trabalho do
tempo. O que apresento não são somente narrativas sobre lutas políticas, mas, sim, e
primordialmente, o modo como estas implicam-se inexoravelmente em uma série de
ações comezinhas: enquanto se cozinha os alimentos, se pratica as higienes domésticas,
se caminha pelas ruas, se senta à mesa, se vasculha documentos e registros médicos, se
comemora aniversários, se abre caixa de remédios, se reza dentro de Igrejas. Marcas de
guerras se fazem numa densa malha político-moral com o cotidiano de lutas, e viceversa. Com isso, o que percorri foram fragmentos temporais que constroem o sujeito. Em
suma, as ações cotidianas que permitem dar arquitetura ao ativismo vira-lata de rua.
Concordo com Pierre Bourdieu (2006a), que tratar a vida como uma “história” não passa
de uma ilusão retórica. “História de vida” implicaria uma ordem lógica, linear e
cronológica dos acontecimentos: um início, meio e fim. No entanto, os atores sociais
posicionados, como Gal, não narram suas vidas munindo-se de etapas lineares. Bourdieu
localiza uma alteração no “sentido da existência narrada” entre as modalidades do
romance tradicional para o romance moderno. Este último, preocupa-se com uma “série
de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num
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espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”
(Bourdieu, 2006a :189). Acredito que essa maneira fluida e relacional de lidar com a
existência narrada das pessoas com as quais confeccionamos etnografias, mescla as
dobradiças do tempo e os constantes refazimentos do mundo (cf. Das et al., 2011). Para
citar Camila Pierobon (2018 :40): “A vida ordinária, aquilo que fazemos todos os dias, é
o lugar da reabitação no qual, em cada novo evento, as pessoas criam suas relações, se
constituem enquanto sujeitos com classe, raça, corpos, gêneros e subjetividades
específicas”.
Levando adiante a proposta desta última autora, o trabalho do tempo que descrevo
nas cenas trazidas não funciona como mera abstração; entretanto se apresenta como trama
vital a fim de compreender a constituição das relações. A partir do cotidiano de Leonor e
de sua “ética de combate”, Pierobon (2018) sugeriu que o tempo tem uma inscrição nas
relações familiares, religiosas, de vizinhança e com as instituições estatais. Qualquer
imagem de comparação com Gal, aqui, seria semelhança. Por isso, o tempo emana como
um “forte componente na formação de corpos e subjetividades, na composição dos
vínculos afetivos e redes de relações” (Pierobon, 2018 :10). Se o tempo funciona como
uma inscrição nas relações em que a pessoa está direta ou indiretamente implicada, talvez
uma das sugestões do capítulo seja a de que as lutas políticas por existência também o
são. Em outros termos, a luta se inscreve nas relações.
O ganho heuristicamente produtivo dos estudos sobre a produção social da
memória, preocupados em explorar como o passado se coaduna com o presente, por meio
de perturbações, conflitos e fantasmas, a exemplo dos empreendidos por Elizabeth Jelin
(1998), Veena Das (2007), Janet Carsten (2007) e Grace Cho (2008), mostram-se de
grande valia para a presente proposta de uma fenomenologia do trabalho do tempo de
uma ativista velha vira-lata de rua. O ativismo, a luta política e as marcas de guerras se
emaranham em mundos sociais coletivos. A propósito de tal formulação, o estudo clássico
de Maurice Halbwachs (1968) foi pioneiro em ressaltar o estatuto coletivo da memória.
O autor é herdeiro da tradição sociológica durkheimiana, e se preocupava,
primordialmente, em tratar de como as memórias operam como fatos sociais, ou seja,
como se inserem na coletividade à qual os indivíduos pertencem. A memória coletiva
beira, assim, a estabilidade e a continuidade, materializando-se em monumentos103 e
Conforme Pierre Nora (1985), monumentos e patrimônios históricos e arquitetônicos são “lugares da
memória”.
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estilos de vida, arquiteturas, datas comemorativas, costumes, entre outros elementos, que
cimentam uma função positiva desempenhada pela “memória coletiva”, a saber: o reforço
da coesão social e a construção de uma “comunidade afetiva”.
O modo como os eventos do passado afeta a vida biográfica e coletiva no mundo
social do presente vem preenchendo um campo fértil de discussões teóricas. Não cabe
aqui revisitar este movimento, uma vez que seria demasiadamente extensivo e o capítulo
já se encaminha para o seu término. No entanto, cabe ressaltar que um sem número de
pesquisas etnográficas e/ou da história social tomam o conceito de “memória” para
explorar interessantes problematizações (elementares a este capítulo), quais sejam:
trauma e violência social (cf. Ortega, 2008, 2011; Das, 2008b); construção da memória
nacional de ocorrências históricas, a exemplo de situações-limite – para usar o termo de
Ludmila Catela (2001) –, como as ditaduras latino-americanas (cf. Sanjurjo 2013;
Azevedo, 2018); lutas políticas pelo reconhecimento do ativismo (cf. Valle, 2018) e
reparações históricas; memórias que correm na esteira da “memória oficial”, sendo então
subterrâneas (cf. Pollak, 1989). Estas últimas, teorizadas por Michael Pollak (1989),
priorizam a análise dos excluídos, das minorias, dos marginalizados. O autor dobra a
chave da coesão social defendida por Halbwachs, e propõe refletir sobre memórias
minoritárias, memórias por ora dominadas, modo análogo ao que Michel Foucault (2018)
chamou de saberes “sujeitados”, de saberes locais. Memórias subterrâneas habitam as
periferias da memória oficial, no caso a nacional. Elas prosseguem por entre um sinuoso
trabalho de subversão do caráter uniformizador da “ordem” social, e emergem
especialmente em momentos de “crises”. A memória, assim, entra em disputa104; ela já
não pode mais ser vista apenas como uniformizadora da consciência coletiva.
A partir das pesquisas de Veena Das (1995, 2007) com mulheres indianas vítimas
de raptos e sequestros durante a Partição da Índia, que deu origem ao Estado do Paquistão
(1947), é possível contestar as “fissuras” oclusas em torno da construção da nação: que
esta é masculinizada, que o “Estado” é generificado, e que as mulheres encarnam em seus
corpos e em suas vidas ordinárias as violências do evento crítico em questão. Mulheres
pobres pegaram em armas durante a Revolução Francesa; mulheres soviéticas foram
combatentes durante a Segunda Guerra mundial, e, fatalmente, esfarelaram-se à sombra
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Elizabeth Jelin (1998) foi pioneira na abordagem da memória como uma disputa política. Jefferson
Marín (2010) e Natalia Quiceno (2008) contribuem pela via de etnografias a partir da linguagem da
violência na Colômbia.
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e no silêncio da figura do soldado soviético, como nas pesquisas de Michelle Perrot
(2007) e Svetlana Aleksiévitch (2016), respectivamente. Estas e outras formulações
consistem em peculiares e oportunas análises sobre os “excluídos da história”105. Também
entram neste item as mulheres coreanas supostamente salvas por soldados norteamericanos no decurso da Guerra da Coreia. Tais mulheres foram exploradas
sexualmente, conhecidas como “noivas de guerra”. Elas carregam em seus corpos as
fronteiras do dizível e do indizível, do material e do imaterial, em suma, do que deve para
sempre permanecer em silêncio. Como Grace Cho (2008) formulou, este trauma indizível
vai sendo passado de geração a geração, no interior das famílias e nos corpos das
mulheres, como um mandato transgeracional (cf. Duarte & Gomes, 2008). A
materialidade da figura das “noivas de guerra” permeia os jantares e relações cotidianas
dentro de casa, produzindo uma figura fantasmagórica – ou, quem sabe, produzindo a
matéria vital de que a memória e, consequentemente a história, não foram contadas como
de fato aconteceram.
O que todas estas discussões têm a ver com as marcas de guerras e o cotidiano de
lutas de Gal, uma ativista velha vira-lata de rua? Tais movimentos teóricos contribuem
para tecer densas reflexões sobre a formação de comunidades morais e políticas. Em
outros termos, posicionam-se por entre as ranhuras viscerais do apagamento e do
silenciamento dos “excluídos da história” (Perrot, 2017). Caso me aproximasse de Gal e
somente mostrasse interesse por suas narrativas sobre o ativismo da maconha medicinal,
além de muito provavelmente não conseguir escrever fielmente sobre estas suas lutas
diárias, estaria contribuindo para tornar seus saberes sobre a história, sobre a fabricação
de vidas político-morais, sobre sucessivas lutas por existência, fatalmente sepultados. O
caminho para uma antropologia da construção social da pessoa moral apresentou-se
instigante não somente porque o conceito é um dos cânones heurísticos das ciências
sociais, mas sobretudo porque talvez seja um dos poucos que consiga dar conta dos fios
embaralhados que forjam a tessitura da vida (Ingold, 2000), ou seja, a ética ordinária dos
sujeitos (Das, 2010; Lambek, 2010), e ainda assim operar como uma categoria do
pensamento. O conceito de subjetividade defendido por Sherry Ortner (2007) também é

A partir do conceito de “política dos improváveis”, Tomás Melo (2017) traz uma instigante etnografia
junto ao engajamento militante no Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Thiago Lemões
(2017) também estudou as políticas da população de rua a partir das gramáticas dos direitos e das lutas na
esteira com setores estatais. As duas referências nacionais parecem contribuir para a abordagem dos
“excluídos da história” – assim como um sem número de outras etnografias que, por agora, ficaram de fora.
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demasiado importante. O modo como se concebe a consciência e a personalidade estão
sempre emanando de relações desiguais. Logo, a subjetividade surge como uma crítica
cultural. Não somente uma crítica ao conceito de cultura, mas, sim, que a formação da
subjetividade cultural está cimentada dentro de um mundo de relações de poderes
amplamente desiguais. A subjetividade em si tem uma capacidade de reflexividade e
complexidade da “ordem” do mundo público.
A “antropologia das políticas da vida”, que Didier Fassin (2005a, 2009) vem
tomando como um projeto epistemológico, é aquela que revela o sujeito como estando no
epicentro das abordagens etnográficas. É um tipo de antropologia que sugere que as
condições que circunscrevem os corpos, as saúdes e as doenças, por exemplo, balizam-se
em tênues mundos de economias morais (cf. Thompson, 1967). É uma antropologia
crítica à “razão humanitária”, que somente reconhece o sujeito a partir da aparição física
do sofrimento. É, por fim, uma antropologia que, no exercício da construção de
formulações objetivadas (estruturas sociais, marcadores da diferença, relações de poder,
entre outros elementos), estabelece estreito diálogo com as formulações subjetivadas, isto
é, a vida ordinária das pessoas; aquilo que elas marcam e desmarcam como importantes.
Não obstante, por vezes, essa abordagem teórica produz uma crítica ao conceito de
biopolítica de Michel Foucault (2008a), afirmando que a preocupação do autor não era
propriamente com o “sujeito”, todavia, com o problema da população. É curioso o fato
de que ao longo da minha convivência com Gal, eu tenha passado a conhecer tais leituras
críticas aos postulados foucaultianos acerca do “poder sobre a vida” – que Foucault
localiza como a biopolítica –, e eu tenha, ao longo do capítulo, de certo modo me filiado
às perspectivas de que uma outra política da vida é possível (Fassin, 2009): uma política
da fenomenologia das marcas de guerras e do cotidiano de lutas. Para encerrar o capítulo
retorno a Foucault (2018), à ocasião de seu curso “É preciso defender a sociedade”, bem
como ao “problema da guerra” colocado.
Foucault inicia uma revisitação do fato de que na segunda metade do século XX
estaria havendo uma “insurreição de saberes”. Estes seriam “erudições inúteis” e “saberes
das pessoas”, locais, no limite, sepultados. É o saber do psiquiatrizado, do doente mental,
do até então visto como um desviante sexual, do prisioneiro, entre outros. O próprio autor
contribuiu para essa tarefa em diversas oportunidades de sua vasta obra. Como ele afirma,
o que fez foi produzir uma série de fragmentos genealógicos. As “críticas” ao mundo
social vieram partindo de lugares descontínuos e particulares. “Saberes sepultados”
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pululam em diversas partes do mundo. Eles são capazes, portanto, de reescrever uma
outra história das prisões, das sexualidades, das guerras raciais, da psiquiatria. Tais
saberes vêm “de baixo”, são menores, minoritários106. O que está em questão no processo
de “insurreição de saberes”? Trata-se do saber sobre a história das lutas. E, para Foucault,
é preciso produzir uma outra analítica do poder. Não mais ligado à economia, como os
filósofos juristas do século XVIII ou certa linha do marxismo o trataram. O que ele sugere
é pensar o poder como relação, como exercício, produzido em “ato”. A preocupação do
autor é, desse modo, com o princípio histórico do fundamento do poder. O “como” do
poder, tão central para Foucault, aqui, se dá em torno do binarismo da raça. A guerra das
raças possibilita analisar o poder político como “guerra”. A história da sociedade civil,
assim, é medida não pela repressão107, mas pela luta, pelo enfrentamento, pela batalha,
pelas relações de força. É com esta proposta que o autor inverte o aforismo de Clausewitz
de que a guerra é a política continuada por outros meios, sugerindo que a política é a
guerra continuada por outros meios. A política continuada por meio da “guerra” opera
nas relações de força, nas instituições, nos sistemas políticos, nos episódios históricos,
nas reviravoltas. A guerra somente é cessada pela própria guerra, ao final. A “insurreição
de saberes” é a história das lutas políticas.
Desse modo, sugiro que as lutas de Gal funcionam mais ou menos como esses
“saberes locais”, sepultados – por isso, são memórias subterrâneas, têm capacidade de
reescrever os tempos e as histórias da formação do Estado-nação brasileiro. Suas marcas
de guerras e seu cotidiano de lutas colocam em primeiro plano a ação histórica das lutas
bem no coração do sistema político do poder moderno. É curioso que Foucault tenha
elegido o problema da “guerra” para analisar as relações de poder contemporâneas, e Gal
tenha metaforizado suas cicatrizes expostas na pele, e as feridas internas no peito,
justamente como marcas de guerras. Parece que as marcas de guerras de Gal atualizam
a ação histórica das relações de poder; parece que a política permanece operando como
continuação de embates cotidianos.
Gal refaz seu mundo nas relações ordinárias. A análise não é propriamente sobre
os eventos críticos (Das, 1995), mas como os sujeitos vão reabitando o mundo em
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Deleuze e Guattari (2011) trabalharam tal dimensão molar da menoridade no livro O Anti-Édipo. Na
referência em questão, Foucault (2018) analisa o empreendimento dos autores como um dos movimentos
de críticas desconectadas da segunda metade do século XX. Para Foucault, o livro é mais do que um “livro”;
é um acontecimento, uma tática na batalha dos fragmentos genealógicos.
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Desde o primeiro volume de A História da sexualidade, Foucault (2014b) vem fazendo uma crítica do
poder como repressão. O poder, para o autor, tem a capacidade de construção.
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devastação. Ela se refez dos cacos fantasmagóricos das eleições nacionais, executando
ações ativistas por meio do amor. Em sua companhia, subimos o morro de uma
importante favela carioca em abril de 2019, visando circular um frasco de medicamento
para uma mãe que estava com o filho convulsionando há dias e não tinha como arcar com
o custo da medicação. Gal havia ganhado tal frasco quando estava com o processo judicial
correndo na Defensoria Pública do Rio de Janeiro e, à medida que este saiu, ela devolveu
a dádiva para quem também estava precisando. “Na vida é preciso agradecer. É preciso
fazer o bem” – aprendi com Gal e sua “insurreição de saberes”. No próximo capítulo,
descrevo nossas idas e vindas à Defensoria e ao banco do fórum públicos durante uma
das etapas da judicialização do remédio da maconha de Pedrinho. Analiso uma imbricada
coprodução entre “Gênero”, “Estado” e “Medicamentos” na vida moral de sujeitos
pobres. Estes, por sua vez, recorrem aos órgãos administrativos, aprendem a manejar a
gramática dos direitos e experimentam o sabor das imprevisibilidades governamentais.
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Capítulo 2
“É você que faz o processo andar”:
Fazeres de “Estado”, Gênero e Medicamentos

“O processo, o acusado, tudo, enfim, é pura e
simplesmente arrancado do advogado; nesses casos
nem as melhores relações com os funcionários
ajudam, pois mesmo eles não sabem nada.”
(Franz Kafka. O processo).

Neste capítulo, descrevo uma espinhosa, dramática, tortuosa e produtiva
coprodução entre os fazeres de “Estado”, de “Gênero” e de “Medicamentos”. Para tanto,
trago à tona os meses a fio em que confeccionei uma etnografia entre os bancos e filas na
Defensoria e no Fórum públicos da cidade do Rio de Janeiro como acompanhante de Gal
em uma das etapas do processo de Judicialização do remédio da maconha de Pedrinho.
Esta fora entremeada por um turbilhão de insucessos, materialidades, insultos, desejos,
tempos e ritmos, dinâmicas de gênero, sexualidade, raça e idade, mutualidades com a
casa e com o corpo físico, bem como a retórica da “crise” da saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro e do país. Há algo de uma malha institucional e do “como do poder”
foucaultiano sendo feito e refeito em discursos, práticas administrativas, corpos,
documentos, subjetivação e conformação de vidas precárias (cf. Butler, 2004).
A ênfase no “fazer”, priorizada no título, se arquiteta de modo literal, dinâmico,
performático e processual. O gênero aqui é feito como relação, categoria da diferenciação
e no “ato”108 (cf. Butler, 2006; Strathern, 2006; Brah, 1996; Feltran, 2017); no mesmo
sentido em que o “Estado” também o é, bem como os medicamentos. Quando isolados,
eles consistem em carnaturas políticas e morais na cena pública brasileira. Entretanto,
busco cartografar como estão intimamente implicados nas relações cotidianas das
repartições públicas, por meio de intersecções. As cenas trazidas demonstram como
dividem espaços narrativos, atos performáticos, desejos e crenças, temporalidades,
Percorro as formulações de Judith Butler (2006 :59), para quem: “O gênero é a estetização repetida do
corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se
cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural do ser. A
genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem-sucedida, desconstruiria a aparência
substantiva do gênero, desmembrando-a em seus atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no
interior das estruturas compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do
gênero”.
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“crises” políticas e projetos de nação, emoções, cosmologias e gestão da vida e da morte
na era de governos biopolíticos – e/ou necropolíticos como Achille Mbembe (2016) vem
teorizando.
Desvelo uma significância produtiva, no sentido foucaultiano do termo, quando
“Estado”, gênero e medicamentos passam a operar em coprodução. Eles oportunizam um
sem número de imbricamentos, “dobras” e processualidades nas tessituras ordinárias.
Este capítulo objetiva dar conta de tal porosidade sinuosa nos novelos dos processos de
formação do “Estado” – primordialmente da construção de certos imaginários do Estadonação109 no Brasil contemporâneo por meio de atualizações da tutela como exercício de
poder, ora disciplinar ora soberano. Ao analisar como o Serviço de Proteção ao Índio
atuava na passagem do século XIX para o XX, Antonio Carlos de Souza Lima (1995,
2012b) descortinou uma específica tecnologia e modalidade de poder, batizada por ele de
“poder tutelar”. O autor estabeleceu estrito diálogo com Michel Foucault (2018),
sobretudo no que tange ao problema da guerra e da conquista, e as preocupações deste
último com a analítica do poder – isto é, ao “como do poder”; como o poder atua, se
atualiza e se exerce. A tutela, portanto, consiste em uma modalidade de exercício de
poder, segundo Souza Lima, cimentada em uma suposta pacificação social entre
indígenas e não indígenas, a fim de integrá-los à vida cívica da nação. Tal exercício de
poder é mutualmente constitutivo entre o “poder disciplinar” – regulação dos corpos e
das condutas – e o “poder soberano” – na gestão dos territórios e populações. A tutela se
exerce perscrutando determinados imaginários de nação, regulando o comportamento de
populações e territórios. Em artigo recente, no qual o autor tratou do “poder tutelar”
(Souza Lima, 2012b), ele sugeriu que a tutela é um exercício de poder para gestar e gerir
as diferenças, em suma, para perpetuação colonial das desigualdades sociais.
Sociogeneticamente, em uma influência eliasiana, no interior de instituições
administrativas, durações históricas e tradições de conhecimentos formam quadros de
regulações políticas de corpos, territórios e populações. Minha questão etnográfica é
capturar atualizações da tutela como exercício de poder a partir das coproduções entre
“Estado”, gênero e medicamentos em práticas de judicialização do direito à saúde110.

Cf. Benedict Anderson (2008) para uma discussão sobre a nação como uma “comunidade imaginada”.
Adriana Vianna (2002), Maria Gabriel Lugones (2009) e Paulo Victor Leite Lopes (2016) são alguns
dos autores que também produzem etnografias sobre distintas formas de atualizações do “poder tutelar”.
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Adoto aqui a perspectiva dos processos de formação do Estado – uma proposta
que remete inicialmente a Norbert Elias (1993, 2006) em sua análise figuracional dos
processos de formação do Estado e construção da nação. Souza Lima (2012a) oferece
interessantes subsídios para adotar essa inquietação conceitual-etnográfica, sugerindo que
o “Estado” é feito por meio de durações históricas e tradições de conhecimentos, pela
tutela de povos colonizados, rotinas, tempos e ritmos de ações estatais, gestão da vida e
da morte, crenças e ideações, atores sociais posicionados, emoções, etc., – algo que o
autor também desenvolve na introdução da obra Gestar e Gerir (Souza Lima, 2002). Essa
maneira de olhar para o “Estado” conforma o campo conhecido por “Antropologia do
Estado” ou “Antropologia do Poder”, que de diferentes formas há algum tempo já vem
sendo produzida no Brasil (cf. Souza Lima & Teixeira, 2010).
Assim, caminho em estreito cuidado para não reificar o “Estado” como entidade
homogeneizante e coesa, ainda que o plano ideacional do “Estado” seja uma das grandes
questões que serão abordadas, atentando para suas contradições, fronteiras, processos
contínuos de ações estatais, entre outras camadas processuais, que vão mais ou menos
colocando o “Estado” como um problema epistemológico e etnográfico: como o “Estado”
se faz? Como o poder111 atua e se atualiza? Consiste, assim, em uma contribuição direta
de Michel Foucault (2008a, 2008b, 2013), e das ponderações sobre governamentalidade,
quando o autor propõe sua teoria sobre o “como do poder”, ou seja, não o que é o poder
em si, mas “como ele se exerce”. Alguns autores internacionais e nacionais são
elementares para a presente abordagem antropológica em que me baseio, sobretudo
porque desestabilizam e relativizam o conceito de “Estado”: Abrams (1988), Das & Pool
(2004), Mitchell (1999), Sharma & Gupta (2006), Vianna (2013, 2014, 2015), entre
outros.
Filiado a estas argumentações teóricas, o capítulo divide-se em três sessões
conectadas umas às outras. O fio analítico que as emaranha, assim como no capítulo
anterior, é eleito a partir das formulações antropológicas da fenomenologia do tempo –
Elaborar uma etnografia sobre os processos de formação do “Estado” é atentar para as formas contínuas
de “práticas de poder”, processos de diferenciação e jogos de hierarquias, sem com isso, obviamente, estar
procurando fixação e direção única para o que se entende como “poder”. Levo adiante as indicações de
Michel Foucault (2018) de que o poder não é algo a que se pertence, mas, sim, que se exerce. Em outros
termos, o poder é produzido em “ato”. Castilho, Souza Lima & Teixeira (2014) salientaram tal inquietação
a respeito do “poder”. Segundo os autores: “Privilegiamos pensar o desafio de etnografar práticas de poder
porque, mediante seu estudo, podemos apreender como se faz Estado, dando também ênfase à dimensão
performativa e à ação simbólica na produção de efeitos (e afetos) de poder, e como nós, antropólogos,
participamos desse fazer” (:22). Para uma discussão mais sistemática, confira Marc Abélès (1990).
111

119

elementarmente a respeito do trabalho do tempo. Aqui, o que proponho é demonstrar a
maneira como o tempo, a partir da experiência de Gal em ações judiciais, a fim de
conseguir medicamentos à base de maconha para seu filho, vai recebendo um duplo
processo de significação, mutualmente constitutivo: ora como matéria da luta política –
quando ele é mais ou menos visto pelo prisma de sua valorização, ao transitar por entre
os intervalos cotidianos que perfazem o “Estado” (Farias, 2014), e as ações são então
conseguidas com sucesso – “é você que faz o processo andar”; ora como matéria da
angústia – a partir do aparecimento de algumas possibilidades constantes, quais sejam:
quando o direito à saúde pode de fato ter sido cortado pelos setores estatais; quando a
retórica da “crise do Estado” invade a casa, se espraiando pelo corpo da pessoa e de seus
familiares; enfim, quando o dinheiro “simplesmente some” e determinados agentes
estatais afirmam não poderem “fazer nada”. No percurso da economia textual, elaboro
uma passagem etnográfica do “tempo”, trilhando um sinuoso caminho: da gramática da
luta se fabricando numa espécie de gramática burocrática, rotineira e, principalmente,
existencial da angústia.
Recuperando parte de minhas convivências com Gal, na primeira sessão,
apresento como se constitui, na prática, um processo de judicialização de insumos de
saúde. Neste momento em que priorizo o tempo como matéria da luta, (re)reconstruo
duas longas cenas. A descrição se inicia dentro da casa de Gal e vai sendo movida para
os bancos e filas da Defensoria e do Fórum públicos. Mostro como os medicamentos vão
emergindo nas práticas de comensalidade e se misturam com o sentimento de
possibilidade de perda do direito ao acesso à saúde, materializando-se em uma figuração
nacional de mais ampla escala: a “crise do Estado”. O objetivo é colocar em primeiro
plano as ações sociais rotineiras de acionamento da Justiça para obtenção de remédios.
Na segunda sessão, costuro três discussões cimentadas em balizares teóricos, não
necessariamente nesta ordem, mas, sim, interligadas: i) o fenômeno da judicialização do
direito à saúde no Brasil contemporâneo; ii) o estatuto jurídico-político que ocupam os
fármacos oriundos da planta da maconha no Brasil, em termos de lógicas farmacêuticas
de saúde global; iii) o modo como os significados em torno das linguagens dos “direitos”,
dos direitos humanos, das coproduções entre “Estado”, gênero e medicamentos, entre
outras conceitualizações, constroem o “Estado”, ora como concretude de carne e osso
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(Herzfeld, 1993), ora como crença e desejo depositados no Estado-ideia112, nos termos
de Philip Abrams (1998). A intenção é trazer à baila as transformações históricas e
cotidianas do sistema público de saúde no Brasil, atentando para como a judicialização
do direito à saúde é uma prática de produção do “Estado” – jamais completamente pronto
e acabado, mas em constante movimento. Apresento o que chamo de “novo povo da
maconha medicinal”, mulheres e mães pobres como Gal, que transitam entre ações
governamentais, gramáticas dos “direitos” e economias políticas dos fármacos. O que
trago concentra-se nas relações entre as tramas dos direitos, os sistemas de saúde e as
ações estatais.
Feito isso, na terceira e última sessão, descrevo um longo processo judicial em
que acompanhei Gal, numa das etapas da judicialização da medicação do Pedrinho.
Visibilizo que o processo judicial por ela protagonizado, seguindo certas indicações de
Franz Kafka (2016), é atravessado por uma série de sequências infindáveis, nas quais um
sem número de atores sociais, diretamente ligados ao “Estado” ou cidadãos-pacienteslitigantes, aparecem em relação – com histórias de sofrimento humanos, longas esperas e
ritmos, sempre correndo na esteira dos bancos e filas da Defensoria e do Fórum públicos,
nas bordas de cotidianos burocráticos. Em síntese, levo adiante a proposta de Charles
Tilly (2000) sobre como, por meio de locações sociais, as “relações armazenam histórias”.
O texto das cenas enfoca desde o momento em que Gal ouviu de defensores públicos que
o “Estado está falido”, em julho de 2018, e deságua quando o dinheiro foi finalmente
localizado em março de 2019. Para este movimento, reconstruo um conjunto de cenas,
respeitando ao máximo as interações, falas, ritmos e gestões dos processos de “fazer
Estado” no Brasil (cf. Souza Lima, 2012a).
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Philip Abrams (1988) propõe uma aparente diferenciação em duas indicações conceituais sobre como
estudar o fenômeno do “Estado” – aparente porque uma de suas principais sugestões é que uma forma não
se faz sem a outra, ao contrário, elas mutualmente se coproduzem. De um lado teríamos o Estado-ideia e
do outro o Estado-sistema. Enquanto o primeiro estaria para a dimensão das ideações, representações e
imaginações criadas em volta do “Estado”, isto é, o “Estado como uma ideia”; o segundo se aproximaria
de uma dimensão mais diretiva e operacional do “Estado”, neste caso, o “Estado como um sistema”. O que
é interessante das formulações de Abrams, a meu ver, é a maneira como se produz uma espécie de máscara
ideológica que cimenta uma contextura de “Estado”. Assim, o “Estado” se materializa porque ele é a própria
máscara que produz. Tal máscara é responsável por manter a ideia de “Estado” ativa e operante, como uma
crença ideacional de que existe um “Estado de fato”, e produzi-la é um trabalho social, pois, no limite, há
uma dimensão prática junto a ela. A máscara é o “Estado”, e por isso, o “Estado” é o que ele faz em termos
de práticas políticas – e uma de minhas preocupações etnográficas é com este plano ideacional do “Estado”,
com a naturalização ideológica de uma imagem única e coesa por parte de atores sociais posicionados em
suas práticas políticas e discursos cotidianos. Nas palavras do autor: “In sum: The State is not the reality
which stands behind the mask of political practice. It is itself the mask which prevents our seeing political
practice as it is” (Abrams, 1988 :82).

121

Por fim, nas páginas de remates, toco em alguns pontos pincelados ao longo do
capítulo, primordialmente no que tange à ênfase na coprodução entre “Estado”, gênero e
medicamentos, objetivando escavar aparentes ambiguidades acerca das relações entre
violências e ilusões, crenças e desejos depositados no “Estado” como um “centro
exemplar”, nas definições de Clifford Geertz (1991). A aposta teórica do capítulo é
sugerir que é parte constitutiva dos “efeitos de Estado” (Mitchell, 1999) construir-se nas
controvérsias entre, por um lado, jamais atender completamente as expectativas dos
sujeitos; e, por outro, funcionar como uma abstração e entidade homogeneamente
organizada e coesa, à qual estes recorrem munindo-se de crenças e desejos – na maioria
das vezes reforçando a exemplaridade da representação da razão estatal 113 em seus
percursos práticos e discursos cotidianos. O Estado-ideia, assim, aparece com toda a sua
vitalidade.
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Aqui, levo adiante as inquietações de Michel Foucault (2008b) sobre a governamentalização do
“Estado” – algo que melhor será explorado na última sessão deste capítulo. Conforme o autor: “O Estado
talvez não seja mais do que uma realidade compósita e uma administração mistificada cuja importância é
bem mais reduzida do que se imagina. Talvez. O que há de importante para nossa modernidade, isto é,
para nossa atualidade, não é, portanto, a estatização da sociedade, mas o que eu chamaria de
‘governamentalização’ do Estado”. E continua o autor: “E é por isso que, se o Estado existe tal como ele
existe agora, seja precisamente graças a essa governamentalidade que é ao mesmo tempo exterior e
interior ao Estado, já que são as táticas de governo que, a cada instante, permitem definir o que deve ser
do âmbito do Estado e o que não deve, o que é público e o que é privado, o que é estatal e o que é nãoestatal. Portanto, se quiserem, o Estado em sua sobrevivência e o Estado em seus limites só devem ser
compreendidos a partir das táticas gerais da governamentalidade” (Foucault, 2008b :144-145).
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2.1 O tempo como matéria da luta
“Sobre fazer o processo andar.”
Noite de sexta-feira. Chego à comunidade do Horto por volta das 20h. Passo pela
entrada principal que dá acesso ao Caxinguelê. Dobro duas curvas e estou na rua de Gal.
Ela convidou-me para “bater um papo”. Ouço uma música vindo da varanda de sua casa,
já avistando o seu portão. Toco duas vezes no portão, alertando a chegada. Bebeca late.
“Prende ela, Cacau...” – antes que o portão seja aberto, ouço Gal comunicar ao seu esposo.
“Quanto tempo não te vejo!”, sou recepcionado. Abraço-a. Em seguida, cumprimento
Pedrinho e seu pai, ambos estavam sentados no quarto. “O que fez essa semana?”, Gal
deseja saber como têm sido meus dias. Ela prepara o jantar; ajudo-a em tal função. “Lá
vem você metendo a mão no fogão”. Sentamo-nos todos à mesa para nos alimentarmos.
“Vão cortar o remédio do Pedro...”. Um silêncio habita a prática da comensalidade. Após
alguns segundos, Gal retorna à narrativa: “Lembra que eu te falei isso daquela vez dentro
do ônibus? Então, tenho ido lá na Defensoria Pública e estão dizendo que o Estado está
falido”. Pedro não quer mais comer, parece estar enjoado; reclama de algo, esperneia, faz
barulho, bate à mesa, cruza os braços, se recusa a colocar uma colher de comida na boca.
“Eu falo para você não ficar dizendo coisas assim na frente dele que ele sente”, reage
Cacau à postura de sua esposa. Ao que parece, Pedro não está nada satisfeito com as frases
ditas por sua mãe. “É a realidade. É a triste realidade que estamos passando” – falando
consigo mesma, quase resmungando, Gal reage às inquietações de Cacau.
Terminamos o jantar. Pedro de fato mudou bastante o seu comportamento. Vou
até ele em seu quarto, no desejo de comunicar-me. Entretanto, ele não me dá muita
atenção. Tempos depois, estou na varanda, aguardo Gal para “batermos um papo”, como
o de costume. Pedrinho se aproxima de mim, munindo-se de um pandeiro. Ele bate no
instrumento musical. Peço licença, digo que retornarei em breve. Tomo um violão que
estava no quarto. Afino rapidamente suas cordas. Faço três acordes musicais. Pedrinho
bate três vezes no pandeiro. Aumento a quantidade de acordes e as intensidades sonoras.
Ele também assim o faz. Sem nos darmos conta, estamos ritmando alguma música,
qualquer música. Pedrinho sorri. Gal aparece com um copo com água e uma caixa de
remédio: Valpakine. Despeja o medicamento goela abaixo do filho. O relógio marca 23h,
última etapa do dia de sua medicação. “Vou pingar algumas gotinhas do óleo na colher
para ele dormir bem” – mesmo que o Pedrinho já tenha tomado todas as suas doses do
remédio da maconha, devido ao seu comportamento durante o jantar, Gal resolve dar-lhe
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mais algumas gotinhas a fim de que ele não venha a ter alguma crise convulsiva durante
a noite de sono: “No período da noite é sempre pior”. Todos da casa dormem114.

Foto 5 – Gotas do óleo na colher.

Manhã de sábado, 06h35. Acordo no Horto. Cacau saiu há pouco para vender
brinquedos em sua tenda. Pedrinho tomou seis gotas do óleo do remédio da maconha, a
primeira etapa do dia das trinta e oito de que faz uso. “Está vendo como ele está dormindo
bem”, Gal deu-lhe as gotas na cama, o filho tornou a dormir – neste momento, ela chamou
para que eu, de longe, o avistasse cochilando. Gal passa um café. Oferece-me uma xícara.
Aceito. Sentamo-nos os dois à mesa. “O óleo realmente faz muito efeito?”, pergunto. “Ele
melhorou 80%. Antes do óleo ele não andava, só ficava deitado na cama”. Por isso eu
tenho muito medo de perdê-lo. Se isso acontecer, parte significava da luta e da vida irão
por água abaixo”, Gal completa. “O que significa isso de o Estado está falido que você
tem me dito?”. “Eu não sei...” – em expressão um tanto quanto cabisbaixa, reage a minha
inquietação. “É sempre um processo infinito entrar na Justiça. Desde quando eu
judicializei a primeira vez, praticamente o ano todo é preciso ficar movimentando o
processo. É você que faz o processo andar”. Damos algumas goladas no café. “Mas dessa
vez parece estar havendo algo diferente”. “Como assim?”, sem entender, pergunto. “Às
vezes o processo some da mesa do defensor e da mesa do Juiz, e sua função como cidadão
é ficar indo lá toda semana para tentar achá-lo. Mas nunca houve uma situação em que
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dissessem que de fato o direito poderia ser cortado; jamais falaram em crise”. Um silêncio
habita o café. “Dizem que tem muita gente entrando com processos contra o Estado, que
o Estado não está suportando as demandas, que está falido; não há recursos para todo
mundo”. Gal reforça o que sempre disse durante o tempo de convivência: “Você precisa
ir lá toda semana para que te vejam. É você que faz o processo andar”.
Há cerca de três anos, ela, na posição de mãe, entrou com uma ação judicial pela
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, denunciando o “Estado” por omissão de
direitos humanos, a fim de fazer jus ao direito nacional e constitucional à saúde como um
dever a ser gestado e gerido pelo “Estado” (Souza Lima, 2002). “Pedrinho é um cidadão.
É uma pessoa com direitos que devem ser atendidos”, sublinhou. Até o momento do nosso
café, no entanto, Gal jamais explicou como se desenrola o passo a passo de um processo
de judicialização de medicamentos. “É o Estado que me dá o remédio”. Esta foi a frase
que fez com que eu me aproximasse dela. “Gal, o que é preciso fazer para judicializar um
medicamento via ação judicial?”, pergunto. “Foi a Carol, a representante da empresa que
vende o remédio da maconha, que disse para eu mover um processo ‘contra’ o Estado”,
responde. “E como foi feito esse processo?”, indago-lhe. A partir de então, da varanda de
sua casa, com a xícara de café em mãos, sou transportado para os bancos e filas da
Defensoria Pública e demais órgãos estatais, bem como para um turbilhão de outras
materialidades políticas: aos documentos; aos registros médicos; aos tempos de esperas;
às assinaturas e carimbos; às mesas e balcões; entre outras carnaturas que perfazem a
burocracia nacional pelo prisma da ação e administração jurídica-legal, conjurando,
assim, a máxima da razão estatal no Ocidente moderno115 (Weber, 1974).
Desse modo, é por entre o embaralhamento e desenrolo de tal novelo políticomoral, constitutivo dos processos de formação do “Estado”, que eu agora conduzo as
descrições. Perceba-se que Gal narra quase que ensinando a agência necessária aos atores
sociais que se “fazem no Estado”, para usar a expressão de Silvia Aguião (2014), e que
ela, durante a convivência, elencava à revelia de uma coprodução entre a burocracia
estatal, por um lado, e a valorização da insistência no “tempo” que é preciso ser gasto
para conseguir acessar direitos à saúde, por outro: é você que faz o processo andar – ela
repetiu em muitas ocasiões. Desvelo como tal frase, funcionando por vezes como uma
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Para uma discussão próxima, confira também Michael Herzfeld (1993), Abram de Swaan (1988), George
Steinmetz (1999), entre outros autores, que produziram abordagens antropológicas sobre as relações entre
burocracia, poder, cultura e Estado-nação, tendo como eixo central as dobradiças políticas dos governos
ocidentais modernos.
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expertise para adentrar os territórios da Justiça, materializa-se no diálogo em questão. A
cena adiante é sobre sua experiência em ações judiciais para obter medicamentos com o
fim de sanar as dores de doenças de difícil controle; entretanto, poderia ser abstraída para
as milhares de pessoas, no Rio de Janeiro e no Brasil, que vêm adentrando os terrenos
minados da Justiça para conseguir insumos de saúde por meio do fenômeno da
judicialização (cf. Biehl et al., 2009; Biehl, 2007; Biehl et al., 2018; Diniz, 2009).
Cena 1
“É tudo um jogo de acumular documentos, guardar eles com você, nada
deve ser descartado. E o mais importante de tudo: é fundamental não ter medo do
tempo gasto em bancos e filas, do tempo gasto conversando, pedindo mil licenças
e um milhão de por favor. Tem que saber entrar e sair dos lugares” – Gal inicia a
sua narração sobre o processo de judicialização por ela protagonizado. Estamos
sentados tomando café da manhã. Pedrinho ainda dorme, é possível ouvir alguns
de seus roncos de onde estamos. “Primeiro você vai ao médico, ele te dá uma
receita indicando qual a porcentagem de CBD ou THC o paciente precisará fazer
uso. É importante que seja um médico que já atenda seu filho há algum tempo, de
preferência que seja pelo SUS, pois configura que você usa o Sistema Público de
Saúde”, Gal completa. Retiro-me por alguns instantes, dirijo-me à cozinha, desejo
tomar mais um pouco de café para continuar ouvindo [...] Retorno. “O médico vai
te entregar o código internacional da doença, o CID. Ele faz um relatório para
você, depois um termo que você vai precisar assinar junto com ele, alegando que
o caso é grave, que é risco de morte. Depois, o médico faz um pedido, na verdade
um ofício, direcionado à ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), pedindo a
autorização deles para a importação daquele tipo de medicação. Essa etapa é
fundamental, pois o remédio da maconha não é produzido no Brasil”. Entre
goladas de café e narrativas de Gal, aos poucos, vou conhecendo tanto o sistema
de judicialização do direito à saúde no Brasil contemporâneo quanto o estatuto
jurídico-político que ocupa os medicamentos oriundos da planta da maconha no
país. “Quando a ANVISA liberar o ofício, você vai precisar juntar todos os
documentos: os do médico e o da ANVISA, além dos documentos pessoais:
comprovante de residência, identidade, CPF, termo de curatela do paciente,
alegando que você responde por uma pessoa com deficiência, certidão de
nascimento, de casamento, se for o caso, principalmente o comprovante de quanto
você ganha por mês, isso você não pode esquecer, pois para ter acesso a esses
direitos você precisa ser pobre. Enfim, é o que eu sempre digo: é um jogo de
acumular documentos, de saber guardar eles”. “E então, com os documentos em
mãos, o que é feito?”, pergunto. “Com os documentos médicos, o termo da
ANVISA e os seus documentos pessoais, você vai lá na rua da Assembleia, no
Centro da cidade, e dá entrada com o pedido...”, pausa a narrativa por instantes.
Bebeca, a cachorra, se deu conta de que estamos conversando. Solta pela casa, ela
late. Ainda não se acostumou à minha presença. Gal a prende. Desde então, presa,
ela passou a fazer parte de nosso diálogo, latindo. “Primeiro você chegará cedo,
entrará na fila, vai pegar um número; entregará seus documentos pessoais e
esperar ser chamada. Você vai passar pelo plantão judiciário da Defensoria. Aí
eles te dão toda uma documentação; em seguida dizem para onde você irá. No
meu caso, para a Vara da fazenda, que fica no juizado fazendário, no Edifício
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Central. A primeira vez em que você for lá, caso tenha sorte, no dia em que
marcaram para você ir, você é atendido por um defensor público que, a princípio,
cuidará do seu caso...” “Por que a princípio?”, aproveitando alguma brecha
temporal, pergunto. “Porque às vezes outros assumem, defensores mudam de
cargos, deixam a Defensoria e vão trabalhar no Ministério Público, assim, o seu
processo judicial vai passando de mão em mão”, Gal responde. Lentamente,
retorna à narrativa: “Então, aí esse defensor vai te encaminhar para as Secretarias
de Saúde estadual e municipal. Só que não precisa ir à municipal, lá na rua do
Acre, se você for esperto, você já abrange as duas, matando dois coelhos numa
cajadada só. Você diz: Eu não posso ir porque pura e simplesmente não dá. Tenho
um filho deficiente e não tenho com quem deixá-lo, preciso cuidar dele e a
municipal é longe da minha casa. Eles te darão uma negativa. Ou seja, não temos
esse medicamento aqui, portanto, não podemos fornecer essa medicação. Você
volta na Defensoria Pública com essa negativa. No caso, um novo documento vai
precisar ser anexado ao processo judicial. É mais um dia que você chega cedo,
pega um número no guichê, entra na fila e espera ser chamado. Você então entrega
a negativa para o defensor que está tratando do seu processo; ele faz uma avaliação
prévia e entrega para o Juiz. O documento negativo passa da mesa do defensor
para a mesa do Juiz, mas não se esqueça: é você que faz o processo andar. Se você
não for à Secretaria de Saúde e não trouxer a negativa, sua ação judicial vai se
perder em meio a todas as centenas que eles cuidam todos os dias lá” [...] Bebeca
ainda late muito. “Fique quieta, cachorra chata!”, Gal pede o seu silêncio. Os
latidos permanecem. Há um barulho vindo do quarto, Pedro acabou acordando
[...] Gal agora prepara o seu café da manhã. Ele se senta conosco. Comendo,
participa do nosso diálogo. “Aí então o Juiz faz um relatório. Geralmente, neste
mesmo dia, ele pede para que você faça um orçamento da medicação e de quanto
será necessário para seis meses e/ou um ano de remédio. Para isso, você entra em
contato com o representante da empresa que vende o remédio no Brasil. O
representante entrega o orçamento e você junta com toda a documentação do
processo, volta outro dia na Defensoria e entrega ao Juiz; depois disso, é preciso
esperar...”. Gal pausa a narrativa. Parece performaticamente fazer jus a esta etapa
judicial: esperar! “Você conhece o Juiz?”, interrompo sua espera discursiva,
entregando-lhe uma interrogativa. “Não. São os documentos que conhecem. Eu
só fico entre as filas, os guichês, os bancos, os balcões e a mesa do defensor
público, que é quem conversa contigo. O Juiz está em outro patamar”, responde.
Pedrinho termina seu café. Gal o leva ao banheiro, ele precisa fazer a higiene
bucal. Em seguida, retorna. Enquanto seu filho transita pela casa, ela e eu
continuamos nossa conversa. “Eles vão ficar dizendo assim: Você telefone sempre
às quartas-feiras que é o dia em que a gente trabalha atendendo telefonemas. Não
adianta ligar que eles não vão te atender. Ou então: Você passa um e-mail que a
gente sempre responde em no máximo quinze dias. Mentira. Eles nunca vão te
responder”. “Qual a necessidade disso?”, pergunto. “É para saber o andamento do
processo, filho. Então, você precisa ficar indo lá pelo menos de quinze em quinze
dias para que o processo judicial seja movimentado. No meu caso, eu ia toda
semana. Porque no dia em que você for lá, querendo ou não, eles vão ter que
movimentar o processo, nem que seja apenas para abrir o seu caso no computador.
É o que eu sempre digo: eles precisam te ver, para que se deem conta de que você
quer aquele medicamento, que precisa dele, que não deu entrada na Justiça e
deixou o processo de lado. É você que faz o processo andar. Você sempre tem
que chegar lá antes das 09h, o horário que abrem a Defensoria, para pegar uma
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senha. Você pode ser atendido até às 16h, depende da demora do trabalho deles.
Mas é importante chegar cedo, pois só distribuem senhas até às 11h, ainda assim
em um número limitado. Eu sempre aconselho que você não contrate um
advogado particular, eles não gostam. Que não mande e-mail e nem telefone. O
que aconselho é que vá até lá, que esteja sempre ali nas filas e nos bancos para
que vejam você”. “Qual o motivo de tal conselho?”, interpelo Gal. “É simples: os
papéis não andam sozinho, eles não têm pernas. Eles só saem da mesa do defensor
e do Juiz se você for lá para movimentar eles. Na Defensoria atendem sempre às
terças e quintas-feiras. É fundamental que você vá ao menos um desses dois dias
ao longo da semana. É preciso que você dedique o seu tempo para fazer o processo
andar. Ir lá sempre é importante para que você fique conhecido da pessoa que vai
sempre te atender. Esse é um dos meus macetes. Eu sempre indico isso para as
mães que querem judicializar, para as mães que não têm grana para comprar.
Porque a pessoa que te atendeu na terça, possivelmente pode ser a mesma que te
atenderá na quinta, e assim por diante, semana após semana, pois foi ela que leu
o seu processo, acompanhou o documento e está sendo forçada a abrir ele
novamente. Inclusive, quem me deu essa dica foi um defensor público, o Bruno”.
“E demorou quanto tempo para você ganhar a ação judicial?”, pergunto. Antes
que eu tivesse resposta, Gal se levanta de onde está. Fico sozinho”116.

É próximo das 09h. Gal toma o Pedrinho pela casa. “Estava quase me esquecendo
de sua medicação”. Vem até mim com um caixa de remédio e um copo com água:
Lamictal. “Pedro...”, ela o chama. Com passadas curtas, com o sorriso disfarçado,
arrastando os pés, ele anda ao encontro de sua mãe. O ato da medicação parece rotineiro.
Pedrinho sabe o que aquele horário significa. Sem que sua mãe avise, ele se senta na
cadeira, abre a boca, espera algo. Gal despeja um comprimido, seguido de um montante
de líquido. Ele engole. “Pronto”, ela diz. Pedro está medicado. Durante aquele dia,
segundo Gal, ele está um pouco “estranho”. De fato, de boa parte de meus encontros com
Gal, este é o que Pedrinho, uma vez acordado, mais tempo nos deixou a sós. Ele parece
preferir ficar no quarto, assistindo à televisão, à nossa presença. “Tenho medo de quando
ele fica assim, pois quando se interioriza muito é porque parece que está sentindo que terá
uma crise convulsiva”. “Deve ser coisa da minha cabeça”, Gal completa sua própria
interpretação devido ao comportamento do filho. Pedrinho nos deixa novamente para ver
televisão. Por agora, ele não quer a nossa companhia.
Cena 2
Estamos Gal e eu em seu quarto. Pedrinho há pouco teve uma crise
convulsiva. Folheávamos alguns exames de seu filho quando ele esboçou uma
respiração ofegante, os olhos reviraram-se e a boca acumulou uma quantidade
significativa de líquidos; o corpo tremia. Bebeca latia no quintal. O gato, que
116
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quase não permanece em casa, entrelaçava entre suas pernas. “Quando ele fica
assim os animais sentem”, contou Gal. Mais cedo, pela manhã, Gal sentiu que ele
poderia convulsionar. Achou-o um pouco estranho. Tal evento crítico (Das, 1995),
e/ou quase-eventos (Das, 2015), situações ordinárias que bagunçam o cotidiano e
estão para a ordem do vir a ser constante, fez com que Gal, em seu quarto,
retornasse às narrativas sobre o processo de judicialização do remédio da
maconha de Pedrinho; assunto interrompido quando ela foi medicá-lo mais cedo
e que, aos poucos, foi se perdendo em meio às dinâmicas e afazeres domésticos.
“Por isso eu tenho medo do Estado estar mesmo falido. Perder esse direito é perder
parte significativa da luta e da vida”, Gal fala sobre o medo com que tem
enfrentado os alinhavos desiguais, em termos de poder estatal, nos processos
rotineiros de gestão da vida e da morte, materializados em discursos retóricos da
“crise” da saúde pública – situação melhor traduzida à Gal quando defensores
dizem que o Estado está falido. “Foi uma luta conseguir o remédio da maconha
pelo Estado. Acho que o Pedro já está sentindo os efeitos da “crise” – lentamente,
Gal, novamente, conduz-me aos bancos e filas da Defensoria e do Fórum públicos
a fim de conseguir medicamentos para sanar as dores de doenças de difícil
controle. Sentamo-nos em sua cama. “O meu processo demorou oito meses. No
caso, em oito meses eu tinha ganho a licitação: o Juiz tinha me dado causa ganha.
A partir daí, restava saber se o Estado iria de fato pagar. Mas vir o dinheiro mesmo
demorou até outubro do outro ano” {Gal entrou com o processo judicial em maio
de 2015. No início do ano seguinte, em janeiro, o Juiz concedeu causa ganha, no
entanto, somente em outubro ela recebeu o primeiro montante do quantitativo
pleiteado}. “Acaba sempre demorando porque o Estado sempre recusa, dá uma
negativa, diz que não tem como pagar a medicação. Aí o Juiz e o Estado ficam
conversando. Enquanto isso eu ficava indo lá na Defensoria para averiguar. O Juiz
emitia os documentos e o Estado ia sempre resistindo e dando negativas até onde
podia. Contudo, aconteceu que o Juiz processou o Estado por omissão de direitos
humanos e da pessoa com deficiência; está tudo aqui, vou te mostrar....” – Gal
abre uma pasta, retira os documentos do seu processo judicial para que eu conheça
os termos que entravam nos acórdãos, os meses demorados e as inúmeras
apelações. Vou folheando os documentos com certo receio, pois Pedrinho
convulsionou justamente enquanto folheávamos documentos há pouco. “Com essa
denúncia que o Juiz fez o Estado precisa pagar o quanto antes, pois cada dia que
ele não te paga terá que um dia te indenizar por estar te expondo à morte”, Gal
completa. “O Estado sempre resiste até onde pode. Defensores e Juízes
pressionam, somente assim o Estado começa a pagar você. Fica um jogo entre a
Defensoria Pública e o Estado. Depois disso, entra no jogo também o Banco do
Fórum. Quando o Estado diz que aceita a causa dada como ganha do Juiz, não é
assim de uma hora para a outra que você vê o dinheiro; pelo menos foi assim
comigo...” [...] Gal pausa a narrativa, toma um dos documentos e diz que se trata
do primeiro dos quais o Juiz deu a sua causa como ganha. “Com todos os
documentos do processo judicial e todos os seus documentos pessoais, você tenta
ir depois de um ou dois meses no Banco do Fórum para ver se o dinheiro já está
disponível para a utilização. É a mesma coisa que na Defensoria: você precisa ir
lá sempre, pois se demorar eles te tiram o direito e você nem percebe”. “A
Defensoria e o Juiz saem dessa etapa do processo?”, indago-a. “Saem. É você que
faz o processo continuar andando. Mas é o Juiz que te dá um pedido assinado para
você ir lá no Fórum saber se o dinheiro já está depositado”. “Então neste momento
aparece o Juiz?”, mostro-me curioso. “Não. Ele ninguém vê. O defensor me
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entrega o pedido assinado e carimbado no balcão da defensoria em um dia comum,
de terça ou quinta-feira” – esboço um olhar confuso após sua resposta. “É
exatamente essa confusão toda. Faz parte...”. Gal pausa a narrativa por instantes.
“Como o Banco do Fórum entra nessa conversa?”, dou voz ao seu silêncio. “Nesta
etapa você precisa pegar um extrato que consta o valor do dinheiro pleiteado, e é
o Banco que faz essa função. Se o dinheiro já estiver na conta, o gerente do Banco
imprime para você, assina e então é preciso levar esse documento à Defensoria e
dizer: olha, o dinheiro está aqui. Aí é aquele roteiro que você já sabe: chegar lá
cedo, pegar uma senha, esperar.... Dessa vez, você entrega para o defensor público
no balcão o extrato em questão. Na Defensoria eles irão te dar um prazo de quinze
dias para que o documento saia da mesa do defensor e o Juiz assine. Quando você
retornar, e caso o Juiz já tenha assinado o documento, isso significa que o dinheiro
já está mesmo liberado. Coisas podem acontecer nesse percurso, como ter algum
documento faltando ou caso o sistema de internet esteja fora do ar. Com o extrato
assinado você vai novamente ao Banco do Fórum. Eles vão conferir tudinho pelo
sistema do computador, e se estiver tudinho certinho, eles emitem um documento
detalhando todo o processo até ali; desde a entrada com o processo jurídico,
contendo as datas, até o quantitativo que será recebido. É este documento aqui....”
– despojados em sua cama, Gal procura o documento para mostrá-lo. “Dali você
sai com um ou dois seguranças do Banco até uma agência do Banco Brasil na
mesma rua do Fórum. O dinheiro é retirado em mãos. Em seguida, o gerente
confere o valor e então deposita na minha conta. Isso tudo é feito dentro do Banco
e por eles mesmos, eu somente assisto e assino”. “Aí acaba tudo?” – desejando
que exista um fim, é o que lhe pergunto. “Nunca acaba. O processo é praticamente
infinito. Após toda essa etapa entre a Defensoria e o Fórum você entra em contato
com a revendedora do medicamento para dar início ao pedido da compra dos
frascos. Você precisa guardar todos os documentos, pois quase todos eles um dia
serão novamente utilizados. Lá na Defensoria te aconselham a tirar xerox de tudo.
Você precisa ter tudo guardado com você: quanto recebeu, quanto retirou da
conta, quanto gastou. É preciso pegar todas as notas fiscais, ter tudo isso em mãos.
À medida que você compra os frascos e eles chegam pelos correios, você tem que
ter todos os comprovantes da compra com você. A etapa do processo agora é ir à
Defensoria para prestar contas. Isso acontece sempre de seis em seis meses; fiquei
sabendo que quem está recebendo agora precisa fazer isso de três em três, pois as
ações judiciais estão cada vez com o valor reduzido. Isso é trágico. O que eu
geralmente faço: no mesmo dia em que presto contas efetuo as etapas todas
novamente. Retiro um diagnóstico médico atualizado, inclusive constando a
melhora do Pedrinho com essa medicação, levo o ofício da ANSIVA, todos os
documentos dos defensores e do Juiz e do Banco que eu até aquele momento
tenho. Faço isso para tentar renovar o direito para mais seis meses de medicação
paga pelo Estado”. Com os documentos do processo judicial em mãos, pergunto:
“E isso tudo é novamente feito pela Defensoria?”. “Isso. Chegar cedo, pegar
senha, filas, bancos, esperas e os balcões para entregar os documentos aos
defensores. Uma vez que foi dada novamente a entrada no pedido de renovação
do direito, é preciso ficar aguardando” [...] “Quando se passam quinze dias você
precisa ir lá novamente. Tudo volta de novo, e de novo: terça ou quinta-feira será
um dos dois dias em que você irá entrar em filas e se sentará nos bancos da
Defensoria Pública para fazer novamente o processo andar”. Pedrinho chega até
nós. Não estamos novamente a sós. Munindo-se de um celular que tocava uma
música do cantor brasileiro Zeca Pagodinho, ele se senta na cama. “E como é para
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você esses processos judiciais que sempre se repetem?”, pergunto. “Vejo como
processos que nunca acabam, é um ciclo da vida infinito, quase um aluguel: você
paga hoje e amanhã já está novamente devendo”. “Mas mesmo que você já tenha
ganho a ação judicial, é preciso ficar indo lá quase toda semana como se fosse a
primeira vez?”, ainda desejo saber um pouco mais. “Tem que ficar, sim, filho. Eu
pelo menos faço isso. Senão eles esquecem de você, o processo ‘some’ em meio
aos vários outros que eles têm lá. Eu vou lá sempre para que meu processo seja
mexido: para que saia do balcão, para que chegue à mesa do defensor, para que o
Juiz tenha conhecimento dele. Sabe por que eu faço isso? Para que algum defensor
se sente comigo para conversar; se isso acontecer é o mesmo que dizer que o
processo saiu dos arquivos e foi parar em sua mesa. E é ele que manda tudo para
que o Juiz assine. Caso você vá lá e eles não sabem em que pé está o seu processo,
é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e este não chegou na mesa
do Juiz, que é onde tem que chegar. Você então fica indo lá para avisar a eles que
precisam agilizar o seu processo. Que você quer e precisa desse direito. Até que
um dia você chega lá, e finalmente o Juiz assinou e seus documentos são entregues
no balcão pelo defensor”. Pedrinho reclama de algo. Como teve uma crise
convulsiva há pouco tempo, Gal acha por bem dar-lhe alguma atenção. Ela vai à
cozinha. Retorna com um copo d´água. Pedrinho bebe [...] Ao que parece, ele
estava com sede. Começo a arrumação dos documentos das ações judiciais, agora,
completamente espalhados pela cama. “Gal, irei arrumá-los para te poupar o
serviço”. Enquanto eu os guardo, ela diz: “Mas é o que eu sempre digo: o processo
não anda sozinho, os documentos não têm pernas próprias. É você que faz o
processo andar. Se o processo se perder no caminho, você precisa estar ali para
avisar que algo não está saindo de modo correto e o recoloca nos eixos da
burocracia. O que eu sei é que é preciso ir lá para que o processo seja mexido. Se
você é uma pessoa que sabe que não conseguirá aguentar esse “tempo” todo, que
não tem condições de aguentar essa batalha, essa luta diária, não se iluda: nem
tente judicializar, pois não vai adiantar. Quando a causa é ganha, o dinheiro
depositado e os frascos chegam na sua casa, o processo não se encerra; tudo volta
novamente. É aí que as pessoas perdem as suas ações na Justiça. Elas acham que
o processo judicial é automaticamente renovado, que os papéis andam sozinhos
nas mesas, e que um dia a Defensoria vai te ligar: venha aqui receber o seu
dinheiro”, com esta frase irônica, Gal traz um cotidiano burocrático demasiado
lento para nosso diálogo: a Defensoria se materializa em discursos. “A luta é
constante. É praticamente o ano todo. Teve o caso da Maria da APEPI que deu
entrada e abandonou o processo. Voltou lá depois de quase um ano e achou que
já estaria liberado. Ou seja, deu de cara com o seu processo arquivado. Ela
desistiu, disse que não tem forças para aguentar ficar fazendo isso toda semana,
como eu disse a ela que é preciso que seja feito. Eu sou ativista velha vira-lata de
rua. Se tem um remédio que funciona para o meu filho, eu vou do céu ao inferno
para cassar ele. Uma vira-lata sempre aguenta horas em filas e bancos; sempre
aguenta um conjunto de papéis. É aos poucos: aos poucos os documentos vão se
movimentando; aos poucos os defensores vão te conhecendo; aos poucos seu
processo chega na mesa do defensor, na mesa do Juiz; quando vemos tudo isso
está assinado. Mas demora meses, e é feito toda semana” [...] Encerro a arrumação
de todos os documentos de suas ações judiciais. Gal guarda-os em seu armário.
Assim como a caixa de remédios de Pedrinho, descrita no capítulo anterior, tal
pasta de documentos opera como “chaves” progressivas que estetizam múltiplas
camadas pulverizadas de si, de “estar no mundo” (Ingold, 2000). O processo
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judicial está aberto e em movimento, embaralhando as coproduções entre
“Estado”, “Gênero” e “Medicamentos”, entre outras carnaturas político-morais,
que perfazem a cena política da vida cotidiana em concomitância aos processos
de formação de “Estado” e construção da nação. Gal, eu e seu filho vamos à rua
fazer uma caminhada para que Pedrinho possa “exercitar as pernas” após a crise
convulsiva117.

2.2 Tramas dos “direitos”, sistemas de saúde, fármacos e ações estatais
O fenômeno da judicialização do direito à saúde no Brasil contemporâneo
consiste numa gramática da experiência política democrática que remonta ao final do
século XX. Com ele, os sentidos em torno dos “direitos”, dos direitos humanos, dos
fármacos118, dos mundos biopolíticos plurais, dos valores envolvendo a vida, a ética e o
desejo, dos sensos “críticos” acerca da justiça (Boltanski, 2000), bem como das ações
estatais, harmonizam-se em um sem número de experiências de sujeitos políticos,
“cidadãos-litigantes”, que denunciam o “Estado” a fim de exercerem o direito ao acesso
integral aos insumos de saúde (Biehl & Petryna, 2016). Especificamente, estamos lidando
com certos repertórios morais sobre a fabricação de sujeitos portadores de determinados
direitos119 – neste caso, à saúde. “Direitos” estes, por sua vez, idealmente imaginados
como estando para a ordem de um dever a ser gestado e gerido pela regulação de órgãos
estatais (Souza Lima, 2002).
Segundo este último autor, em sua proposta para os estudos sobre Administração
Pública no Brasil, gestar é próximo da imagem de formar e sustentar um filho, portanto,
“aponta-nos para a função constitutiva e pedagógica, de “maternagem”, do ensinar a “ser”
(: 16). Enquanto isso, gerir sinaliza-nos o controle cotidiano de uma administração.
Gestar e gerir, assim, operam de maneira mutualmente constitutivas nos processos
117

Diário de campo, 04 de agosto de 2018.
Partindo das formulações de Jacques Derrida (1975), o fármaco (pharmakon) tem um caráter sempre
relacional e ambíguo – ele transita entre os significados do que sejam “droga” e “veneno”, por exemplo.
Aqui, o fármaco é também sempre relacional e ambíguo, pois, comunica as lógicas de mercado, as
tendências de saúde global, os processos cotidianos de formação do Estado-nação, os mundos locais das
pessoas, entre outras figurações.
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Cf. Adriana Vianna (2002), Maria Gabriela Lugones (2009), Paula Lacerda (2012), Martinho Braga
Batista e Silva (2013), Silvia Aguião (2014), Lucas Freire (2015), Claudia Fonseca & Glaucia Maricato
(2013), Jilian de Oliveira (2019), entre outros, para uma discussão sobre os mundos plurais dos “direitos”,
envolvendo, sobretudo, gramáticas em torno da conformação de “sujeitos de direitos” em suas densas
relações com órgãos administrativos, práticas cotidianas de governos, processos de fabricação de “Estado”
e jogos semânticos de fluidez e fixação de categorias, como “acusados”, “monstros”, “vítimas”, “vítimas
indefesas” e “reparados” por algum direito humano violado. Para uma discussão mais ampla do campo das
políticas públicas (das Policy), confira: Souza Lima e Castro (2015).
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rotineiros de formação do “Estado” e construção da nação120. Conforme as pistas teóricas
elencadas por Souza Lima (2002), o “Estado” não se exerce gestando e gerindo
genericamente os bens públicos, tampouco é isento de manifestações e transformações
culturais121, relações de poder e tradições históricas de conhecimentos coloniais de
diversas ordens (Souza Lima, 2012b); ao contrário, atua perscrutando e reforçando as
desigualdades sociais nos territórios e populações historicamente postas à margem122 da
vida cotidiana, tutelando-as de maneira supostamente pacífica, visando integrá-las ao
mundo cívico123. Logo, a discussão, baseada em uma minuciosa relação entre a
antropologia, a etnografia e a história, é sempre – e necessariamente – sobre os processos
figuracionais de construção dos Estados-nação, jamais completamente acabados.
Nesta linha de argumentação, a judicialização do direito à saúde fala-nos menos
de ações judiciais isoladas – mesmo que os “casos” particulares sejam demasiado
instigantes; assim como o de Gal, há pouco brevemente exposto por meio de cenas, e este
é o movimento etnográfico que eu justamente adoto aqui, ou seja, parto de um processo
judicial em específico, para um sem número de tentáculos e políticas da cena pública
nacional mais ampla. Filiado a peculiares abordagens que revelam as relações de poder e
performances viscerais de gênero, raça, classe social e sexualidade no epicentro dos
imbricamentos de dinâmicas coloniais, no interior de instituições estatais, em rupturas e
desordens que dão arquitetura aos eventos críticos, e no interior do coração da fabricação
de Estados-nação (cf. Das, 2007; Stoler, 2007; Cho, 2008; McClintock, 2010; Davis,
2016; Vianna & Lowenkron, 2017; Padovani, 2017), espero costurar, a partir de práticas
concretas de processos judiciais de insumos de saúde, uma análise etnográfica sobre os
fazeres de “Estado”, de gênero e de medicamentos. No desenrolar deste capítulo, mostrome atento às coproduções dessas categorias sociais.
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Cf. Norbert Elias (2006) para um melhor esboço figuracional sobre a diferenciação entre os processos
de formação de Estados e construção de nações – que não são as mesmas coisas, no entanto, conforme
Souza Lima (2012a :560), há entrelaçamentos “em certos momentos do tempo e em certos espaços”.
121
É pertinente, aqui, recuperar a análise arquitetada por George Steinmetz (1999) sobre os processos de
produção de “Estado”, e as diversas e possíveis conceitualizações para a ideia de “cultura” – não mais em
sua sistematicidade, mas sobretudo em suas modificações, diferenciações, fragmentações e dimensões
históricas. Em suma, o autor propõe pensar numa elaboração do “Estado” a partir dos movimentos de
“virada cultural” (cultural turn) no seio da crítica pós-modernista antropológica da década de 1970 em
diante, dando ao conceito de cultura uma centralidade como ferramenta analítica às “dinâmicas de Estado”.
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Segundo Veena Das e Deborah Poole (2004), o conceito de “margem de Estado” não é qualquer mera
ausência de “Estado”. A “margem” enquanto espaço-lugar da ausência é onde primordialmente as ações
estatais atuam.
123
Cf. João Pacheco de Oliveira (2014) para uma discussão sobre pacificação e gestão de territórios e
populações.
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Desvendar as tramas morais da judicialização no Brasil contemporâneo – ou, mais
precisamente, o ato de judicializar (Biehl, 2016) –, sugiro, oportuniza um leque
interessantíssimo de inquietações sobre a pluralidade semântica e as gramáticas no
universo dos “direitos”124, bem como um conjunto de outras figurações: os valores e
sentidos nas redefinições em torno da vida e das políticas da vida (Fassin, 2009; Butler,
2018; Aureliano & Gibbon, 2020); os fármacos e os mundos plurais envolvidos; as ações
estatais; e, por fim, a aposta máxima do capítulo, as relações de gênero, o trabalho do
tempo, e o repertório de construção histórica e cotidiana do Estado-nação. Para além de
procurar fixar e substancializar o que sejam, em termos conceituais, “Estado”, gênero e
medicamentos (e também o que sejam “tempo”, “nação” e “Justiça”), opto por navegar
pelo balançar da maré de suas mútuas constituições produtivas, isto é, em seus jogos
contínuos de fluidez e fixação, como quiseram Vianna & Lowenkron (2017): tanto no
que tange às ações sociais concretas e rotineiras que produzem tais categorias, quanto aos
planos abstratos e ideacionais, elementares para a produção espectral da crença em um
Estado-ideia (Abrams, 1998).
O direito integral e constitucional à saúde no Brasil está interligado com
transformações sociais mais amplas no transcurso da segunda metade do século XX.
Destacam-se, neste momento, a Reforma Sanitária, a Constituição de 1988 e a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS), e uma gama de agências e aberturas de discussões
acadêmicas, estatais e ativistas que surgiram nesse ínterim. Atualmente, o Brasil é um dos
mais de cem países que democratizaram e tornaram universal o acesso à saúde como um
exercício de cidadania (Biehl & Petryna, 2016). Durante o último século, foram variados
os percursos político-histórico-sociais protagonizados pelo sistema de saúde brasileiro,

Parto da perspectiva de que “direitos” consiste em um termo polissêmico, entremeado por um sem
número de esferas sociais na vida cotidiana, cujas pessoas vão trilhando caminhos por entre territórios da
“justiça” e mundos sociais imaginados como “justos” e “injustos”. Assim como Adriana Vianna (2013),
interesso-me menos em procurar seu significado apriorístico e mais “buscar perceber sua complexidade
em práticas, situações sociais e contextos de disputa” (: 15). Desse modo, acredito que o universo dos
“direitos” permeia “aparatos institucionais variados, mobilizações políticas, estratégias de coletivização,
dramas morais e sofrimentos pessoais igualmente entrelaçam-se às gramáticas dos “direitos”, revelando
a dimensão socialmente produtiva da elasticidade presente em tais gramáticas” (:15). A ênfase no fazer e
no desfazer dos “direitos”, defendida pela autora como uma dimensão analítica, coloca em primeiro plano
a ação social dos “direitos”, segundo ela, “seja como normativas legais, como tradições administrativas ou
como forma de construção e posicionamento de sujeitos morais e políticos” (:15), bem como a dimensão
processual e dinâmica. No limite, o fazer e o desfazer dos “direitos” aparece em estreito diálogo com “usos,
contradições e conflitos movimentados com base na própria ideia de que há algo que sejam “os direitos”
ou de que há modos de agir que sejam corretos e devidos. Modos direitos, portanto” (:16).
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cujas propostas transitavam entre uma ofensiva neoliberal125, e outra de cunho mais social
e democrático (Bastos, 2002; Minayo, 2006; Paim et al., 2011). Antes da cristalização da
abertura democrática, com o cessar do período da ditadura militar (1964 a 1985), no início
do século, o acesso aos direitos civis estava atrelado à atividade laboral; sendo assim,
dependia do vínculo trabalhista exercido pelas pessoas. A assistência era extremamente
desigual, fragmentária e não atendia a todos. Pois, parte significativa da população
brasileira estava concentrada no trabalho informal e/ou era formada por trabalhadores de
baixos salários, sendo rubricadas em distintas modalidades nas “Caixas de assistência”
então criadas, no que se refere às categorias específicas para classificar os sujeitos que
estavam, ora no trabalho formal e ora no informal – levando em conta, sobretudo, a
contribuição à previdência social (Biehl, 2011). Assim, este último grupo de
trabalhadores era refém de uma precária assistência pública de saúde.
Durante a implementação e consolidação de tal modelo trabalhista, ocorreu uma
expansão dos setores privados, acarretando uma privatização acelerada dos serviços de
saúde. Como revisaram Aureliano & Gibbon (2020), este alicerce neoliberal de
privatização se enovela com as seguintes ações estatais: i) expansão da assistência a partir
do alargamento da previdência social aos trabalhadores rurais, campesinos e pessoas
carentes em termos econômicos, por um lado; e ii) ao financiamento de organizações de
saúde, como reformas de hospitais privados e ao incentivo, por meio de descontos, para
que as empresas oferecessem assistência à saúde privada aos seus empregados, por outro.
Neste sentido, o sistema de saúde era desigual, pois estava centrado naquelas pessoas que
possuíam vínculos trabalhistas e/ou dispunham de recursos financeiros para arcar com os
custos dos serviços. Ainda que uma das ações estatais tenha sido o alargamento da
previdência social, os recursos advindos desta, no limite, destinavam-se ao financiamento
do setor privado.
Às voltas com as tessituras gramaticais da defesa da “pessoa humana” e do “direito
humano básico” nos anos 1970, setores da sociedade civil, gestores de saúde, sindicatos
de trabalhadores, entre outros atores, protagonizaram o movimento pela Reforma
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Não pretendo destrinchar o conceito de neoliberalismo. Tomo-o como parte da análise, pois
recorrentemente emergiu na literatura consultada sobre o sistema de saúde nacional e o fenômeno da
judicialização estudados. Como referência, indico a aula de 31 de janeiro de 1979, proferida por Michel
Foucault, no Collège de France, à ocasião do curso Nascimento da Biopolítica (2008a). Indico também o
livro Corpos em Aliança e a Política das Ruas: Notas para uma teoria performativa da Assembleia, de
autoria de Judith Butler (2018).
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Sanitária no Brasil. As pautas eram progressistas: visavam o acesso à saúde como uma
questão de perspectiva integrável, social e política126.
Em 1988, durante o período da abertura democrática nacional, o Brasil lançou à
luz sua nova Constituição, conhecida como Constituição Cidadã127. A Reforma foi
incorporada – ainda que o sistema privado lhe tenha feito frente e “resistência” –, e a
saúde passou a ser então definida na Carta Magna como um “direito do cidadão” e
obrigação e dever a ser oferecido pelo “Estado”. Foi a partir desse movimento, de
amplitude nacional, que, no Art. 196 da Constituição, passou a constar que: “Saúde é um
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Gal, por sua vez, parece levar ao máximo tal normativa jurídico-legal do direito
ao acesso à saúde: “Pedrinho é um cidadão. É uma pessoa com direitos que devem ser
atendidos” – ela sublinhou enquanto falávamos sobre o processo de judicialização do
medicamento de seu filho, como reproduzido nas cenas que abrem o capítulo. Desse
modo, ela transita por entre as assinaturas político-morais que constroem ideais de
“cidadãos”, “direitos”, “deveres”, “Leis”, “Estado”, “nação”. A noção de produção da
indiferença de Herzfeld (1993), serve-nos aqui para pensar a maneira como a burocracia
estatal transforma “indivíduos” em “cidadãos”128. Isto ocorre porque a burocracia é parte
elementar da produção social do imaginário do “Estado” moderno (Weber, 1974).
Parte importante do estabelecimento do campo da chamada “Antropologia do
direito e/ou jurídica” (cf. Kant de Lima, 2012) centra-se na análise da construção de um
conjunto de normas que marcam e desmarcam os sentidos do certo e do errado, do bem
126

Conforme a literatura consultada (cf. Minayo, 2006, Paim et al. 2011 e Aureliano & Gibbon, 2020)
muito bem descreve, algumas ações ganham destaque para a consolidação da Reforma Sanitária: a criação
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO); a implementação do
Conselho Nacional de Secretarias de Saúde; a realização da 8º Conferência Nacional de Saúde.
127
A Constituição brasileira de 1988 foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de
setembro de 1988, e promulgada em 05 de outubro do mesmo ano. Consiste na Lei fundamental e suprema
do Brasil, servindo de parâmetro de validade às demais espécies normativas; isto é, constitui o mais alto
escalão do ordenamento jurídico. Ficou conhecida como “Constituição Cidadã”, pois foi concebida no
processo de reabertura democrática com o fim do período da ditadura militar (1964 a 1985). Para maiores
informações, consultar: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>,
Acessado em 09 de outubro de 2019, às 13h29.
128
Na etnografia de Wagner Alves da Silva (2019) sobre as relações administrativas operadas em uma
instância estatal responsável por reabilitar as pessoas adoecidas para o trabalho, o autor identificou algo
parecido com essas tramas da “burocracia estatal” que eu estou descrevendo: mostrou como as fichas
produzidas transformavam pessoas em pacientes, e a dor em “casos” médicos. Em linhas gerais, estamos
lidando com complexas modalidades de representação social de pessoas por meio de fichas administrativas.
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e do mal, como Souza Lima (2013) certa vez pontuou. Tais arquiteturas normativas
apontam para uma tênue relação entre o que significa poder pleitear determinados direitos
– no interior de um universo político-social em que o direito é uma linguagem central;
mas, também, para o campo dos deveres. Em suma, para o “sistema de obrigações e
prerrogativas que traduz de modo prescritivo tais normas no plano individual e coletivo”
(Souza Lima, 2013 :11). Esse horizonte epistemológico é interessante, pois funciona
como uma espécie de pano de fundo ideacional da representação burocrática da razão
estatal moderna (Weber, 1974).
Todavia, minha proposta – ainda que levando bastante a sério, e às últimas
consequências, os desejos e as crenças que os sujeitos posicionados direcionam à
entidade, mais ou menos vista como homogênea e enunciada como “Estado” –, é
descrever etnograficamente uma dimensão comunicacional dos “direitos” – como há
pouco fora enunciado. Percorro, assim, seguindo os apontamentos de Vianna (2013),
narrativas, textos, vocabulários, linguagens e gramáticas que forjam o mundo dos
“direitos”, sempre em estreita conexão com esferas sociais que, muitas vezes, são
tradicionalmente escaladas como estando em polos opostos. Emoções, afetos, sociedade
civil129, agenciamentos de diversas ordens, “Estado”, ação judicial, Leis, Defensoria e
Fórum públicos, e ações sociais do tipo “é você que faz o processo andar”, enovelam-se
nos processos de formação do “Estado”. Tenho como cenário etnográfico, aqui, o
percurso da vida ordinária de pessoas de carne e osso em seus trânsitos pelas bordas de
territórios minados dos “direitos”, da “Justiça”, do “Estado”, em situações que lidam
diretamente com uma “administração do mal comum”, parafraseando uma ilustre
passagem de Souza Lima (2013).
Mesmo que a Constituição de 1988 tenha garantido o acesso universal à saúde,
como apresentado, o contexto de sua implementação não era tão favorável a normativas
estatais de tipo social e democrático. Isso se deve aos efeitos de uma política neoliberal
voltada para o mercado, então em curso – o que acarretou uma profunda hiperinflação e
recessão econômica, dificultando as bases políticas da implementação da Reforma
Sanitária brasileira (Paim et al., 2011). Dois anos após a Constituição, em 1990, é
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Tendo em vista certas indicações de Timothy Mitchell (1999), a suposta separação fronteiriça entre, de
um lado o “Estado”, do outro a “Economia”, e do outro a “Sociedade Civil”, é elementar para o reforço do
plano ideacional do “Estado”. Em outras palavras, para a cristalização dos “efeitos de Estado”. Para uma
elaboração teórica sobre os “efeitos de Estado”, confira também Michel-Rolph Trouillot (2001).
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instituída a Lei Orgânica da Saúde130, a qual especifica as ações e serviços de saúde em
todo o território nacional, estabelecendo, dessa forma, a maneira como o SUS será
organizado, suas atribuições e diretrizes. Esta Lei prevê a fragmentação e
descentralização do sistema público de saúde em questão, no que tange às modalidades e
níveis de gestão dos recursos públicos: divididos entre as entidades da União, Estados e
municípios. É desse modo que, apesar do período de grave esfacelamento econômico e
político advindo dos tentáculos nevrálgicos do neoliberalismo, a saúde pública se
estabelece no Brasil como um direito gratuito, integral e universal.
À luz desse movimento político, em âmbito nacional, visando o bem-estar da
população recém detentora de “direitos à saúde”, algumas ações foram impulsionadas:
durante a década de 1990 foram criados o Programa Saúde da Família; o Programa
Nacional de Prevenção e Controle do HIV/AIDS – tornando-se rapidamente um modelo
mundial para os países do sul global (cf. Biehl, 2007, 2011; Valle, 2018); e a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária131 (ANVISA). Já nos primeiros anos do século XXI:
criaram-se o Programa Nacional de Triagem Neonatal132 (PNTN), conhecido como
“teste do pezinho”; o Programa Saúde da Família (PFS), posteriormente chamado de
Estratégia Saúde da Família133 (ESF), e o Programa Farmácia Popular134. Foi
130

Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde), sancionada em 1990. Responsável por regulamentar o Art. 198
da Constituição Federal, repartindo as responsabilidades da assistência à saúde entre os entes federativos.
Para maiores detalhes, consultar: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>, Acessado em 09
de outubro de 2019, às 20h23. Como consta do Art. 198 da Constituição: “As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e integrada e constituem um sistema único, organizado com as
seguintes diretrizes: i) descentralização, com direção única em cada esfera do governo; ii) atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; iii)
participação da comunidade”. Em seu parágrafo primeiro, sinaliza-se: “O sistema único de saúde será
financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, além de outras fontes”. Para maiores detalhes, consultar: <
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653794/artigo-198-da-constituicao-federal-de-1988>, Acessado
em 09 de outubro de 2019, às 20h29.
131
Para uma abordagem mais sistemática sobre como opera a Agência de Vigilância Sanitária nas
regulações dos fármacos, consultar Rosana Castro (2014).
132
Consiste em uma política pública de abrangência nacional, cuja função é testar os recém-nascidos para
diversas doenças; como por exemplo: hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita,
fenilcetonúria, deficiência de biotinidase e hipotireoidismo. Para maiores detalhes, consultar:
<http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45503-ministerio-da-saude-reforca-a-importancia-do-testedo-pezinho-entre-o-3-e-5-dia-de-vida>, Acessado em 09 de outubro de 2019, às 21h51.
133
Cf. as etnografias de Everton de Oliveira (2013) e Carolina Nogueira (2016) para uma refinada análise
sobre os diversos contextos históricos em que a “família” emergiu como estratégia de promoção de saúde
pública.
134
O Programa Farmácia Popular foi criado em 13 de abril de 2004, a partir da implementação da Lei nº
10. 858, posteriormente regulamentado pelo decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004. O seu principal
objetivo é oferecer vias alternativas de acesso aos fármacos considerados essenciais por parte da população
brasileira. Em linhas gerais, as farmácias populares cumprem as funções das principais diretrizes da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Esta última política foi criada a partir da Resolução nº 338,
de 06 de maio de 2004, no âmbito do Plenário do Conselho Nacional de Saúde, cuja normativa base é a
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oficializada a nova Política de Saúde Mental, a fim de cristalizar a reforma psiquiátrica
no Brasil. Esta última tinha emergido como pauta importante à mesma época das
discussões que deram alicerce ao conceito de Reforma Sanitária da década de 1970135.
Desse modo, até aqui é possível aferir a maneira como os insumos de saúde, com
especial centralidade dada aos medicamentos, foram se tornando um bem humano a ser
gestado e gerido pelos setores fragmentados do “Estado”. A construção do acesso
universal à saúde no Brasil põe em primeiro plano os movimentos contínuos de
construção da nação. Esta não está dada; ao contrário, é constantemente feita e refeita nas
dobradiças históricas e nas relações sociais mais comezinhas, e este é de imediato um dos
principais objetivos do capítulo136. Faz-se nação no processo judicial de Gal, portanto,
entre as filas e os bancos da Defensoria e do Fórum públicos; faz-se nação entre os
guichês; os documentos; os balcões; as mesas; as assinaturas; os carimbos de defensores
públicos e juízes; em importações transnacionais de remédios da maconha; nos serviços
dos correios; nas empresas estrangeiras; nos sistemas informatizados dos computadores;
em frases do tipo “é você que faz o processo andar”; no limite, a partir da agência dos
sujeitos, e dispêndio do “tempo” gasto para movimentar processos judiciais “contra o

competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde em formular, avaliar e elaborar as normas
públicas de saúde. Em seu Art. 1º consta que um dos elementares princípios de tal Política Nacional de
Assistência Farmacêutica é: “i) a Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da
Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade; ii) a
Assistência Farmacêutica deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de
políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de
desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos, dentre outras, garantindo a
intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve tanto o setor
público como privado de atenção à saúde; iii) a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o
medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a
pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção,
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços,
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da
melhoria da qualidade de vida da população”. Além destes três parágrafos jurídicos, há ainda mais um. No
entanto, os até aqui reproduzidos já atendem ao objetivo do capítulo: descrever como os insumos de saúde,
sobretudo os medicamentos, foram se tornando peças-chave como diretrizes de saúde pública democrática.
135
Na tese de Leandro Gonçalves (2018) podemos conhecer melhor os movimentos sanitaristas, a criação
do SUS e da Saúde Coletiva, entre outros movimentos que se propuseram fazer frente aos modelos
neoliberais que regiam a saúde pública brasileira.
136
Souza Lima (2012a), explicitando sua proposta para o termo “fazer Estado”, adota uma perspectiva
processual para os estudos das ações estatais, bem como para a construção (sempre contínua e jamais
completamente acabada) da nação. Atesta o autor: “Tomando-os como processos dinâmicos e inconclusos,
nós nos obrigamos a explicar o que entendemos sobre cada um desses termos a cada investimento analítico
que fazemos, de fato operando etnograficamente e não por meio de prescrições inscritas na lei, ou em
cosmologias que internalizamos e nos guiam acriticamente, muitas vezes denominadas teorias. Não
supomos, pois, um Estado-nação pronto de uma vez por todas e sem deslizamentos espaciais que sejam
aqueles dos expansionismos guerreiros ou das coalizões de Estados” (: 561).
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Estado”. Ou, ainda, em outro registro etnográfico, com a própria atitude de se colocar
supostamente “contra” a instância estatal, de se colocar “contra” as normativas
ideacionais da representação do poder, objetivando, ao final, processar o “Estado” para
que este cumpra os seus deveres constitucionais. Tudo isso – e muito mais coisas – são
processos concretos de se fazer o Estado-nação137.
Gal e sua família, durante o tempo de convivência, conduziram-me aos múltiplos
mundos e ações sociais que constroem o “Estado”, especificamente o Estado-nação, o
gênero e os medicamentos, bem como as dinâmicas de racialização, pobreza, políticas da
vida, sensos “críticos” envolvendo justiças e (in)justiças (Boltanski, 2000), e ao “tempo”
em sua produção fenomenológica – inscrevendo-o, a princípio, como uma espécie de
matéria da luta política. “Minha vida é uma luta diária”, Gal contou em inúmeros
encontros. “Foi uma luta conseguir o remédio da maconha pelo Estado” – as drogas
farmacológicas não estão imersas à “revelia de uma singular significância”. Entretanto,
somente ganham real sentido quando conectadas às gramáticas que perfazem os dilemas
cotidianos de se sustentar vidas morais em contextos altamente angustiantes e incertos
(Duarte, 1986; Kleinman, 2006). Nestes, as situações envolvendo a pobreza e os
adoecimentos dão carnaturas simbólicas e materiais às principais dificuldades humanas
na tecedura da vida comezinha. “Eu sou pobre. O Estado é que me dá” – Gal disse no dia
em que nos falamos mais intimamente pela primeira vez, enquanto a acompanhava até
seu ponto de ônibus, como apresentado ao longo do capítulo anterior.
O tempo de convivência e compartilhamento do cotidiano com Gal centralizou a
discussão acerca dos medicamentos, sobretudo a partir do cruzamento com os setores
estatais. Suas narrativas revelam o quanto as ações sociais por ela protagonizadas,
envolvendo os fármacos e as produções de “Estado”, entrelaçam-se em tênues linhas de
fabricações mais amplas do sistema público nacional de saúde, e de suas transformações
históricas e “crises” político-econômicas. Propor-me a pesquisar as “dobras” políticas que
perfazem o ativismo da maconha medicinal já conduzia, de antemão, os medicamentos
para o coração da etnografia, uma vez que eles são uma das principais pautas ativistas.
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Como mencionado na parte introdutória deste capítulo, estabeleço diálogo com uma abordagem
processual e dinâmica para a compreensão do “Estado”, e para o “Estado-nação”. Segundo Souza Lima
(2012a), essa abordagem valoriza as “dimensões de processo, fluxo e performance, não apenas aquelas
apreensíveis pela via das análises dos grandes rituais e eventos, mas também a da sua atualização
cotidiana numa miríade de ações estereotipadas e rotinizadas, em disposições profundamente
incorporadas, apreensíveis na análise de condutas, desde os modos de pensar, falar, agir, como também
de sentir, expressar emoções e se apresentar na interação cotidiana” (: 561).
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Porém, à medida em que Gal e eu conversávamos sobre processos judiciais, e fui sendo
então cada vez mais instigado a adentrar o campo teórico da judicialização do direito à
saúde, dei-me conta de algo: lentamente, retornava para as minhas anteriores investidas
etnográficas sobre o fenômeno brasileiro do HIV/AIDS – obviamente, para fins
exclusivamente comparativos (cf. Nelvo, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2018c).
Os significados sociais envolvendo a Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
estabeleceram contatos com o registro de fabricação social da alteridade radical138. Dessa
maneira, a AIDS enquanto corpo, significado, matéria, saber-poder-discurso é produzida
no mundo público como uma doença do “outro”. Em minha proposta genealógicasistemática, baseada em material jornalístico, bibliográfico, estatístico e fílmico, postulei
que a AIDS é socialmente construída por meio de uma assinatura moral de práticas
sexuais, recaindo sempre em corpos e sexualidades específicas (Nelvo, 2017a). Não
obstante, ao revés desta argumentação, uma miríade de constelações teóricas e
fenomenais da vida se soma à proposta. Em minha etnografia, o principal campo analítico
percorrido foi o das gramáticas emocionais, especificamente as categorias em torno do
nojo, repúdio e humilhação139. Posteriormente, nos capítulos finais de meu trabalho
monográfico, quando dispendi especial atenção às narrativas de mulheres e mães jovens
soropositivas, brotou também a categoria social do abandono.
Assim como no cotidiano de Gal, cujo trabalho do tempo cimenta esta dissertação,
a vida político-moral de minhas interlocutoras, portadoras de HIV/AIDS, também está
imersa em cenas nacionais mais amplas. Elas são mães jovens soropositivas, abandonadas
por seus até então namorados em relações sorodiferentes quando seus filhos nasceram –
apenas elas eram as portadoras do vírus –, e vivem em territórios das periferias da cidade
do Rio de Janeiro. Como argumentei em artigo recente (Nelvo, 2018c), estas mulheres
são sujeitos/objetos de estatísticas epidemiológicas, de bancos de dados do Ministério da
Saúde, de políticas públicas gestacionais, de dinâmicas de saúde global, de maternidades

Taniele Rui (2012) discute o termo “alteridade radical”. No seu campo, a autora percorre os sentidos
produzidos pelo sentimento de abjeção direcionado a usuários de crack que chegam a uma relação extrema
com a substância, beirando a estética discursiva do definhamento corporal.
139
À ocasião de meu anterior estudo etnográfico, antes mesmo que eu tivesse conhecimento das recentes
investidas de Maria Elvira Díaz-Benítez (2019), apontei que todas essas categorias emocionais – filiado à
perspectiva contextualista das emoções (cf. Abu-Lughod & Lutz, 1990) – não eram nada genéricas, ao
contrário, todas elas produziam dinâmicas de gênero em seus atos performáticos e relações sociais
ordinárias.
138
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politizadas em seus discursos ordinários e atitudes concretas de “fazer família”140, de
tecnologias farmacológicas (Nelvo, 2017b), de “biomedicalizações do parentesco”, de
marcadores sociais da diferença, de emoções relacionais, de “problemas” de saúde
pública. Portanto, consistem em Pessoas morais141 (Mauss, 2015a) que fabricam,
paulatinamente, e por vezes de modo despercebido, os imaginários sociais do Estadonação.
Durante os primeiros anos do atual século, estima-se que cerca de 40% de todos
os casos de HIV/AIDS da América Latina estavam concentrados no Brasil (Biehl, 2011).
Conforme os números trazidos por este último autor, até o ano de 2007, calcula-se que
730 mil brasileiros viviam com HIV/AIDS. Como o conhecimento científico não é isento
de intervenções ideológicas e políticas das mais diversas orientações (Epstein, 1996), os
números epidemiológicos são permeados por determinadas ambiguidades contextuais.
Seguindo a proposta de Galvão (2002), os números podem sempre variar à medida que
novos boletins epidêmicos surgem, anualmente, transformando inclusive a precisão no
que tange aos “primeiros casos” que marcam a epidemia. Sem pretender ser extenso, por
exemplo, no Boletim Epidemiológico de 1987, os primeiros casos seriam referentes ao
ano de 1982 e não a 1980, como a AIDS é quase sempre reportada. Isto ocorre, pois os
casos são sempre revistos e podem ser alterados em boletins posteriores. Além do que, os
números, em boa parte das vezes, não abarcam parte significativa da população acometida
pela AIDS que vive em situação de extrema fragilidade humana – como a “epidemia

140

Minhas interlocutoras não estão ligadas a movimentos sociais. Elas jamais foram a público relatar suas
experiências. Vivem vidas em que HIV/AIDS se mistura com as dinâmicas de família, projetos escolares,
vontades futuras, namoros, emoções as mais variadas, entre outras relações sociais. Entretanto, em
momento de conversa com uma delas, inusitadamente, quando falávamos a frase “mães com HIV”, ela
completou: “e filhos sem HIV”. Dali em diante, passei a compreender que suas experiências e,
principalmente os significados em torno da gravidez – todas elas engravidaram entre 18 e 22 anos –,
comunicavam uma esfera social mais ampla: o universo de politização histórica da maternidade
soropositiva, contexto este radicalmente diferente daquele protagonizado por mulheres da segunda metade
do século XX (cf. Guimarães, 2001). Ainda que elas não estivessem ligadas a movimentos sociais, a frase
“mães com HIV e filhos sem HIV”, por vezes, mobilizava uma categoria identitária – historicamente situada
em corpos femininos jovens e mães portadoras do vírus causador da AIDS.
141
Assim como nesta dissertação, o conceito de Pessoa moral (Mauss, 2015a) operou em meu anterior
estudo ora como categoria, ora como ordem fenomenal da vida cotidiana. Nele principalmente me baseei
para confeccionar uma etnografia sobre experiências sociais de pessoas jovens portadoras de HIV/AIDS.
Como encerrei em um de meus artigos recentes (2018c :81), estruturado em torno do cotidiano de uma
delas: “o objetivo foi atentar para uma história de vida soropositiva e perceber Luíza como um ator social.
Nas franjas das experiências que marcam o sujeito, produzindo traumas e desafios, as vivências de Luíza
tornam-se significativas, pois comunicam muitas formas de ser “pessoa” em meio a relações que
fragilizam o cotidiano. Luíza é mais do que um “vírus”, é uma pessoa com dinâmicas familiares, amorosas,
sentimentais, fracassos, sonhos, desejos”.
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invisível” que acomete moradores de rua, formando o que João Biehl (2007) chamou de
“novo povo da AIDS”.
Cabe-nos uma interrogação: de que nos serve a este capítulo tal panorama
envolvendo a epidemia de AIDS no Brasil? De imediato nos serve porque ela acompanha
as tendências farmacológicas em escala de saúde global que dão base aos movimentos
sociais em prol de saúde em todo o país. As respostas brasileiras ao HIV/AIDS, no que
se refere aos serviços, demandas e cuidados, foram lentamente passando da prevenção e
assistência básica ao acesso a medicamentos. Dito de outro modo, em torno das
linguagens do direito pleno à saúde pública, esta vem sendo cada vez mais se
farmaceuticalizando142 (Biehl, 2007). O acesso ao tratamento com drogas
farmacológicas, assim, é a principal gramática ativista e revela o modus operandi das
intervenções em saúde global143. Como declararam Biehl e Petryna (2013 :177),
“iniciativas público-privadas estão em franca expansão, e as empresas farmacêuticas
estão se reformulando como empresas voltadas para a saúde global, tornando tratamentos
antigos mais amplamente disponíveis e acelerando o acesso a novos tratamentos”. O
governo brasileiro contou com investimentos público-privados em face à resposta
nacional à epidemia de Aids144. Destaca-se sobretudo os acordos e empréstimos advindos
do Banco Mundial para equipar o Programa Nacional de Prevenção e Controle do
HIV/AIDS. Na esteira de uma poderosa mobilização social de ONGs-Aids ativistas,
baseada nos ideais dos direitos humanos, e destas novas parcerias público-privadas, no
final do ano de 1996, o Brasil protagonizou uma legislação pioneira, que garantiu o acesso
universal à terapia antirretroviral para as pessoas portadoras de HIV/AIDS145. Com as
quebras de patentes de drogas estrangeiras, o governo conseguiu reduzir os custos do
tratamento através do incentivo à produção de genéricos, bem como negociou reduções
de preço a partir de campanhas farmacêuticas.
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Peter Conrad (2007) produz uma excelente descrição dos sentidos sociais envolvendo o que ele nomeou
como “medicalização da sociedade”.
143
Cf. Valle (2010) para um melhor panorama.
144
Em 1993 é assinado o “AIDS I”, primeiro acordo de empréstimo com o Banco Mundial contando com
250 milhões de dólares, dos quais 160 advindos do Banco em questão. O “AIDS II” foi realizado em 1998,
e contou com um valor total de 300 milhões de dólares, dos quais 165 milhões vieram do Banco Mundial.
Estima-se que, apesar de o número de infecções ter crescido nesses primeiros anos de implementação da
terapia de alta potência no SUS, os números de óbitos, por sua vez, decresceram significativamente
(Galvão, 2001). Todos estes dados estatísticos estão presentes em Nelvo (2017a).
145
Consiste na Lei nº 9.313, da qual consta, em seu Art. 1º: “Os portadores do HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana) e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão,
gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento”.
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Como já apresentado ao longo deste capítulo, a Constituição democrática de 1988
garantiu a todos os cidadãos o direito integral à saúde, criando dois anos depois o Sistema
Único de Saúde em sua fragmentação de níveis de gestão na assistência farmacêutica. O
HIV/AIDS e a terapia antirretroviral são aqui interessantes, pois “os ativistas da AIDS
foram o primeiro grupo a efetivamente utilizar esse direito para acesso a medicamentos”
(Biehl, 2011 :260). Os números em que João Biehl se baseia são demasiado expressivos:
revelam que tanto a mortalidade quanto o uso de serviços hospitalares por AIDS decaíram
mais de 50% após o início dessas terapias farmacológicas146. Se a resposta brasileira à
epidemia de AIDS, com especial destaque aos medicamentos, emergiu como um modelo
biopolítico a ser seguido pelos países do sul global, isto não foi conseguido sem frentes
de disputas políticas e (in)visibilização dos cidadãos mais pobres e marginalizados do
país147. E é justamente aqui que o fenômeno das ações judiciais ganha força. A
judicialização do direito à saúde no Brasil foi protagonizada por pacientes portadores de
HIV/AIDS para obterem, pela via das esferas do judiciário, os tratamentos antirretrovirais
que lhes garantiriam alguma qualidade de vida. No Brasil contemporâneo, boa parte das
demandas judiciais por acesso a bens e insumos de saúde envolvem medicamentos de alto
custo não oferecidos pelo sistema público nacional, com especial destaque para os casos
de pacientes-cidadãos-litigantes com doenças raras e hereditárias148. Porém, testemunhase cada vez mais cidadãos processando o governo para a obtenção de drogas
farmacológicas essenciais e que constam nas listas de distribuição universal pelo SUS.
Nestes casos o que está em questão é a má gestão dos recursos públicos, como veremos
nas descrições que trarei adiante.

Constatou o autor: “A ousada resposta terapêutica do Brasil à AIDS, em grande escala e com múltiplos
atores, fez história. Ela desafiou empiricamente a pretensão das ortodoxias médicas e econômicas de que
tratar a AIDS em contextos com custos limitados seria impraticável e que doentes pobres não poderiam
seguir complexos regimes terapêuticos – por essa razão, o Brasil tem sido um líder no esforço para
universalizar o acesso às terapias de AIDS” (Biehl, 2011 :263).
147
A principal inquietação etnográfica de João Biehl (2007, 2011) é justamente transitar entre as
intervenções farmacológicas de saúde global e as dinâmicas dos mundos locais, desbravando e criticando
as abordagens do tipo “bala mágica”, ou seja, “a entrega de tecnologias de saúde (geralmente novas drogas
ou aparelhos) dirigidos a uma doença específica apesar da miríade de fatores societários, políticos e
econômicos que influenciam a saúde” (Biehl, 2011 :267).
148
Como as histórias de reposição enzimática de crianças afetadas por uma doença chamada
mucopolissacaridose (MP), em regimes de experimentalidade de tratamento em um hospital universitário
– que ocasiona deficiências neurológicas, cardiovasculares e respiratórios, aumentando o fígado e baço,
levando à perda da audição –, no sul do Brasil, apresentadas por Biehl & Petryna (2013). Como vêm
formulando Aureliano & Gibbon (2020), os processos de judicialização envolvendo medicamentos de alto
custo para doenças no Brasil apontam para as complexas relações político-econômicas e de poder, que têm
colocado pacientes-litigantes e suas famílias em situações de total incerteza e instabilidade quanto à
continuidade da vida, com a máxima da afirmação “minha vida não tem preço” – bem como, em outro
registro, apontam para os perigos da mercantilização da saúde.
146
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As ações judiciais149 envolvendo pacientes com HIV/AIDS foi importante para a
criação da Lei 9.313, que garantiu o acesso integral aos medicamentos antirretrovirais e
consolidou um modelo exemplar de tratamento. Porém, sublinhou Biehl (2011 :286),
“mesmo tendo o programa de HIV/AIDS mais avançado do mundo em desenvolvimento,
o Brasil vê muitos de seus cidadãos indo a farmácias locais apenas para descobrir que
faltam medicamentos essenciais nas prateleiras”. É dessa maneira que, diante do alto
custo ou falta dos fármacos para manutenção da vida, muitas pessoas estão processando
o “Estado” a fim de obtê-los. No ano de 2000, chegou até o Supremo Tribunal Federal o
“caso” de um paciente portador de AIDS exigindo o acesso a uma nova droga
antirretroviral. Ainda que os insumos de saúde tenham sido tornados gratuitos e
universais pelo sistema público para pessoas com HIV/AIDS em 1996, este “caso”
demonstra a fragilidade da administração dos bens públicos150. O fenômeno da
judicialização se cristaliza no Brasil em direção à farmaceutização da saúde, ou seja, um
modelo centrado nos medicamentos, que atende a uma tendência de saúde global em
escala tecnológica de intervenção. A judicialização navega no governo brasileiro nas
franjas de um sistema descentralizado de gestão de saúde pública, cujos atores sociais,
individual ou coletivamente, se transformam em sujeitos políticos, “cidadãos-pacienteslitigantes” do direito humano básico e constitucional à saúde (Biehl & Petryna, 2013).
Seguindo os autores citados, há uma dupla posição no que tange à
conceitualização do “sujeito” – emanando a partir de penetrações dos princípios de
mercado nas prestações de saúde em estreita concomitância com o aparecimento da figura
do “sujeito legal”. Neste caso, o “sujeito econômico” que toma decisões racionais,
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Vale destacar, seguindo as indicações estatísticas de João Biehl (2007, 2011), que o Brasil, ao adotar o
modelo centrado na farmaceuticalização do direito à saúde, embaralhando-se em parcerias públicoprivadas com empresas estrangeiras, tem rapidamente se tornado “um dos mercados farmacêuticos que
mais rapidamente crescem no mundo”, pois, “cada vez mais os médicos receitam e os doentes pedem
remédios novos, alguns deles com benefícios questionáveis” (Biehl, 2011 :287). Como enumera o autor, no
ano de 2008, chegou à Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul cerca de 1.200 novos casos por
mês. Nesse ano o estado em questão gastou 30, 2 milhões de reais em medicamentos obtidos por ordem
judicial. Segundo o autor, “esse gasto representa 22% do total despendido em produtos farmacêuticos
naquele ano e 4% do orçamento anual projetado para a saúde”. Em 2010, o Ministério da Saúde gastou
139, 6 milhões de reais com ações judiciais, e em 2014 esse número chegou a 838,4 milhões – aumentando
cerca de 500% (cf. Flores, 2016). Números assim expressivos também marcam a realidade de outras
secretarias estaduais de saúde, a exemplo de São Paulo que, no ano de 2006 gastou, para atender 3.600
pessoas, um total de 65 milhões de reais (Chieffi & Barata, 2009). Sem que se tenha o número exato gasto
com as ações judiciais, foram identificados, entre 2007 e 2008, 1.263 processos judiciais pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ventura et al., 2010).
150
Comentando acerca deste caso, Biehl (2011 :288) afirma: “Em sua decisão, o Ministro Celso de Mello
argumentou que o programa de assistência farmacêutica à AIDS era a concretização do dever
constitucional do governo de implementar políticas garantidoras da saúde da população”.
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necessariamente como um consumidor de tecnologias globais de saúde, também é uma
espécie de “sujeito de direitos jurídicos”; direitos estes, por sua vez, que devem ser
atendidos por Governos nacionais, na qualidade de “reguladores”, “compradores” e
“distribuidores” de medicamentos. Biehl & Petryna (2013), ao lançarem este argumento
sobre a aparição de um “sujeito de direitos jurídicos”, produzem uma fissura no conceito
de biopolítica de Michel Foucault (2008a, 2013, 2014a), aquele domínio da vida do qual
o poder tomou controle, ou, mais detidamente, a forma como a vida biológica tornou-se
um objeto de políticas modernas. Escreveram os autores:
Na judicialização, não encontramos um modelo biopolítico vertical de
governança em que o bem-estar da população e a normalização individual
sejam objetos de conhecimento e controle, mas sim uma contestação sobre a
utilidade do governo por vários stakeholders privados e públicos. Há uma
razão econômica por trás da racionalidade governamental. O que está em jogo
aqui são as formas pelas quais o governo (na qualidade de regulador,
comprador e distribuidor de medicamentos) facilita uma relação mais “direita”
de sujeitos atomizados de direitos “e” interesses com o mercado biomédico,
sob a forma de acesso à tecnologia, junto com a criação contínua de horizontes
comerciais (Biehl & Petryna, 2013 :184).

Concordo com a conceitualização de Biehl & Petryna esboçada, pois penso haver
uma estreita relação entre “sujeitos de direitos”, mercados biomédicos sumarizados pelas
tecnologias de saúde e os Governos nacionais como “facilitadores” – o que não quer dizer
que sejam “apoiadores” e que os processos judiciais não sejam atravessados por um sem
número de violências, ofensas e insultos, como veremos adiante. No entanto, como
discutirei na páginas de arremate deste capítulo, continuo achando pertinente o modelo
biopolítico foucaultiano, não somente a partir do conceito de biopolítica em si mesmo,
que por si só já é bastante instigante em sua utilização teórica; mas sobretudo por conta
da perspectiva do autor em centralizar a questão da governamentalização do “Estado”.
Mesmo que os “casos” judiciais envolvendo tratamentos com medicamentos
experimentais e de alto custo sejam os que mais se destacam no sistema de judicialização
nacional, pesquisas empíricas têm mostrado que parte significativa dos litígios
medicamentosos pleiteados em ações judiciais já constavam nas listas de remédios
distribuídos pelo SUS, ou que ao menos haveria genéricos que comportariam tais
demandas (cf. Vieira & Zucchi, 2007). Há nestes casos, de fato, uma precária gestão dos
recursos estatais. Este fenômeno inusitado, isto é, requerer medicamentos que já constam
em listas oficiais151, “pode ser um indicador de que as administrações municipais (os
151

O SUS possui uma listagem de medicamentos que são oferecidos gratuitamente pelo governo em sua
representação fragmentária – ora pela união, ora pelos estados, ora pelos municípios. Esta listagem chama-
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suportes provedores) e as secretarias de saúde estaduais (os suportes cofinanciadores) não
conseguiram cumprir seus deveres em relação à saúde pública” (Biehl & Petryna, 2013
:179). Durante minhas idas e vindas à Defensoria e ao Banco do Fórum como
acompanhante de Gal, ambos serviços públicos que atendem à população na condição de
“sujeito de direitos jurídicos”, uma explosão de “direitos” humanos básicos estava sendo
judicializado pelas pessoas que íamos, lentamente, conhecendo, entre as inúmeras filas e
bancos que enfrentávamos. Os “casos” mais emblemáticos, que em muitas ocasiões
deixavam as pessoas desconcertadas quando emergia a pergunta “o que você está
querendo ganhar do Estado?”, eram aqueles que envolviam fraldas geriátricas. “Você
percebe que o humano não é quase mais nada quando fica entrando na Justiça para
tentar conseguir fraldas” – contou-me um senhor de sessenta e sete anos em uma das
filas em questão. Neste dia, enquanto Gal e eu tentávamos achar o dinheiro que havia
“simplesmente sumido”, objetivando dar continuidade à sua ação judicial, defensores
públicos e gerentes de banco nos diziam não poderem “fazer nada”. Sabemos, pelo menos
desde Das & Pool (2004), que o não “fazer nada” não é uma mera ausência de “Estado”
e de sua (in)competência reguladora; este “não fazer” é a máxima materialização
constitutiva da atuação estatal sobre determinados corpos, territórios e populações. Aqui,
estes, em sua maioria esmagadora, são pobres. O “Estado”, portanto, atua gestando e
gerindo, historicamente e no Brasil contemporâneo, a população pobre, “marginalizada”
e trabalhadora (cf. Alves da Silva, 2019).
Como já apresentado na introdução desta dissertação, e por isso serei breve,
determinadas substâncias que produzem os medicamentos oriundos das propriedades
terapêuticas da planta da maconha foram reguladas pelo Conselho Federal de Medicina e
pela Agência de Vigilância Sanitária nacional entre os anos de 2015 e 2016,
respectivamente152. Isso somente foi possível por conta de pressões de mães e familiares

se Relação Nacional de Medicamentos (REMUNE) – responsável pela regulamentação da assistência
farmacêutica no Brasil. Há, ainda, a Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) e a Relação
Municipal de Medicamentos (REMUME). O crescimento por ações judiciais de fármacos que já constam
nestas listas de medicamentos é resultado da má administração dos recursos estatais, pois eles deveriam
estar disponíveis para a retirada nas farmácias governamentais, como Lise Flores (2016) sugeriu em sua
etnografia sobre ações judiciais de medicamentos.
152
Cabe aqui recuperar, para fins deste capítulo, a Resolução da ANVISA nº 66, já reproduzida e explorada
na introdução desta dissertação: “Fica permitida, excepcionalmente, a importação de produtos que
possuam as substâncias Canabidiol e/ou tetrahidrocanabidiol (THC), quando realizada por pessoa física,
para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, aplicando-se os mesmos
requisitos pela Resolução da Diretoria Colegiada -RDC nº 17”. Em 2015, o CBD, uma das principais
propriedades terapêuticas da planta, foi retirado da lista de substâncias proibidas (F1) da ANVISA, e,
posteriormente, em 2016, por meio da Resolução em questão, o tetrahidrocanabidiol, principal composto
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de filhos com doenças raras, neurológicas, hereditárias e degenerativas, que faziam frente
aos setores estatais em Audiências Públicas e relatavam suas vidas em mídias digitais,
como Facebook e canais no Youtube. Neste contexto, os remédios com alta concentração
de Canabidiol (CBD) e/ou Tetrahidrocanabidiol (THC) tornaram-se veículos possíveis
para o tratamento de inúmeras doenças – como epilepsias, autismos, câncer, doenças raras
as mais variadas, entre outras. Contudo, tais remédios não são regulamentados no Brasil,
tornando o seu acesso demasiado desigual. O comércio, circulação e utilização da planta
da maconha ainda é considerado crime no país e estas substâncias terapêuticas apenas
podem ser comercializadas por meio de importações. Os medicamentos à base da
maconha acompanham os movimentos sociais contemporâneos em prol da saúde,
partindo da farmaceuticalização como a espinha dorsal das pautas ativistas153 – a exemplo
do pioneirismo do HIV/AIDS, por isso a importância da comparação. O estatuto jurídicolegal destas drogas farmacológicas borra tanto os sentidos sobre o que sejam
“drogas/venenos” na farmacopeia política154 (Góngora, 2018), quanto borra as escalas
em amplitude do território nacional. Elas, caminhando nas trilhas abertas por toda a
discussão que venho elaborando até aqui, inserem-se em lógicas farmacêuticas de saúde
global, isto é, conjugam-se em agendas morais, mercadológicas e políticas envolvendo a
farmaceuticalização da saúde.
Todavia, diferentemente das abordagens do tipo “bala mágica” (Biehl, 2007),
estamos lidando com um cenário em que os medicamentos não se tornaram agendas de
políticas públicas de intervenção tecnológica – ainda que o fármaco, enquanto agente
político, ambíguo e relacional seja o centro da discussão política –, mas, sim, com
medicamentos que se inscrevem em arquiteturas transnacionais complexas, envolvendo
uma miríade de relações: receitas médicas; Agência de Vigilância Sanitária; empresas

psicoativo da planta, também foi retirado da lista de substâncias proibidas. Em ambos os casos, como é
possível capturar pela Resolução, estes ficam restritos à importação.
153
Esses ativismos contemporâneos acompanham as criações de identidades baseadas em condições
biológicas, seguindo as inquietações de Paul Rabinow (1999), sobretudo a partir do conceito de
biossocialidade – a exemplo de grupos e associações de pacientes demandantes de determinados direitos
políticos e reconhecimento social. Algumas elaborações teóricas, seguindo distintas formas de
mobilizações sociais em torno da saúde/doença, foram criadas: cidadania biológica (Petryna, 2002; Rose,
2007); políticas da vida, biolegitimidade e biodesigualdade (Fassin, 2005a, 2007, 2009); cidadania
terapêutica (Nguyen, 2010), entre outras. Carlos Guilherme Valle (2013), em artigo que discute a
mobilização de pessoas com HTLV no Brasil, brilhantemente revisa algumas dessas formulações ativistas
e acadêmicas.
154
Conforme Andrés Góngora (2018 :35), a farmacopeia política é entendida como “el arte de adicionar
y quitar elementos de las listas de remedios y venenos y en un sentido más amplio, como la manera en que
son instaurados e interpretados los vínculos morales, afectivos, hedonistas, biológicos, espirituales y
comerciales entre los seres humanos y el pharmakon”.
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estrangeiras; Alfândegas de aeroportos internacionais; serviços dos correios; e, por fim,
dinheiro. Os remédios da maconha, como Gal costumava chamá-los, precisam ser
comprados internacionalmente. Sua produção nacional ainda é crime de associação ao
“tráfico de drogas”, dificultando, inclusive, as pesquisas científicas para o
desenvolvimento de remédios a partir das outras milhares de substâncias da planta em
questão, já exploradas ou inexploradas155. O valor de importação de um frasco destes
medicamentos varia entre 350 a 500 dólares, a depender da empresa, e o seu frete entre
100 a 250 dólares156. Além do que, o uso de derivados da maconha não é receitado como
um tratamento de primeira linha no Brasil, estando, na maioria dos casos, restringidos a
uma ideia de compaixão (Policarpo, 2019). Ou seja, geralmente os médicos os receitam
quando todos os medicamentos bioquímicos já foram testados e comprovados. Eles são,
assim, o “último caso”.
O acesso a setores do judiciário como modalidade política do ativismo é bastante
comum no mundo social da maconha medicinal pesquisado. Contudo, boa parte das
vezes, as famílias acionam a Justiça a fim de judicializar um Habeas Corpus (HC) que
lhes permitam plantar maconha em suas residências, sem que sofram riscos de serem
presas por tráfico de drogas. No momento em que escrevo, em todo o país, quarenta e três
dessas ações foram conseguidas157. “Ganhar” o direito ao plantio de maconha é o primeiro
passo para a máxima da razão moral das gramáticas ativistas: legalizar o plantio,
individual e associativo entre a população a partir da regulamentação da maconha. Este
ideário acompanha algumas rubricas essenciais (ainda não em curso): a liberação para o
plantio entre as Associações de pacientes, e a regulamentação e distribuição de remédios
155

No final do mês de maio de 2019, o Governo Federal censurou uma pesquisa de quatro anos da Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) sobre o uso de “drogas” no Brasil. Segundo Osmar Terra, Ministro da
Cidadania, a Fiocruz tem o viés de defender a libertação das drogas. A pesquisa em questão ouviu 16 mil
pessoas, foi executada entre os anos 2014 e 2017, contou com mais de 500 profissionais de diversas áreas:
pesquisadores de campo, epidemiologistas e estatísticos. Para tanto, a Fiocruz ganhou o edital de
convocação aberto pela Secretaria Nacional de Política de Drogas (Senad). A pesquisa detalhou que cerca
de 9,9% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já experimentaram alguma “droga” considerada ilícita. Para
maiores detalhes, confira: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/29/governo-censurapesquisa-da-fiocruz-sobre-uso-de-drogas-no-brasil.ghtml>. Acessado em 13 de outubro de 2019, às 14h.
Rapidamente, a instituição científica se pronunciou contra as declarações, escrevendo uma carta aberta,
onde constava que: “A Fiocruz orgulha-se do trabalho realizado pelos seus pesquisadores e assegura que
o 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira cumpriu o proposto em
edital, respeitando todo o rigor metodológico, científico e ético pertinentes a este tipo de estudo,
produzindo informações de extrema importância para o país e para a sociedade brasileira”. Para maiores
detalhes, confira: <https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-assegura-qualidade-de-pesquisa-nacionalsobre-drogas-0>. Acessado em 13 de outubro de 2019, às 13h04.
156
Para cobrir seis meses de tratamento, Pedrinho utiliza, em média, de 7 a 8 destes frascos.
157
Para maiores detalhes estatísticos, consultar a Plataforma Brasileira de Política de Drogas
<http://pbpd.org.br/>. Acessado em 20 de outubro de 2019, às 15h47.
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da maconha pelo SUS. O Habeas Corpus preventivo para o plantio de maconha, ao longo
dos últimos anos, desse modo, tem sido uma das principais frentes políticas junto aos
órgãos estatais – geralmente reportando suas “vitórias” e o bem-comum envolvido158. Ao
trazer as cenas deste capítulo junto a Gal, espero, portanto, impulsionar novos
enquadramentos políticos (Butler, 2010) sobre formas de acionamentos democráticos ao
direito constitucional à saúde; não obstante à margem das gramáticas do mundo moral do
ativismo em questão. A judicialização do medicamento em si, enquanto uma lógica mais
ampla de exercício de cidadania, durante os dois anos de etnografia em distintos lugares
e ocasiões em que acompanhei o ativismo da maconha medicinal, jamais foi mencionada
como pauta política159.
Entretanto, obtive o conhecimento da existência de tal prática pelas bordas mais
miúdas das vidas ordinárias. A judicialização era capturada em conversas com Gal na
varanda de sua casa, e nos inúmeros nomes que ela listava. À medida em que Gal narrava
sua decisão por judicializar o medicamento do Pedrinho, frisando o “tempo” como uma
matéria necessária para conseguir bens de saúde via “Justiça”, ela contava sobre a Maria,
a Cristiana, a Rosângela, a Marcela, a Gisele, entre outras pessoas, todas mães, que
também haviam tentado judicializar o remédio da maconha de seus filhos. Eu conheci
essas mulheres durante minha etnografia em reuniões de Associações, e com algumas
delas criei relações bem próximas. Adentrei suas casas em algumas situações para
entrevistá-las e algo foi se revelando: elas são de origem popular, residem em zonas das
periferias, em favelas, e no interior do Estado, e executam o tratamento muito precário de
seus filhos e filhas geralmente por meio de doações e empréstimos de frascos, pois não
têm como custear os mesmos. Se a judicialização do direito à saúde jamais foi tocada em
reuniões mensais, seminários, audiências e atos públicos ao longo dos dois anos da
pesquisa de campo, Gal, lentamente, apresentava um mundo social borrado por

Cabe ressaltar que toda a literatura sobre o ativismo da maconha medicinal revisada descreve os “casos”
judiciais a partir de Habeas Corpus preventivo para o plantio de maconha, sempre com “sucesso”,
geralmente concedido a pessoas das classes médias e altas, como consta nas seguintes referências: Policarpo
et al., (2017, 2018); Oliveira (2016); Pontes (2017), entre outras. Estamos lidando, aqui, com um fenômeno
praticamente inexplorado em análises teóricas.
159
Desde quando iniciei a presente etnografia, como mencionei na introdução, cadastrei meu e-mail pessoal
para receber notícias diárias com os descritores maconha e maconha medicinal. No dia 05 de outubro de
2019, eu recebi uma notificação que tratava de ações judiciais para medicamentos à base de maconha. Foi
a única notícia que recebi a respeito do assunto em dois anos. Consistia em uma matéria do Jornal Folha
de São Paulo. Intitulava-se Ações para acesso à Cannabis crescem 1.750% em quatro anos em São Paulo.
Segundo os dados que traziam, em 2015 foi a primeira vez que a Secretaria de Saúde de São Paulo recebeu
algum pedido de judicialização de medicamentos à base de maconha, totalizando 8 ações judiciais. No
primeiro semestre de 2019, este número aumentou para 148.
158
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(in)sucessos e permeado por tensões emocionais e estatais, que merecia ganhar alguma
atenção. É o que venho tentando elaborar.
Todas estas mulheres e mães, cujos nomes brevemente mencionei em primeira
pessoa do singular, tentaram judicializar o medicamento de seus filhos. Porém,
excetuando Gal, em nenhuma das ações pleiteadas houve sucesso. E todas elas são,
algumas mais outras menos, pobres. Essas mães ainda esperam “o processo andar”, serem
chamadas pela Defensoria Pública, ou simplesmente desistiram do processo por conta de
tamanha burocracia e “tempo de espera” – “meu filho não pode ficar esperando esse
tempo todo”, contou uma delas, quando fui à sua casa, na zona oeste da cidade do Rio de
Janeiro. Gal sublinhava algo parecido nas cenas já apresentadas neste capítulo, embora
com uma outra face de significação: “É fundamental não ter medo do tempo gasto em
bancos e filas, do tempo gasto conversando, pedindo mil licenças e um milhão de por
favor”160. O tempo é uma matéria da luta, mas, também, da angústia. Ele é feito e refeito
nas relações mais ordinárias, e, a partir da convivência com estas mulheres, o tempo é
generificado (Fernandes, 2018): ele enovela a família, as emoções, as relações de cuidado,
os medicamentos, as lógicas de saúde global, e os processos de formação de “Estado” e
construção da nação. O tempo carrega a carnatura de uma distribuição desigual da vida,
em uma apropriação do que Butler (2004) chamou de dinâmicas de diferenciação do luto.
Se o tempo é hipervalorizado por Gal num determinado momento da vida, ele, à medida
em que se esbarra em “crises” políticas, em “sumiços do dinheiro” nos sistemas
informatizados de setores estatais, em crises convulsivas, entre outras clivagens, também
se torna uma matéria da angústia, como essas outras mães que eu ouvi pareciam relatar.
Estamos, assim, diante de contextos incertos, cujos mundos locais são atravessados por
lógicas burocráticas de diversas ordens, fragilizando os sentidos políticos da vida161.
Por isso mesmo, o que vaza das narrativas dessas experiências merece total
atenção, pois estão rubricadas em cenas nacionais mais amplas de desigualdade social e
Cartografando as estratégias de reivindicação perante o “Estado” de um coletivo político formado por
familiares de vítimas do mundialmente conhecido “caso dos meninos emasculados” de Altamira, Pará,
Paula Lacerda (2012) descreveu a diferença entre as categorias exigir e pedir: “Enquanto a exigência é uma
forma de imposição que afasta possibilidades de ‘rasteio’, o pedido é um recurso dos mais fracos, mas
nem por isso menos eficaz” (: 13).
161
A este respeito, descrevendo práticas de ações judiciais, escreveu João Biehl (2011 :288): “Funcionários
afirmam que pelo menos algumas organizações são financiadas por companhias farmacêuticas ávidas
para vender medicamentos de alto custo ao governo. Os pacientes encontram um sistema jurídico
sobrecarregado e desconcertante, no qual as decisões liminares de acesso a medicamentos que salvam
vidas precisam ser renovadas periodicamente, geralmente resultando na interrupção de tratamentos e em
complicações médicas secundárias”.
160
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escassez na gestão cotidiana dos recursos públicos. Essas mães que eu conheci carregam
histórias de dor, sofrimento e tempos de espera em ações judiciais. Elas não contavam
muitas coisas sobre leis e normas jurídicas – pelo menos em termos de precisão textual,
números de acordos jurídicos, datas das transformações históricas do sistema público de
saúde, entre outras malhas do universo da burocracia estatal. Elas tinham uma única
certeza em mente, reveladora da existência de um “Estado de fato” a partir de suas
máscaras institucionais, estas, por sua vez, elementares ao trabalho social de construção
de um Estado-ideia (Abrams, 1988): de que seus filhos são cidadãos de um país que
deveria garantir os medicamentos para que estes pudessem fazer o uso diário. Sendo
assim, elas dão uma ampla zona de significação, entremeada por afetos, tempos e ritmos,
aos mundos sociais dos direitos e dos deveres, sempre por meio de ações sociais concretas
– aos mundos da “administração do mal comum”, de que antes nos falava Souza Lima
(2013). O direito à saúde aparecia atrelado a muitas outras coisas em suas vidas: às crises
convulsivas, às memórias familiares, às filas no SUS, pensadas como absurdas162, aos
bancos e filas da Defensoria Pública, aos projetos familiares, ao corpo físico desgastado,
ao “tempo de espera”, ao “meio do caminho”.
O que testemunhei em campo na companhia destas mães, e, principalmente no
tempo de convivência com Gal, é um acelerado idioma de “metamorfose da biopolítica”,
parafraseando João Biehl (2016). Como amplamente demonstrei nesta parte do capítulo,
a judicialização do direito à saúde se concentra na convergência entre a medicina, por
meio da tecnologia medicamentosa, e o direito, a partir da aplicação de leis e demandas
jurídicas. Uma literatura mais clássica e hegemônica do fenômeno em questão aponta
sempre para as elites urbanas, tratamentos experimentais e medicamentos de alto custo.
Muito é frisado sobre os interesses privados, fazendo, assim, com que as desigualdades
permaneçam e o ato de judicializar seja um antagonista do sistema público de saúde – e
não descarto que exista um marketing farmacêutico, afinal, foi uma representante da
empresa que vende o remédio da maconha no Brasil que aconselhou Gal a “denunciar o
Estado”163. Em uma tentativa de construir novo enquadramento político (Butler, 2010)

162

É possível, aqui, estabelecer comparação com a proposta de Soraya Fleischer (2017) sobre como as
“doenças compridas” nos ensinam acerca dos serviços de saúde. A autora desenvolve tal inquietação a
partir da frase “Vandalismo é a fila do SUS”, e, então, percorre o vandalismo na própria pele todos os dias,
somado às dores de doenças crônicas enfrentadas por usuários dos serviços de saúde na Guariroba, bairro
histórico da Ceilândia/DF.
163
Biehl & Petryna (2013) já haviam nos alertado quanto a isso: “Também não se deve negligenciar a
função das forças de mercado na judicialização – uma mistura de estratégias de marketing farmacêutico
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para essa discussão nacional mais ampla, levo adiante a proposta crítica e etnográfica de
Biehl de que pessoas de baixa renda, ao se valerem das vias democráticas da
judicialização, estão, na verdade, trabalhando por meio de mecanismos legais
disponíveis, reivindicando o acesso a cuidados e tecnologias médicas. Ao fazê-lo, ao
invés de se antagonizarem com o sistema público nacional, elas fabricam o judiciário
como um espaço crítico para uma articulação de uma “biopolítica de base”. Estes
“sujeitos de direitos jurídicos” são pacientes, cidadãos e consumidores, navegam à
revelia da maré dos recursos disponíveis, e, em meu campo, não ficam esperando o plantio
ou os medicamentos da planta da maconha serem legalizados no Brasil e então serem
distribuídos entre a população. Minhas interlocutoras oportunizam, em primeira mão, e
com experiências muito dramáticas, diga-se de passagem, a “responsabilização” do
“Estado” por mundos mais humanos e tecnologias médicas que sejam, de uma vez por
todas, eficazes164.
Se trazer a população brasileira marginalizada e moradora de rua para o epicentro
das discussões sobre tecnologias médicas de intervenção e lógicas de saúde global por
meio da epidemia de AIDS possibilitou a Biehl (2007) constatar a existência de um “novo
povo da AIDS”, de um “povo ainda por vir” – em termos de políticas públicas e de éticas
antropológicas, de desejos e de cartografias humanas mais comezinhas –, aqui, portanto,
ao trazer essas mulheres e mães pobres, sem condições de custear o tratamento de seus
filhos e filhas, todas elas usuárias do SUS, eu almejo, deslocando sua preciosa formulação
para o meu campo, etnografar um “novo povo da maconha medicinal”: um “povo ainda
por vir”. E isto se dá no horizonte dos dramas locais, no desenrolar dos eventos críticos
(Das, 1995), e principalmente em sua descida ao ordinário da vida, já que é “nos altos,
baixos e encontros de cada vida individual, que podemos ver o reflexo de sistemas
maiores em construção (ou desconstrução)” (Biehl, 2011 :276). E propõe o autor:
Ajustando-se continuamente à realidade de vidas e mundos contemporâneos,
o trabalho antropológico tem o potencial da arte: invocar potenciais humanos
negligenciados e expandir os limites de compreensão e imaginação – um povo
ainda por vir. Também está em jogo o nosso poder formativo de gerar um
“nós”, uma audiência e comunidade política engajada, que não existiu

que visam a prescrições médicas e aquecem a demanda de pacientes, bem como a supervisão regulatória
limitada” (: 176).
164
Conforme Biehl & Petryna (2013 :183), “pacientes-cidadãos-consumidores, de difícil definição, valemse da linguagem e da jurisprudência dos direitos humanos, e fazem com que os governos funcionem para
eles, enquanto navegam aos imprevistos do mercado e da sobrevivência”.
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anteriormente – assinalando o potencial de o nosso ofício tornar-se uma força
mobilizadora neste mundo165 (Biehl, 2011 :290).

Transitando nestas ponderações, assumo que a judicialização do direito à saúde
nunca está dada, tampouco inacabada quando liminares judiciais são concedidas. A
maioria das ações judiciais precisa de renovações constantes. “O processo é praticamente
infinito”; “Vejo como processos que nunca acabam, é um ciclo da vida infinito, quase um
aluguel: você paga hoje e amanhã já está novamente devendo” – contou Gal nas cenas
trazidas. “Tudo volta de novo, e de novo”, ela quase sempre frisava. Na etnografia sobre
ações judiciais de medicamentos de Lise Flores (2016), a autora sugeriu que este tipo de
direito à saúde é sempre construído nas beiradas do sistema fragmentado de saúde pública
e entre os setores de “Estado” que denunciam um ao outro: defensores públicos e juízes
denunciam o Governo do Estado por omissão a algum direito básico de insumo de saúde;
em outro registro de análise, defensores e juízes são eles próprios parte do “Estado”, ainda
que comumente eles assim não se sintam. Espero mostrar adiante, ao dar ênfase aos meses
a fio em que acompanhei Gal em uma das etapas da renovação da judicialização do
medicamento de Pedrinho, o modo como o “Estado”, a partir das gramáticas dos
“direitos” (Vianna, 2013), e de um sem número de carnaturas jurídicas, como
documentos, balcões, carimbos, assinaturas, sistemas de internet, entre outras, vai sendo
de fato produzido ora como prática e concretude, ora como uma figura espectral; que se
as pessoas não conseguem vê-lo em sua máscara ideacional, ao menos sentem a atmosfera
de sua presença. “Eu só fico entre as filas, os guichês, os bancos, os balcões e a mesa do
defensor público, que é quem conversa contigo. O Juiz está em outro patamar”, contou
Gal. Todos estes elementos embaralhados, como apareceram nas narrativas até aqui já
apresentadas nas cenas de convivência junto a Gal, são primorosas, pois: “É essa confusão
toda mesmo. Faz parte” – ela disse em algum momento, quando esbocei certo espanto
por conta de tamanha “confusão” burocrática em ações judiciais.
Partindo das formulações de Souza Lima (2002) de que o “Estado” atua gestando
e gerindo as desigualdades sociais, as cenas confeccionadas pretendem compreender a
maneira “como” a economia política dos remédios da maconha comunica as iniciativas
de administração166 e governança nacionais em grandes escalas de gestão de corpos,

165

Sem pretender entrar em grandes discussões teóricas, parece-me que a enunciação ética-antropológica
citada por João Biehl, de algum modo pode ser comparada com a bela elaboração de Luc Boltanski (1993)
sobre o sofrimento distante.
166
No que tange ao termo administração, bem como governança, levo adiante a proposta de Souza Lima
& Teixeira (2010). Segundo os autores: “por administração não entenderemos apenas a administração
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territórios, populações, desejos, sonhos e projetos de vida. O que está em jogo é a sinuosa
contextura temporal e comezinha que perfaz, cotidianamente, os sentidos em torno do
Estado-nação. Biehl & Petryna (2013) foram felizes ao afirmar que o fenômeno da
judicialização exige que as etnografias esquadrinhem as formas de estadismo, nacional
ou regional, bem como as subjetividades políticas que são construídas nesse horizonte
moral de “direitos”, que é a judicialização da saúde, “se quisermos compreender os
campos políticos e as possibilidades de mudança social que se abrem e as dinâmicas de
intratabilidade que se consolidam no Brasil de hoje”167 (: 188).
Daqui em diante, dobro a chave analítica no que tange ao problema do tempo.
Postulo que, ao encarar um turbilhão de dificuldades, medos e atravessamentos políticos
nacionais mais amplos, como as eleições presidenciais e os discursos ideológicos da
“crise do Estado”, o tempo se torna uma matéria da angústia para Gal e sua família. Uma
angústia, assumo, não apenas relatada pela categoria angústia em si mesma, mas, sim,
capturada em muitas frases, rememorações da vida, adoecimentos, sensações no corpo
humano e em dinâmicas e complexos emocionais (Coelho, 2010). O processo judicial
protagonizado por Gal, apresentado até aqui por meio de cenas narrativas, em que o leitor
foi sendo conduzido para os bancos e filas da Defensoria e Fórum públicos, foi lentamente
habitando o meu cotidiano. Quando me dei conta, eu era sujeito/objeto/interessado de seu
processo. Como descreverei, ele começou numa conversa dentro do ônibus e foi sendo
deslocado para burocracias e afetos quase infinitos e confusos. Em suma, ele atravessou
nove meses da minha etnografia, convivência e compartilhamento do mundo que construí
com Gal – esta minha mãe “adotada à brasileira” (Fonseca, 1995) durante o período de
uma pesquisa de campo.

(“pública”) governamental direta (municipal, estadual, federal), seja em sua morfologia, operação
cotidiana – nas práticas estruturantes e estruturadas pela história institucional e pela interação de seus
funcionários –, seja em seus aspectos normativos. Consideraremos como parte desse domínio a própria
forma social acreditada como ordenamento de uma coletividade (no caso o Estado Nacional Brasileiro, o
regime republicano e a democracia), na qual se combinam crença e materialidade, por exemplo, na divisão
dos poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário). Incluímos, assim, o jogo político partidário e a esfera do
Direito, entre tantas outras coisas, como, por exemplo, organizações ditas não governamentais, que
exercem “funções de Estado” à luz dos diplomas legais que jurídico-politicamente ordenam a coletividade
brasileira; e redes articuladas de agências de cooperação técnica internacional governamental e não
governamental, sem as quais o próprio funcionamento do que é tido como administração direta no Brasil
não é compreensível neste momento” (:57).
167
Em outro momento pertinente ao que estou argumentando, os autores afirmam: “As histórias dos
pacientes-litigantes e suas famílias também apontam para o poder de a biotecnologia recriar valores
humanos e mundos locais à medida que abre novos espaços de problematização ética, desejo e
pertencimento político” (Biehl & Petryna, 2013: 189).
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Não estava nos meus planos estudar a judicialização do direito à saúde pública no
Brasil contemporâneo. Este deslocamento teórico precisou ser elaborado porque tudo o
que vivi ao lado de Gal entre as filas e os bancos me afetou profundamente, tornando
quase impossível não lhe dar a devida atenção. À medida em que Gal e eu íamos à
Defensoria e retornávamos sem respostas, passei a compartilhar tal espinhoso trabalho
temporal da burocracia com alguns amigos/as, muitos dos quais também antropólogos/as.
Lembro-me de algumas respostas – após, obviamente, se solidarizarem com a situação:
“Como você foi entrando nessa emboscada?”. A ideia de uma “emboscada” estava muito
associada com o fato de que, ao afirmar que eu executava uma pesquisa de campo sobre
maconha medicinal, este era facilmente produzido no imaginário das pessoas como
contendo somente “alegrias” e “festas”. Não que eu não tenha sorrido em inúmeras
ocasiões, no entanto, o tão mistificado campo que lhes apresento foi confeccionado nas
dores, nos sofrimentos, nos tempos e nos ritmos, lentos e rotineiros, de setores estatais.
Como romanceado por Franz Kafka (2016) em sua obra O processo, Joseph K,
principal personagem, foi pego um tanto quanto de surpresa, numa certa manhã, ao
descobrir que responderia por algum processo judicial desconhecido. O livro de Kafka,
com que eu tive contato em algum momento na adolescência e cuja leitura retomei depois
de adulto, jamais saiu de minha cabeça enquanto desbravava os bancos e filas na
Defensoria e no Fórum públicos do Rio de Janeiro. O senhor K parece demonstrar, ao
longo do romance, o desejo por obtenção de respostas: se alguém sabia sobre seu
processo; se alguém poderia lhe dar quaisquer informações a respeito; enfim, por que,
afinal, ele respondia a algum processo em que jamais se recorda de ter entrado? Um
processo e/ou o processo, envolvendo leis e setores de autoridade pública, causam uma
atmosfera de sequências infindáveis, gerando surpresas, no mais das vezes, inexplicáveis
e irracionalizáveis. Há algo que não se sabe explicar, que está acima de mim, que é o que
de fato é o “Estado”. Tal atmosfera é produzida por meio de uma lei que rege e governa
a todos, inacessível tanto por parte de pessoas “comuns”, não diretamente ligadas ao
“Estado”, quanto por agentes do próprio “Estado”. Isto ocorre, pois o “Estado”, seguindo
as indicações de Pierre Bourdieu (2014), é construído como uma crença que de fato existe:
crença de que existe como uma entidade coesa e coerente, jamais plenamente capturado
pelas pessoas em sua totalidade na vida ordinária, mas existente como um “centro
exemplar” (Geertz, 1991) de que emana o poder. Esta sensação quase que de completo
absurdo com que se desenrolam os processos de formação do “Estado”, é justamente a
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maneira com que Kafka dá vitalidade à literatura trazida. Nestas ponderações, o que
assistimos operar são as táticas168 de governo das populações em conformidade com a
atuação do poder nas sociedades ocidentais modernas: a governamentalidade de Michel
Foucault, ou seja, a governamentalização do “Estado”, que se dá por meio de práticas,
rotinas, instituições, sistemas políticos, estatísticas, disciplinas, subjetivação, corpos.
Não sei quando eu caí nessa “emboscada” – e jamais a classifiquei assim. Sei que
fui sendo capturado social, afetiva e eticamente pelo processo judicial de Gal. Escrever
sobre ele é atender às solicitações dos sujeitos sociais com os quais fazemos pesquisas de
campo. Sujeitos estes que nos doam parte de suas vidas e passam a transformar a nós
mesmos em partícipes destas. Nas duas cenas até aqui apresentadas, conhecemos um
Estado-nação feito por meio de rotinas, documentos, carimbos, assinaturas, balcões,
mesas, sistemas de internet, dinheiro. Os documentos são atos performáticos, eles
sedimentam muitas coisas. De modo análogo ao que postulou Janet Carsten (2011) sobre
as substâncias das relacionalidades, eles fazem coisas acontecerem. Porém, “documentos
não andam sozinhos, eles não têm pernas próprias”169, disse Gal. Os processos de
formação do “Estado” se fazem numa tênue relação entre o cotidiano altamente
burocratizado, e a agência dos próprios atores sociais170. Agência essa, aqui, mais bem
simbolizada no valor dado ao tempo como uma matéria da luta. O “Estado” é produzido
em relações muito complexas, e o processo que descrevo, apesar de emanar das filas e
bancos enfrentados, borra esses limites materiais. Ele chega à mesa do Juiz, aos gerentes
do Banco, às empresas estrangeiras, aos Estados Unidos da América do Norte, aos
serviços dos correios, à goela de Pedrinho, que é quem faz uso dos remédios da maconha,
“Táticas” é parte importância da razão governamental empreendida por Foucault (2008b). As “táticas”
funcionam como modalidades operativas do poder no processo de governamentalização do Estado.
Segundo o autor: “Enquanto a finalidade da soberania está em si mesma e quanto ela tira seus instrumentos
de si mesma sob a forma da lei, a finalidade do governo está nas coisas que ele dirige; ela deve ser buscada
na perfeição, na maximização ou na intensificação dos processos que ele dirige, e os instrumentos de
governo, em vez de serem leis, vão ser diversas táticas” (Foucault, 2008b :132).
169
Documentos são peças etnográficas. Eles funcionam como mediadores burocráticos, constroem
ideologias, práticas, subjetividades, mundos sociais e afetos (cf. Hull, 2012). Conforme indicaram
Lowenkron & Ferreira (2014), os documentos produzem convenções, motivações e delimitam o que pode
e o que não pode ser registrado. No limite, eles são artefatos culturais. Como tais, não devem ser
naturalizados em suas materialidades e universos performáticos; tampouco a agência dos atores sociais
mais “fracos” deve ser descartada na miríade de relações necessárias para produzi-los. “Documentos não
andam sozinhos, eles não têm pernas próprias” – Gal constata.
170
Faço jus a um dos principais objetivos de Silva Aguião (2014) em sua tese, em que produziu uma
etnografia sobre a população LGBT+ (Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti e Transexual etc.) como “sujeitos
de direitos”. Nas palavras da autora: “O fazer-se no Estado de que fala o título desta tese procura chamar
a atenção não só para as formas através das quais o Estado produz os sujeitos (administra), mas também
para o processo de constituição desses sujeitos como parte de um fluxo contínuo de produção do próprio
Estado” (Aguião, 2014 :14).
168
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no tempo lento, rotineiro, de semana após semana, quase infinito, quase o ano todo, que
Gal dispende para movimentá-lo. “Tudo volta de novo, e de novo”. E quando voltou, em
julho de 2018, voltou com a “crise do Estado”; voltou com as crises convulsivas; com a
casa desarrumada. A presença nos espaços burocráticos, como ensinou Gal, é importante
para consertar os “contratempos de Estado”, para dar certo rumo linear ao processo
judicial, objetivando movimentá-lo, pois, “algo pode acontecer no caminho” – esse “meio
do caminho” é uma interessante metáfora para o que foram os meses em que fomos à
Defensoria e ao Banco do Fórum.
O “meio do caminho”, acredito, é o espaço não somente da burocracia, apesar de
Gal assim classificá-lo, mas, também, o da vida ordinária, pois nele muitas coisas
acontecem. A partir do que descrevo, o “meio do caminho”, esse fluxo do contratempo,
do imprevisto e do inesperado, localiza a “casa desarrumada”, as vistas descuidadas, os
adoecimentos e limites do corpo físico, os sofrimentos duráveis171 em experiências da
deficiência, as memórias familiares. Neste caso, as feridas expostas na pele e as cicatrizes
incicatrizáveis por dentro do corpo, as marcas de guerra do capítulo anterior. O “meio
do caminho” traz à tona a vitalidade dos medos por detrás da frase: “Perder esse direito
é perder parte significativa da luta e da vida”.
No “tempo de espera” esboçado por Vianna (2015), ou, mais precisamente aqui
na imagem do “meio do caminho” que ofereço, muitas outras coisas acontecem, e estas
estão para uma ordem da “gestão adversa do tempo”, como formulou esta última autora.
É o tempo da família que assistimos pulular – que se mistura com o tempo da luta política
e com o tempo da burocracia. Entretanto, corre na esteira de tais modelizações
englobantes, permanece ali pulsando, no coração das relações. Para além de discutir este
apontamento teoricamente, nas cenas das idas à Defensoria e ao Fórum – esse “tempo
burocrático” –, eu as cortarei com outras pequenas cenas – visando, justamente, percorrer
essa “gestão adversa do tempo”. Assim, (re)produzo uma dinâmica de encontros
temporais na prática, com todos os seus desafios, horrores, temores, sensações e picos de
alegrias no “meio do caminho”. Produzo uma estética textual do “meio do caminho”.
Em termos teóricos, finalmente, postulo que Gal é um sujeito ético (Lambek,
2010) feito e refeito cotidianamente por meio de processos de formação do “Estado” e
construção da nação. A ativista velha vira-lata de rua, que vimos desde o capítulo anterior

171

Cf. Aureliano (2018) para uma melhor discussão sobre os “sofrimentos duráveis”.
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conhecendo parte de suas sucessivas lutas políticas por existência, não se faz apartada de
jogos de fluidez e fixação (Vianna & Lowenkron, 2017); perturbações, constrangimentos,
humilhações e prestígios generificados (cf. Moore, 1994); sensações e desejos, desilusões
e crenças; sem uma tensa malha moral com os processos de produção contínuos de
fabricação do “Estado” – permeados em ações e desejos. Seguindo o caminho aberto pelo
capítulo um, destaco teoricamente, portanto, como performances e materializações de
“Estado” compõem Gal como pessoa.
Assim, dando ênfase ao “como do poder” (Foucault, 2018), pretendo mostrar
como o “Estado” é feito a partir da coprodução entre as dinâmicas de gênero (em atos,
enunciações e no tempo como luta e angústia), e entre as economias políticas dos
medicamentos (em mundos plurais, desejos e sentimentos). Para tanto, esta coprodução
produtiva pulveriza-se em múltiplas camadas político-morais: documentos, crenças,
sensações corporais, relações de raça, gênero e idade, memórias subjetivas, e agência e
experiência dos próprios atores sociais. Estes que se “fazem no Estado” (Aguião, 2014):
“Você precisa ir lá toda semana para que te vejam. É você que faz o processo andar”.
Desse modo, atento para os sentidos em torno dos “direitos”, “Justiça” e “Estado”;
mas também para as categorias do plausível, forjadas nos intervalos do cotidiano das
relações sociais mais ordinárias (Feltran, 2017), não obstante, fabricando diferenças e
desigualdades: como senhora, garoto, deficiente, entre outras. Todas essas categorias
fazem o “Estado”, especialmente o Estado-nação; fazem também as relações de gênero e
os sentidos da economia política dos medicamentos. Quando embaralhados, “Estado”,
gênero e medicamentos compõem o cotidiano de repartições públicas. Cartografando na
prática a máxima da ação social aprendida durante o tempo de convivência com Gal, “é
você que faz o processo andar”, apresento, agora, o modo espinhoso, dramático e tortuoso
com que o “Estado” atua gestando e gerindo (Souza Lima, 2002) as desigualdades sociais
no Brasil contemporâneo.
2.3 O tempo como matéria da angústia172
{Julho de 2018} Gal e eu saíamos juntos da reunião mensal da APEPI, ocorrida
no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ela me convida para ir à sua casa. Juntos, tomamos
um ônibus até o território do Horto. Estamos no interior do transporte. Gal fala sobre
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muitas coisas: como anda a vida; como andam, principalmente, seu esposo e Pedrinho.
Ao mencionar o nome do filho mais novo, paralisa um pouco a fala. Puxa minha camisa.
Sua voz é mais baixa nesse momento. Ela sussurra, dizendo que há algumas semanas
havia ido à Defensoria para prestar contas da última remessa do medicamento
judicializado do filho, e já iniciar, se possível, o processo judicial da próxima, algo que
ocorrerá em outubro. “Eles mandaram (os defensores públicos) eu procurar outros meios
para arcar com o tratamento, alegando que o Estado está falido” – com o ar de
descontentamento, é o que Gal conta. A retórica da “crise” do Estado conectava-se com
as políticas sinuosas de produção governamental da morte a partir da ausência e/ou falta
de recursos públicos, ausências estas perpetradas, portanto, pela escassez e gestão estatal
pobre para sujeitos sociais pobres173. Gal fala que os defensores públicos não sabem se
seu filho terá o tratamento nas próximas remessas em que ela for pleitear174. Alegaram
que seria melhor que ela arrumasse outras maneiras para que Pedrinho pudesse se tratar.
Os defensores lamentam a situação. “Não vão tirar. O Estado não vai tirar mesmo, eu sou
ativista velha vira-lata de rua” – foi como Gal reagiu ao me contar. Assim, retoricamente
perguntou: “Como assim não tem dinheiro para manter o tratamento do meu filho? E
como ele fica? Vai voltar a ficar tremendo e se arrastando, tendo uma vida não humana,
tendo crises convulsivas atrás de crises?”175.
“Meio do caminho. Cena 1.”
Sábado do mês de agosto. Gal resolve me mostrar uma série de exames
cerebrais do Pedrinho. Os gráficos são surpreendentes: apresentam uma
significativa diferença em relação ao momento no qual passou a realizar o
tratamento com os remédios da maconha, em comparação com quando não fazia
uso. Estamos no quarto de Gal, local onde dormem ela, seu esposo e seu filho. Gal
e eu nos sentamos cada um numa cadeira. Ela folheava os exames dos últimos
cinco anos, que captam as regiões do cérebro do filho. À medida que Gal avança
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As discussões sobre gestão estatal pobre para sujeitos pobres, quase como uma espécie visceral e
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175
Diário de campo, 13 de julho de 2018.

160

com as páginas, contendo números e gráficos, ela conta histórias sobre como
Pedrinho era naquela época, como passava mal, como eram as crises convulsivas
e de que modo, atualmente, raramente as tem. O remédio em questão mostra-se,
assim, como algo muito potente para seu filho, sanando boa parte de seu
sofrimento diário. Pedrinho transita pela casa arrastando sua cadeira. Não demora
muito para que ele entre no quarto e nos aviste. Entra sorrindo; parece saber que
estamos vendo algo e falando sobre ele. Pedrinho põe sua cadeira próximo à gente,
e começa a participar da conversa, somente ouvindo. Eu quase não falo nada;
apenas vejo os gráficos e me encanto com sua melhora. Contudo, Pedrinho
começa a sentir o clima da conversa. Dá início a um exercício entre levantar e
sentar na cadeira de modo agitado. Sua respiração ficava ofegante. Era um tipo de
Pedrinho que eu não conhecia, quase impossível de controlar. Ele aponta para os
exames. Gal sugere que o filho está angustiado com o fato de estarmos lendo seus
exames cerebrais. Para ela, Pedrinho deve estar se lembrando dos espasmos e
crises convulsivas, uma vez que tecemos uma conversa sobre o assunto.
Guardamos os exames. “Pronto, guardei, filho”, diz Gal a Pedrinho. Ele abaixa a
cabeça, parece ainda estar magoado. Ao levantar o rosto, os pés e braços esticamse, os olhos aparecem revirados, balançam de um lado ao outro, a boca concentra
uma quantidade grande de líquido; Pedrinho baba. O gato mostra-se descontrolado
dentro do quarto, entrelaçando-se entre suas pernas, ao passo que a cachorra, presa
no quintal, late desesperadamente. Assustado com a situação, sugiro, então, que
chamemos alguma ajuda médica, mas Gal diz que é “normal”, que faz algum
tempo que ele não reage dessa forma, mas que é “normal”. “Nada do que eu já
não tenha vivido”. Pedrinho está tendo uma crise convulsiva. “Quando ele fica
assim, o gato e a cachorra sentem”, conta sua mãe para que eu entenda a reação
dos animais. Gal reanima o filho com uma série de técnicas corporais: pede para
Pedrinho colocar os pés para trás, para respirar fundo lentamente algumas vezes,
e para segurar a cadeira com as mãos. Pedrinho faz o que a mãe diz: movimenta
os pés e as mãos, e respira fundo. Em pouco menos de cinco minutos, após
conversas e carinhos em seu rosto, ele ri alto. “Voltou, quase matou mamãe”, diz
Gal aliviada. Ainda com o sorriso no rosto, levanta-se, torna a transitar pela casa,
nos deixando a sós novamente. Pedrinho está de volta dos espasmos. Em seguida,
Gal espalha os documentos da judicialização do remédio da maconha pela cama,
contando-me todo o trânsito burocrático e tempo gasto para consegui-lo. A crise
convulsiva de Pedrinho acontece em meio ao discurso da “crise do Estado”,
encarnado, sobretudo, na possibilidade de perder o direito ao acesso à saúde176.

{Outubro de 2018} Em meio ao período das eleições presidenciais e estaduais,
Gal inicia o pedido de judicialização da próxima remessa da medicação do Pedrinho.
“Simplesmente sumiu, filho, o dinheiro sumiu. Ninguém sabe, ninguém o viu” – ela
conta. Gal se preocupada com o rumo das eleições de 2018 e o quanto ela pode influenciar
em sua moradia e no tratamento de seu filho: “Fico pensando no que vai ser da gente
daqui do Horto dessas eleições; fico pensando se essa mudança de governador não vai
fazer com que o processo do Pedrinho suma, com que se perca em meio aos muitos que
176
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eles têm lá...”, contou na varanda de sua casa, dias antes das eleições, e, mais
precisamente, um dia após ter ido à Defensoria e ao Banco do Fórum do Rio de Janeiro –
este último responsável pelos assuntos financeiros de demandas judicias, sediado no
prédio do Tribunal da Justiça (TJ) –, e ter então sabido que não há dinheiro liberado para
que ela possa iniciar a compra do medicamento de Pedrinho, importado dos Estados
Unidos. A Defensoria Pública atende ao público às terças e quintas-feiras para os casos
judiciais como o da Gal. Ela compareceu a todos estes dois dias da semana até o recesso
da repartição pública, no mês de dezembro. “Não aguento mais ir lá, chegar cedo, entrar
na fila, entregar os documentos no balcão, ser chamada e indicada a ir ao Fórum, pois
chego no Banco e o gerente diz que não tem dinheiro depositado no meu processo, que
não pode fazer nada”, sublinhou enquanto conversávamos. Gal contou todas essas
peregrinações e lamentos, falando sobre o tempo gasto de idas em vão à Defensoria em
janeiro de 2019. Inúmeras vezes eu percebia que ela não estava bem. Entretanto, sempre
deixava a questão do medicamento apartada de nossos diálogos. Mesmo que eu insistisse
no assunto, ela sempre dizia: “Está tudo indo e caminhando. Estão resolvendo algo que
deu errado no meio do caminho”177.
“Meio do caminho. Cena 2”.
Noite de domingo, Gal passa uma mensagem. Diz estar no Hospital, pois
não está se sentindo bem. Pergunto se posso ligar, ela autoriza. Ligo [...] Estamos
nos falando ao telefone. Ela conta que foi parar no Hospital com picos de pressão
alta. O motivo: “Muita coisa na cabeça. Uma hora a gente surta”, contou. Gal
reclama das eleições que passaram há pouco, do ano que mal virou e as coisas
ainda não se acertaram, enfim, do processo judicial do Pedrinho na Defensoria,
sem previsão alguma. Desta tal de “crise do Estado”. “É muita coisa para resolver.
Eu sinto que não estou mais conseguindo dar conta. O tempo está passando e as
coisas não andam, estão paradas”, ela diz. Faz quatro meses que Gal não tem
respostas sobre o que aconteceu com o seu processo judicial: se o Estado cancelou,
se foi depositado em outra conta; nada, zero, nenhuma solução mais precisa lhe é
dada, a não ser a seguinte frase de defensores e gerentes de Banco: “Não sei o
que posso fazer; não posso fazer nada, minha senhora”. Ela conta que irá à
Defensoria e ao Fórum daqui a dois dias para tentar “resolver aquela questão do
medicamento”. Ofereço-me a ir com ela. Eu tinha duas viagens marcadas para
passar as férias do primeiro ano do mestrado, visitaria duas amigas de turma em
duas cidades nordestinas. As viagens foram canceladas, pois o processo de
formação do “Estado” pelo qual Gal está passado foi, lentamente, habitando o meu
cotidiano: eu mesmo fui sendo objeto/sujeito desse processo. Permaneci com Gal
ao telefone por horas até que os médicos a liberassem para que ela fosse para casa.
“A pressão do corpo não aguenta a pressão da vida”, tentando concluir sua ida ao
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médico, é o que ela diz. Quando Gal chegou em casa, nos despedimos por
telefone178.

{Janeiro de 2019} Centro da cidade do Rio de Janeiro. Gal e eu marcamos às 09h
em frente ao Fórum para tentar resolver a questão do dinheiro de seu processo judicial.
As repartições públicas retornaram com as atividades há algumas semanas devido ao
rompimento do ano. Desde então, Gal tem comparecido todas as terças e quintas-feiras.
Ela tenta resolver os “contratempos da burocracia”, como disse. Cumprimento-a na
entrada do prédio do Tribunal da Justiça. Faz muito sol, o verão está veemente. Passamos
pela entrada principal do prédio, tomamos um elevador. Gal conduz-me por entre algumas
curvas, já não sei mais onde estou. Entre um turbilhão de filas e balcões, finalmente
chegamos ao nosso destino: o Banco do Brasil do Fórum judicial. Ela traz o laudo médico,
o cartão com o número do processo da Defensoria, as declarações emitidas pelo juiz,
alegando que o “Estado” precisa pagar o quanto antes o quantitativo pleiteado, e os
extratos das idas e vindas deste Banco, atestando sempre que a conta está zerada. “Eu
pego o extrato mesmo zerado para provar que eu venho aqui. Que quero e preciso desse
medicamento”. Ainda do lado de fora, avistamos um lugar para sentar-se. Gal se senta.
Pergunto como andam as coisas. “Sobrevivendo”, ela responde. “Pedrinho está muito
chateado. Ele se sente culpado. Hoje se recusou a tomar os medicamentos, quase teve
crises convulsivas. Acho que ele tem sentido todo esse processo, ele já deu a entender que
está sentindo falta do moço do serviço dos correios que entrega os frascos”. A caixa de
remédios da maconha tem diminuído. “Não está mais tão recheada como você já viu”,
Gal contou. Certa vez, quando Pedrinho aniversariou, a empresa da qual ela compra os
frascos doou de presente dois frascos do óleo. E é justamente com estes que ele tem se
medicado, pois seus medicamentos já acabaram. Há pessoas à nossa volta. Quase todas,
ao que parece, são do gênero e sexo femininos, e têm pelo menos 65 anos. Uma mulher
chega acompanhada de seu filho. Esbaforida, gemendo alto, ela diz: “Eu estou muito
cansada.... Moça, me dá esse lugar aí?” – direcionando a palavra à Gal, ela faz esse
pedido. Gal se levanta e deixa que ela se sente. “Ele é deficiente, moça” – aponta para o
filho. – “É uma realidade muito difícil, sabe. Graças a Deus você não passa por isso”.
Sem saber que Gal também tem um filho deficiente, de maneira assertiva, ela alega que
sua vida não é nada fácil. Seu tom de voz é alto. Qualquer pessoa pode ouvir. “Esta mulher
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é meio pancada da cabeça”, após ceder o lugar, Gal cochicha comigo. Até adentrarmos o
Banco, ela tenta puxar assunto com alguém. Quase sempre afirma que está cansada e que
seu filho é deficiente, que ele sofre.
Passamos pela porta de vidro do Banco, estamos em seu interior. Gal entrega os
documentos e brevemente relata o “caso” no balcão de triagem. Recebe um documento:
número 761. Sentamo-nos à espera do número aparecer no telão. Gal pede para que eu
visualize, pois suas vistas não conseguem enxergar plenamente com tamanha distância.
Ela fala de sua catarata nos olhos e a dificuldade que é para assinar papéis e enxergar os
números no telão. “Você me avisa quando for o meu também?”. Solicita-me a mulher que
pediu o lugar para Gal. “Eu não sei ler”, completa o pedido. O seu número é o 762. Os
números vão avançando, algumas pessoas vão se levantando e outras chegando. “Garoto,
você não esquece de mim” – interrompendo minha conversa com Gal, a mulher reforça o
seu pedido. “Eu venho de muito longe, por isso estou cansada, gente”, ela parece querer
se comunicar. Começa a conversar com uma senhora à sua frente. “Venho de Nova
Sepetiba. Pego um ônibus da minha casa até a estação de trem, desço na Central do
Brasil e venho caminhando até aqui para economizar dinheiro de passagem”. Nova
Sepetiba é um bairro dentro de Santa Cruz, primeira estação de uma linha ferroviária que
liga a Zona Oeste da cidade ao Centro, onde estamos. Sei que ela deve ter gasto ao menos
duas horas e meia para estar ali – sem contar com contratempos outros. Eu mesmo vim
de dois bairros antes do dela. Entendo o seu cansaço pela mobilidade urbana precária.
“Demora muito essas coisas para cá...”, ela parece falar sobre o cotidiano administrativo.
Algumas pessoas próximas dizem que é assim mesmo, que demora, mas uma hora sai. “É
porque ele precisa comer”, perguntando a hora, afirma. O relógio marca 11h05. “Acho
que ele ainda não comeu”, falando baixo, Gal conversa comigo. De fato, seu filho não
tomou o café da manhã. “O dinheiro que é bom nunca cai no bolsa, mas as contas só
crescem”, ela diz. “Sim, janeiro e fevereiro é muito calor e usamos muito o ar
condicionado, a luz vem o olho da cara”, uma terceira pessoa responde. “Moça, eu não
tenho essas frescuras lá em casa, não. Lá é um ventiladorzinho pequeno para mim e para
ele mesmo. Somos somente eu, ele e Deus”. Aos poucos, vamos conhecendo o cotidiano
desta mulher que chegou afirmando estar cansada. “O que você quer ganhar do Estado?”,
ela pergunta para mim. Respondo que estou acompanhando alguém que está tentando
encontrar o dinheiro de seu processo judicial para um medicamento. “Ele anda de fraldas,
dorme de fraldas. Fraldas são muito caras, não tenho como comprar”. Ela está indo à
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Defensoria e ao Banco do Fórum há sete meses para tentar judicializar fraldas geriátricas
para o seu filho usar. Ela reside em uma região da cidade que contém inúmeros postos de
saúde, clínicas da família, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais estaduais
e municipais, no entanto, para conseguir fraldas para seu filho deficiente ela precisa entrar
com uma ação pelos setores da Justiça brasileira. “Eu tenho a esperança de que hoje eu
saio daqui com as fraldas dele, de que ele vai finalmente ganhar. Alguém precisa pagar,
porque eu não tenho como comprar”.
Apontando para o filho dela, Gal fala comigo: “Acho que ele não comeu”.
Pergunto a Gal se eu não deveria comprar algo para ele comer. A senhora à nossa frente
diz para eu não me preocupar, alegando que ela mesma fará isso. “Sim, garoto, você não
pode sair daqui”. Gal também pede para eu ficar, precisa que alguém leia os números no
telão. Com esta frase, ela também aceita que uma pessoa estranha compre o de que comer
para seu filho que, vindo da Zona Oeste da cidade, ainda não se alimentou. O lanche está
em suas mãos. Agora, ele finalmente come. Ouvimos um barulho: número 761 aparece
no telão. Gal e eu nos levantamos. Vamos ao guichê direcionado. Ela entrega os
documentos e conta o “caso” para um funcionário do Banco. Ele digita as informações
em seu computador. Eu estou em pé, só havia uma cadeira. “Quem é esse garoto”, o
funcionário pergunta sobre mim. “É o meu filho mais novo”, Gal responde. Ele torna a
digitar. “Senhora sua conta do Banco está zerada!”. Gal diz não estar entendendo toda
aquela situação, pois o juiz disse que o processo não foi cortado, que está ativo, inclusive,
que foi feita uma outra apelação. “Sim, minha senhora, mas aqui consta que a última vez
que foi feita uma apelação foi em julho de 2017”, ele responde. “Impossível. Eu prestei
contas em julho de 2018 e abri um novo processo de renovação em outubro de 2018,
como pode?”, retornando com uma pergunta, é o que Gal lhe responde. “Aí eu já não sei.
Não posso fazer nada. O sistema da internet deve estar maluco então”, com o tom um
tanto irônico, ele lhe responde. Gal olha para mim, seus olhos enchem d´água. Ela engole
o choro e pede um extrato do Banco. O funcionário está emitindo, todavia alega que não
há qualquer valor naquele documento zerado, contendo zero reais. “Não tem problema,
eu quero o documento mesmo assim. É para provar que o processo não está parado, que
eu estou movimentando ele”.
A conta está zerada, assim, não adianta muito ir à Defensoria. Além do que, eles
somente distribuem senhas até às 11h. Gal pergunta se eu não posso acompanhá-la na
Defensoria, que fica a poucas ruas de distância. Caminhamos até o edifício. Tomamos
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um elevador até o 13º andar. Estamos na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Avistamos filas. Os bancos estão completamente ocupados. A distribuição de senhas
acabou há pelo menos uma hora. O relógio marca 12h02. Gal se direciona ao balcão de
triagem, entrega os documentos de seu processo judicial. “Minha senhora, não posso
fazer nada, as senhas se encerraram e esta etapa do expediente também. Se quer ser
atendida, precisa aprender a cumprir os horários”, uma funcionária da Defensoria diz a
Gal, confirmando que ela não poderá ser atendida naquele dia. Gal toma seus documentos.
Avista dois bancos disponíveis para sentar-se, me puxa para nos sentarmos. Nos
sentamos. “Vamos ficar um pouquinho aqui para ver alguém...”, ela afirma. Segundo Gal,
esperávamos um tal de Bruno passar a qualquer momento. O lugar onde estamos é
estratégico para isso: fica próximo à porta que dá acesso às salas dos defensores e juízes.
Esta, por sua vez, é protegida por um segurança de alta estatura, de cor preta. O restante
da configuração espacial da Defensoria é composto por bancos, balcão de triagem e um
imenso balcão dividido por inúmeras microcabines, onde as pessoas são chamadas por
seus nomes pessoais para conversar e entregar os documentos aos defensores. “Dona
Maria das Graças”, um defensor chama alguma assistida179 pelo serviço público. “Seu
José Carlos”, minutos depois, o mesmo defensor somente olha para o documento de outra
pessoa, anota alguma coisa e pede para que ele retorne daqui a quinze dias. Enquanto
isso, Gal e eu esperamos alguém passar. Especificamente, esperamos um tal de Bruno.
Segundo Gal, “um defensor que é meu amiguinho aqui dentro, que sabe das minhas lutas
e deve ajudar a gente”. A esperança de Gal é que o Bruno passe pela gente, que converse,
que se sensibilize, que a atenda ainda que as senhas já tenham sido distribuídas.
Uma pessoa abre a porta, cumprimenta o segurança. Não era o Bruno. “Ele vai
passar pela porta, tenho certeza. E quando ele passar vai vir falar comigo”, Gal tem
esperança. As horas passam. “Dona Geralda da Silva”, uma defensora chama mais uma
assistida. Nada do Bruno passar por nós. Já são 14h35. “Seu Marco Antônio”, outro
assistido é chamado. Ele entrega o documento. É rapidamente dispensado. “Seu José
Carlos”, este demora um pouco mais, se senta à mesa dos balcões, conversa com o
defensor. Gal está inquieta. Opta por ficar de pé. Vamos até ao segurança, pedimos que a
deixe entrar, pois ela sabe onde é a sala do Bruno. “Rapaz, ou é ela ou é o meu emprego”
– em tom irônico, é o que me responde. Uma defensora sai pela porta. Gal pergunta sobre
As pessoas são consideradas “assistidas” pelos serviços públicos estudados. Não discutirei a categoria,
tampouco a relativizarei. Ao longo das cenas, a utilizarei quando necessário. Para uma melhor
desestabilização da categoria, confira Freire (2015).
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o Bruno. Ela diz que ele deve estar almoçando. Passamos a esperar com que o Bruno
retornasse de seu almoço. Gal ainda está de pé, eu encontro-me sentado. Ela quer saber
como o filho está em casa. Liga para Cacau. Pedrinho está bem, já se alimentou.
Entretanto, Gal ainda não almoçou. Há burburinhos vindo da porta, ela se abre
novamente. Alguns defensores saem. Gal lhes pergunta a respeito do Bruno. “Eu não
conheço ninguém aqui com esse nome, senhora. Depende da vara que ele atende. Cada
um aqui faz o seu trabalho”. Perguntamos ao segurança se ele viu o Bruno. Ele balança a
cabeça negativamente, afirmando que não sabe de quem estamos falando. Eu também
jamais o vi na vida. Gal conta sobre ele desde quando nos tornamos amigos. Rapidamente,
constrói-se uma atmosfera de completo absurdo e “falta” de lucidez. Ao que parece,
ninguém conhece o Bruno180. Somente Gal e eu acreditamos que ele poderia surgir a
qualquer momento. Ele jamais retornou de seu almoço.
São 15h40. Falta pouco tempo para a Defensoria encerrar o seu expediente. A
mulher que conhecemos no Banco do Fórum, cuja ação judicial estava sendo movida a
fim de “ganhar fraldas do Estado”, passa pela gente. Ela diz que o dinheiro saiu e que
dentro de quinze dias voltará para receber o quantitativo. Gal lamenta a espera e todo o
ziguezague entre o Fórum e a Defensoria, conforme ela, um dia “praticamente em vão”,
resumido, apenas, a pegar extratos de Banco zerado em reais. “Eu pego todos esses
documentos para provar que eu venho aqui toda terça e quinta; preciso desse dinheiro”.
Desse modo, Gal deixa evidente o quanto o processo de formação do “Estado” é feito a
partir da agência dos próprios atores sociais (cf. Aguião, 2014). Gal se senta ao meu lado
no banco. Lentamente, ela parece aceitar que não encontraremos o Bruno. Ela conversa
comigo, seu semblante é marcado pelo descontentamento. Pede-me desculpas por ter feito
com que eu esperasse tanto tempo entre filas e bancos. Dali em diante, nos últimos
minutos antes que deixássemos a Defensoria, Gal falou sobre a vida. “Tem que lutar para
vir aqui, ser forte”, ela conta. “Mas receio não estar mais aguentando. Esse tempo de
indecisão tem deixado as coisas muito angustiantes” – complementa. Gal está sentada
com os braços cruzados, com os documentos de seu processo judicial em mãos. A
Defensoria está esvaziando. “Eu estou aqui que já não me aguento mais. As pernas já
doem. As memórias do passado ficam me assombrando, fico pensando em tudo o que
passei com o Pedrinho, no quanto ele é importante para mim. Por ele eu estou tentando
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ser forte, durmo em filas, moro até embaixo da ponte”, ela diz. Lembra-me sobre as lutas
políticas efetuadas em sua vida, caracterizadas por ela como marcas de guerras. “Não
pode ser justo tudo acabar desse jeito, com meu filho voltando a ter crises e mais crises
convulsivas”. “Perder esse processo é perder parte da vida e da luta”.
O segurança interrompe nosso diálogo. Aconselha que voltemos quinta-feira. São
15h54. O Bruno não retornou, ninguém o conhecia. Descemos da Defensoria falando
sobre a vida, de suas alegrias e decepções. Gal relembrou algumas crises de seu filho,
aproximando o passado com o presente incerto e o futuro mais incerto ainda. “Eles
querem cortar o tratamento. A crise do Estado é isso”, Gal está desde julho de 2018
convivendo com o discurso da “crise do Estado”. Estamos do lado de fora da Repartição
Pública, caminhamos até o ponto de ônibus. “É isso o que acontece. Eu fico horas nessa
luta e vou embora com esse papel dizendo que não tem dinheiro” – ela reflete sobre hoje,
no entanto, também narra como foram todos os demais dias. “Enquanto isso a casa está
lá desarrumada, tudo está fora do lugar”, ela conecta os processos de produção do
“Estado” com a sua casa no Horto. “Não posso fazer nada” foi a máxima da razão
governamental que escutamos naquele dia. E Gal, por outro lado, parecia prever que isso
aconteceria: “Tenho medo de parecer egoísta com o Pedrinho em casa, que está esperando
esse remédio, e agora estou com medo de parecer egoísta com você que perdeu o seu dia
para me acompanhar”, ela conta. “Eu é que peço desculpas por não termos conseguido
resolver nada, querida”, respondo. “É porque no fundo eu já havia sentido que nada estaria
resolvido, mas vim porque há sempre alguma esperança. Ainda que mínima”. Gal toma
o ônibus 409, que a conduzirá ao Horto. Marcamos de chegar às 07h da quinta-feira da
mesma semana para pegar senha e continuar a movimentar o seu processo judicial181.
{Janeiro de 2019} Quinta-feira. Gal e eu chegamos cedo à Defensoria. Antes que
o dia clareasse, por volta das 07h10, estávamos acordados. A Repartição ainda está
fechada, abrirá as portas às 08h. Alguns funcionários começam a chegar. Estamos do lado
de fora, sentamo-nos em alguns bancos disponíveis. Gal é a sétima da fila, que é formada
majoritariamente por pessoas idosas e de tom de pele escuro, o gênero e sexo que
prevalece é o feminino. Eu sou a pessoa mais nova do local. Seu Rogério chegou um
pouco antes de nós. Ele pergunta se Gal é minha vozinha. Este homem tem 67 anos, reside
em Pedra de Guaratiba, um bairro da Zona Oeste da cidade, cerca de 30 minutos de
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Campo Grande, um dos bairros mais populosos da cidade. Alega ter demorado quase 2
horas e meia para estar ali àquela hora. Rogério é ex-motorista de ônibus, dirigiu durante
22 anos até adoecer no trabalho. O motivo: o barulho do motor lhe causou problemas
sérios de audição. Disse viver com uma aposentadoria que mal dá para sobreviver, quiçá
custear os gastos com saúde. “Ou você come ou você coloca os dentes”, puxando assunto
comigo na fila, afirma. Ele abre a boca. Alguns de seus dentes da frente estão em falta.
Gal conversa com uma senhora ao nosso lado sobre religião e ter fé em Deus para
conseguir “ganhar coisas do Estado”. Enquanto isso, Rogério conta-me detalhes de sua
vida cotidiana. “Você percebe que o humano não é quase mais nada quando fica entrando
na Justiça para tentar ganhar fraldas” – sublinhou. Rogério sofre de incontinência
urinária. Há dois anos ele renova, de três em três meses, seu processo judicial para receber
fraldas geriátricas custeadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele está ali na
fila para dar entrada em um novo pedido de fraldas, bem como uma das medicações de
que faz uso para o tratamento dos rins. Segundo ele, uma droga farmacológica que custa
muito caro: 120 reais por mês. “Eu não tomo esse remédio há um ano. Nunca sobra
dinheiro e o posto de saúde nunca tem”. “E quanto tempo o senhor tem vindo tentar
acessá-lo pela Justiça?” – pergunto? “Já faz nove meses. Hoje eu tenho esperança que
sai”. 08h, as portas da Defensoria se abrem.
Uma fila é formada. Gal entrega os documentos no balcão de triagem, e esperamos
que seja chamada. Mais pessoas estão chegando à Defensoria, de assistidos à
funcionários. Sentamo-nos nos bancos para aguardar. Avistamos o tal Bruno antes que o
expediente começasse. Ele conversa com um dos seguranças do local, o mesmo que, há
dois dias, disse não saber quem ele era, à ocasião em que peregrinávamos próximo à porta
das salas dos defensores e juízes. Aprendo, desse modo, que nas dinâmicas da Defensoria
em questão, o “Estado” vai sendo feito entre os balcões, os papéis que circulam, as
posições das pessoas182, funcionários e assistidos, as inúmeras filas, os bancos para as
pessoas se sentarem, as varas judiciais para assuntos específicos, e, sobretudo, pelos
agentes que trabalham no local, suas assinaturas, carimbos, performances e narrativas.
Alguns agentes estatais facilmente se conhecem; outros, apesar de trabalharem na mesma
Defensoria Pública, ao que parece, nunca se viram na vida: “Se ele é de outra vara, com
certeza eu não o conheço”, ouvimos de funcionários quando tentávamos encontrar o
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Bruno. O “Estado” fabrica-se aqui por meio de uma espinhosa e dramática “eficácia do
desacordo”. Assim, não nos espanta, ainda que nos cause indignação, que o segurança
não conheça o Bruno em um dia e, noutra ocasião, na mesma semana, eles dois, o
segurança e o Bruno, estejam intimamente conversando. O “Estado”, como uma imagem
de “centro exemplar” (Geertz, 2001), produz-se também por tais eficácias, por entre
versões e discursos de pessoas que vão dando um sentido comum de coerência e unidade
mais ou menos coesa para uma máscara ideológica do “Estado” (Abrams, 1988) de que,
de fato, as pessoas não se conhecem e que, no final, cada um faz “apenas o seu trabalho”
– este, portanto, no interior de uma malha burocrática da prática da política muito mais
ampla.
Gal é chamada por um defensor público. É o Bruno que a atende. Ele
cumprimenta. Ela explica todo o trâmite burocrático. Bruno então abre o seu processo no
sistema da Defensoria, imprimindo uma nova apelação a fim de resgatar o dinheiro que
“simplesmente sumiu”. Com essa nova apelação, fomos ao Banco do Fórum. Lá, mais
filas. Esperamos duas horas até sermos atendidos. Com o novo número do processo, o
dinheiro aparece em alguma conta, de uma mulher igualmente chamada Gal, no entanto,
sem o último sobrenome que consta em sua carteira de identidade. O CPF, o RG, o
número do processo e o nome do Pedrinho eram os mesmos, mas devido ao fato de o
último sobrenome ser diferente (note-se que Gal possui três sobrenomes): “Minha
senhora, não vou te liberar este extrato, eu sou caxias e burocrático”, ouviu Gal de um
homem branco de meio idade, de cabelos grisalhos, enquanto o observávamos digitar
num dos computadores disponíveis no Banco do Fórum, quando tentávamos achar o
dinheiro de Gal. Com a voz em tom mais alto que o habitual, e já bastante estressada, Gal
lhe responde: “O senhor é caxias. Te entendo. E eu sou velha maluca, não saio daqui sem
isso, vai ter que me levar presa”. Percebendo sua mudança de humor, o homem resolve
consultar o gerente do Banco. Após algumas negociações, este último finalmente
autorizou que Gal retirasse o extrato, um documento que faz uma espécie de mediação
entre o Banco e o juiz, constando que o “Estado” depositou ou não o quantitativo
pleiteado. Gal toma o extrato em suas mãos. Era de fato o dinheiro que ela aguardava há
4 meses, desde outubro. Sua conta não está mais zerada. Há dinheiro. Aparentemente, a
Defensoria e o Fórum não se conhecem, apesar de conversarem por meio de ações
judiciais. Sempre que perguntávamos sobre alguma informação oculta, nos era dito que
“isso é um assunto que eles lá da Defensoria não dominam”. Se algo deu errado, por
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outro lado, foi porque “o Fórum não sabe fazer o seu serviço”, sublinhavam alguns
defensores; ou, no extremo, “a Defensoria tem pena de todo mundo, e mesmo sabendo
que o Estado não tem dinheiro fica mandando as pessoas virem aqui encher o saco” –
disse o funcionário do Banco, que alegou ser caxias, quando ele ainda desconfiava se Gal,
devido ao seu sobrenome, de fato era a pessoa do processo judicial que aparecia em seu
computador. Mais uma vez, portanto, temos outro exemplo de fabricação do “Estado” a
partir de sua “eficácia do desacordo”.
Saímos do Banco. Com os olhos lacrimejados, Gal me abraça e sorri. “Meu filho
vai ter medicamento, você tem noção do meu alívio?”. Andamos até a Defensoria,
estamos agora sentados em um de seus bancos. Gal espera ser novamente chamada pelo
Bruno para que ele receba o extrato. Ali, então, digo a ela que eu estou muito feliz que o
dinheiro foi encontrado, e que lamento muito que ela tenha passado por tudo isso. “Foi
violento, filho, é muito sofrimento, muita luta, muita angústia ficar esperando, muita luta
te surta às vezes”. Gal fala das desesperanças que sentiu, dos medos, das eleições
nacionais que passaram há pouco e tornaram o destino do país incerto, das repressões que
já sofreu da polícia. Tudo, absolutamente tudo, parece estar conectado. O processo
judicial em questão, assim, vai ganhando carnatura fenomenal em seu trabalho do tempo
(cf. Das, 1999). “É como se tudo na minha vida passasse na minha cabeça agora, nesse
momento, como um filme que só de pensar nele eu já me emociono. Não pode ser justo
que essas coisas acabem com meu filho voltando a ter crises, que ele volte a se arrastar,
que fique daquele jeito” – narrou Gal.
Durante os dias em que venho acompanhando Gal em suas peregrinações a fim de
saber o destino de seu dinheiro, ela não passa 10 minutos sem ligar para casa. Deseja
saber como o filho está: se ele já se medicou, se já se alimentou, se está bem, se teve
alguma crise, entre outras coisas. O “Estado” aqui é feito numa coprodução com os
tempos comezinhos dos atores sociais. As ações estatais emaranham o extrato da fatura
do Banco com a família de Gal: as memórias das crises convulsivas; os medicamentos de
Pedrinho; a alimentação das pessoas de casa; entre outras figurações, que estão para a
ordem do doméstico, e no entanto se fazem a todo momento, com a tortuosa sequência
infindável para movimentar um/o processo judicial (Kafka, 2016). “Ele está sentindo tudo
isso, sabe, minhas ausências, vir aqui toda semana. Ele ainda não viu o moço dos correios
ir levar os frascos do remédio. Pedrinho está sentindo também”. Gal se queixa de sua
visão. Desde os 60 anos, devido à catarata, ela toma, em média, duas vacinas em suas
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vistas para que possa enxergar melhor. “Faz dois meses que não as tomo. Não é porque
eu não quero, é porque não sobra tempo, eu fico cansada, é um acúmulo de coisas, e eu
já estou velha.... meu filho vem em primeiro lugar sempre”; “Por ele eu moro embaixo da
ponte, durmo na rua”. O “Estado”, à luz da ação judicial aqui analisada, é produzido nas
vistas de Gal, no tempo que não sobra para ir ao médico executar os processos
farmacológicos. O “Estado” encontra o corpo de Gal de uma maneira dramática,
dificultando a visão; o olho, como o órgão que enxerga, é também o que chora – Veena
Das (2011) nos alertou quanto a isso –; em meu campo, o olho é o órgão que testemunha
o processo de formação do “Estado”.
Gal fala das dores no corpo e das noites mal dormidas, dos sonhos que tem tido
com as crises convulsivas do filho, das casas que já viu serem removidas do Horto, e das
vezes em que levou bofetadas da polícia na época da Ditadura Militar. Relata, ainda, que
num dos sonhos (re)memorou sua casa de infância, onde aprendeu a lutar. “A luta cansa
às vezes, muita luta te surta”, ela diz. “Estar aqui (sentada nos bancos da Defensoria) é
muita luta, não é fácil, não. Você precisa ser forte para aguentar o tranco”, complementa.
Gal conta que quer dormir um pouco melhor, recuperar as noites de sono mal dormidas.
“A casa está lá, desarrumada. A comida está lá para fazer. As roupas para lavar, tudo fora
do lugar enquanto eu fico ausente desde outubro” – sua casa, mais do que nunca, se
materializa nos bancos da Defensoria, habitando nosso diálogo. O “Estado” é feito através
do tempo da falta: a ausência em sua própria casa em detrimento dos dias em que é preciso
dispor para “fazer o processo andar”.
Bruno chama Gal. A gente se levanta dos bancos da Defensoria e vamos em sua
direção, nos balcões onde atendem. Ele toma o extrato que há pouco recebemos no Banco;
em seguida, pede para que ela retorne depois de duas semanas, o tempo necessário para
que o juiz possa assiná-lo, e o dinheiro então ser utilizado. Abraçados, descemos da
Defensoria falando das alegrias e das coisas boas da vida que restam e vazam dos
cansaços, angústias e desesperanças burocráticas: a vontade inesgotável de viver, e de
viver bem183.
“Meio do caminho. Cena 3”.
Quarta-feira. Chego ao Horto para visitar Gal e sua família. Estamos no
quarto ajeitando toda a papelada para amanhã irmos à Defensoria Pública e ao
Banco do Fórum finalmente receber o dinheiro, uma vez que este fora localizado.
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Arrumamos toda a documentação necessária, dos documentos pessoais de Gal aos
documentos da ação judicial – bem como todos os inúmeros extratos bancários
zerados. Não somente estes documentos estão zerados, outras materialidades
também estão se esgotando. Gal toma a caixa de remédios preta, onde guarda os
frascos da maconha. Há sete frascos vazios, apenas um contém algo dentro, ainda
assim com uma quantidade que comportaria algo próximo de um mês, apenas.
“Mas amanhã isso acaba”, ela esboça um sorriso. Jamais visualizei esta caixa de
remédios tão vazia184.

{Fevereiro de 2019} Choveu forte no Rio de Janeiro um dia antes do prazo dado
pelo defensor para que Gal retornasse. Provavelmente uma das maiores enchentes do ano,
alagando casas, tombando ônibus, morros e barricadas. O estado entrou em situação de
alerta. Gal e eu marcamos de chegar às 08h para que ela possa tomar o extrato assinado e
carimbado pelo juiz, etapa decisiva do processo de judicialização. Por sorte, quando saí
de sua casa no dia anterior, não peguei a chuva em questão. A Defensoria está vazia, é
provável que seja por conta da chuva. O Horto alagou em muitas áreas. Na casa de Gal
entrou água na cozinha até a altura de seu joelho. “Foi uma correria com Pedro para ele
não se molhar. Joguei os documentos para cima do guarda-roupa, senão perdíamos tudo
para vir aqui hoje”, ela narra a enchente em sua casa. Gal passa pelo balcão de triagem,
entrega seus documentos. Espera ser chamada. Não deu tempo de nos sentarmos no
Banco. Ela foi logo chamada. Durante todo este dia, este fora o ritmo das ações estatais:
todas rápidas, sem respostas, confusas. “Se não sobra tempo nem para sentar nos bancos,
é porque eles não podem fazer nada”, Gal contou mais tarde.
Ela é chamada. Assisto-a de longe, pois havia apenas um banco para se sentar
próximo ao balcão que o defensor a atende. Eles conversam. Gal leva as mãos à cabeça.
Ouço-a dizer: “Bruno, mas eu não aguento mais vir aqui toda semana. Eu estou vindo
desde outubro do ano passado. Isso já está angustiante”. Aos poucos, vou me
aproximando do balcão. Bruno percebe que estamos juntos, pergunta quem sou eu, se a
estou acompanhando. Gal me apresenta. Ele orienta para que ela faça algo que eu, por
ora, desconheço. Gal diz obrigado, com aspecto emocional estarrecido se retira do balcão,
munindo-se de algum novo documento. “Gal, eu não entendi nada, nós não iríamos sair
daqui com o extrato assinado e carimbado para que o Banco do Fórum liberasse o
dinheiro?”, pergunto, achando tudo confuso. “Aconteceu algo no meio do caminho do
qual os defensores não sabem explicar”, responde Gal, descendo da Defensoria. Ela pede
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para tomarmos um café. Enquanto tomamos o café tentamos entender a situação. “É
descaso do Estado”; “É covardia”, ela resmunga. Alguma coisa aconteceu no meio do
caminho e o dinheiro sumiu novamente. Bruno aconselhou que Gal fosse ao Banco do
Fórum para ver se eles conseguiam resolver tal contratempo. Terminamos o café, estamos
a caminho do Banco. Entramos em filas. Gal despejou os documentos no balcão de
triagem, explicou o “caso” e recebeu um número: 542. Ela é chamada. Acompanho-a.
Um funcionário do banco acessa o seu processo judicial pelo sistema do computador.
“É.... Não existe qualquer depósito. Se algo foi depositado nessa conta com certeza das
duas uma: ou foi retirado ou nunca existiu e você está se enganando, senhora” – disse o
funcionário. Retornamos à Defensoria. São 10h05, ainda estão distribuindo senhas. Gal
entra novamente na fila, deseja falar mais uma vez com o Bruno, para saber, enfim, o que
fazer. Não demora para que ela seja chamada. Bruno não sabe por que o dinheiro sumiu.
Ele garante que o direito não foi cortado, apesar da “crise do Estado”. Pediu para que
fôssemos ao Cartório judicial, uma terceira instância administrativa. Precisamos ir ao
quarto andar. Lá, entregaremos o número do processo judicial para que eles possam
averiguar e nos dar uma resposta mais precisa. Saímos da Defensoria e vamos ao Cartório,
a algumas ruas.
Procuramos o quarto andar. Lá se é capaz de mapear as ações judiciais por meio
do número do processo e verificar o que está dando errado. Gal e eu estamos no Cartório.
Fomos orientados a nos direcionarmos a uma máquina eletrônica; nesta, digitaríamos o
número do processo e levaríamos o extrato que o detalha, de modo impresso, ao balcão
do Cartório. Foi o que fizemos. Não havia ninguém no lugar em questão. Com o
documento impresso e sem saber qual a certeza deste procedimento, já que, segundo Gal,
ela jamais precisou fazer isso antes, resolve perguntar para a atendente: “Eu quero saber
se isso vai dar certo, porque eu tenho um filho deficiente que está precisando desse
medicamento e não estou podendo perder esse tempo todo....”. Entregando o extrato à
funcionária, Gal tenta perguntar algo, no entanto, é interrompia. “Eu entendo, senhora,
todo mundo aqui tem muitos problemas: precisam de macas para hospitais, fraldas para
não mijar nas calças, estão entre a vida e a morte, ou estão de fato morrendo. O cenário
é esse: as pessoas estão morrendo, e você precisa ter paciência, pois enquanto seu filho
é apenas deficiente que precisa de um medicamento, muita gente está morrendo neste
exato momento por causa desses processos demorados”. “Eu preciso ter paciência para
esperar minha morte ou a do meu filho, então, é isso o que você está dizendo?”, em tom
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bem calmo, Gal lhe retruca. Sem ter respostas, somos dispensados. A funcionária deu um
prazo de 10 dias para que voltássemos à Defensoria Pública, pois o “caso” precisa desse
tempo para ser averiguado pelo Cartório. O trâmite é feito, pelo que nos foi informado,
através do sistema online em que podem acessar tanto o Cartório quanto a Defensoria e o
Fórum.
“Não acredito que ela achou que eu estava me vitimando quando disse que tinha
um filho com deficiência”, diz Gal quando estamos a sós, caminhando pelo Centro do
Rio de Janeiro. Não há mais nada a se fazer neste dia. Os sistemas informatizados irão
dar conta da análise de seu processo. “Apenas queria saber se aquele extrato do meu
processo iria adiantar de alguma coisa, porque essa angústia e incerteza me faz ficar sem
saber muito o que devo fazer”. “Porque, sinceramente, caso ele não servisse de nada, eu
nem entregaria. Eu iria pra casa preparar a comida do Pedrinho. Faz tempo que eu não
cozinho pro meu filho, que eu não arrumo a casa, que eu não permaneço quieta em meu
canto”, ela comenta. Acompanho Gal até o ponto de ônibus. Deixo-a no 409. São 12h20.
O ônibus some do meu campo de visão. O dinheiro, mais uma vez, “simplesmente
sumiu”185.
“Meio do caminho. Cena 4.”
Ligo para Gal, pergunto se posso ir à sua casa fazer uma visita. Ela
autoriza. Chego à tarde no Horto. Faz bastante sol. Cacau não está em casa, foi à
rua comprar coisas para vender em sua tenda. Brinco um pouco com Pedro na
varanda. Gal vem a nosso encontro. Ela diz que pretender preparar um suco,
indaga-me se aceito. Após dizer que sim, vai à cozinha. “Eu estou com muito
medo do Estado ter cortado o direito à saúde que eu ganhava”, ela fala sobre o
processo judicial que estamos acompanhando. A casa de Gal está “bagunçada”,
as roupas estão para lavar, os alimentos a serem cozidos. “Não me dá vontade de
fazer mais nada”. “O tempo de incerteza é muito angustiante”, ela sinaliza. O
frasco do remédio da maconha do Pedrinho, o último que restou, encontra-se
pouco abaixo da metade. Há um risco latente de ele ficar sem o óleo. “Olha essa
casa desarrumada”, Gal repetiu mais de uma vez [...] O suco está pronto. Sabor
laranja. Gal toma um copo para dar ao Pedrinho. Ela o procura pela varanda, ele
não está mais lá. Pedrinho agora está no quarto, ele recolhe algumas roupas que
estão no chão, bem como alguns papéis; ele começa, do jeito dele, a arrumar a
casa. Gal beija o filho na cabeça, ajudando-o nos afazeres domésticos. A seis
mãos, passamos o final da tarde ajeitando a casa186.
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{Fevereiro de 2019} Manhã de quinta-feira. Chegamos cedo à Defensoria para
averiguar se a situação do dinheiro do processo judicial de Gal já foi resolvida. São 08h30.
Passamos pelo balcão de triagem. A Defensoria está cheia. Gal fora a assistida de número
14 a ser atendida. “Não sei porque, mas eu estou sentindo que ainda não vai ser hoje”, ela
diz enquanto estamos sentados nos bancos. Bruno, o defensor público “amiguinho de
Gal”, aparece por entre os balcões onde atendem. “Bom dia, peço atenção de todas e de
todos”, ele deseja falar algo. “Infelizmente, o sistema de internet do Tribunal da Justiça
está há dias fora do ar e alguns ‘casos’ não puderam ser acessados. Lamentamos muito
por isso, mas muita gente terá que retornar em uma outra oportunidade” – Bruno diz.
As pessoas começam a cochichar entre si, alegam que isso é “muita sacanagem com quem
acordou cedo”, com quem “está esperando o processo há muito tempo”. Ele pede calma.
“E retornaremos nós outra vez porque meu caso é um desses aí”, diz Gal sem esperança.
“Seu José Carlos”, alguém é chamado e logo dispensado. O sistema de internet fora do
ar tem implicância em sua ação judicial. Das 13 pessoas antes de Gal, 10 se encontravam
nesta situação. Ela é chamada. Bruno olha para Gal com ar de descontentamento, diz
sentir muito. O “caso” dela é um dos que foram prejudicados pelo sistema do Tribunal da
Justiça. Gal é aconselhada a retornar no início de março, pois como o sistema está fora
do ar há dias, não resolve muito ele voltar à ativa: seu “caso” ainda será analisado, e isso
demanda algum tempo187.
“Meio do caminho. Cena 5.”
Após sabermos que o sistema de internet do Tribunal da Justiça impediu
que o “caso” judicial de Gal pudesse ser solucionado, ele pede que eu a acompanhe
até a rua da Alfandega, que comporta um grande camelô da cidade. Ela irá
comprar algumas fantasias de carnaval para que Cacau venda em sua tenda.
Compramos asas de borboletas e fantasias de super-heróis. “Vamos passar por
esta rua aqui” –pede Gal entre uma compra e outra. Esta é a quarta vez que vamos
à Defensoria Pública. Gal tem repetido este ato desde o mês de outubro. Há quatro
meses o seu dinheiro para a compra dos frascos simplesmente sumiu, não sabemos
o real motivo. “É aqui, chegamos...”. Estamos em frente a uma igreja católica. Gal
adentra a porta principal. Faz o sinal da cruz em volta de seu corpo; em seguida,
leva as mãos ao peito, abaixa a cabeça e fecha os olhos. Ainda de pé, permanece
cerca de um minuto na mesma posição. Abre os olhos, puxa meus braços, me
dirige um sorriso disfarçado; me conduz ao interior da Igreja. Há imagens e
objetos por todos os lados. Uma cruz enorme no altar, bem ao centro do espaço
físico em questão. Lentamente, estamos andando. Gal nos conduz aos bancos à
esquerda. Estes são diferentes daqueles dos quais passamos horas sentados na
Defensoria Pública: conectam-se com o sagrado. Por outro lado, os da Defensoria
materializam os terrenos minados da burocracia brasileira. Ela deixa as sacolas no
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chão. Ajoelha-se. Cruza os braços. Baixa a cabeça. Reza. Eu ainda estou de pé, ao
seu lado. Em poucos segundos, Gal olha para cima, comunicando-se comigo:
“Você não vai rezar? É para pedirmos a Deus e a todos os Santos para que da
próxima vez que formos à Defensoria o dinheiro já esteja em minha conta. Só por
hoje, reze, pois juntos a reza ganha mais força”. “Eu não rezo desde pequeno,
quando parei de frequentar esses espaços”, respondo. “Não precisa saber rezar,
diga o que sente pelo meu filho e como quer que ele tenha o medicamento. É só
falar sobre o Pedrinho, é tudo sobre o coração, no final”. Dobro minhas pernas,
estou agora de joelhos. Cruzo os braços. Baixo a cabeça. Estou rezando [...] “Por
Gal, pelo Pedrinho, por todas as histórias contadas, por todos estes dias em que a
tenho acompanhado em suas idas à Defensoria e ao Fórum, queria que alguma
força superior ajudasse no processo. Eu não sei explicar o porquê de eu estar
fazendo isso neste exato momento, ajoelhado. Apenas queria dizer que não
aguento mais vê-la triste; que não aguento mais ouvir que o Pedrinho
convulsionou. Deus, ajude-nos” ... Minha reza chega ao fim. Gal ainda está de
olhos fechados. Alguns segundos depois, ela se levanta, abraça-me. Juntos, saímos
da Igreja. Ao passar pela porta de entrada, Gal torna a fazer o sinal da cruz em
volta de seu corpo. Quando novamente fomos à Defensoria Pública, o dinheiro
apareceu. O defensor público havia dito que era quase certo de que ele já estaria
disponível, no entanto, seria injusto se eu não frisasse que a reza, se não trouxe a
solução para um processo burocrático, ao menos acalmou o desânimo e permitiu
que a luta continuasse valendo a pena. Eu mesmo acalmei minhas desesperanças.
Foi pelo Pedrinho que rezamos188.

{Março de 2019} Quinta-feira, 08h15. Acompanho Gal a mais uma etapa a fim
de encontrar o dinheiro que sumiu de sua conta. Uma série de apelações foi feita por parte
do juiz. O presente processo judicial vem convivendo com assombros políticos desde o
mês de julho de 2018, quando Gal ouviu de defensores públicos de que o “Estado está
falido”. Foi ganhando materialidade a tal “crise” econômica a partir de outubro daquele
ano, quando Gal passou a ir toda terça e quinta-feira de uma mesma semana tentar reverter
a situação e, por fim, ganhou a máxima de sua carnatura a partir de janeiro de 2019 – o
momento no qual eu mesmo passei a ser objeto/sujeito de tal ziguezague burocrático,
quando simplesmente defensores públicos e gerentes de Bancos passaram a afirmar que
“não podem fazer nada”. O “não fazer”, seguindo certas indicações de Das & Pool (2004),
aqui, opera como certa modalidade de gestão estatal. No “meio do caminho” das idas e
vindas à Defensoria e ao Fórum públicos, os medicamentos de Pedrinho têm se esvaziado
de sua caixa de remédios. Ele teve crises convulsivas; Gal foi parar no hospital com
graves picos de pressão. “É muita coisa na cabeça, muita luta, o corpo expele de alguma
maneira”, ela contou quando a acompanhei da volta do hospital até sua casa, por meio de
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uma longa ligação telefônica. Se somam ao “meio do caminho” os sonhos com as casas
removidas da comunidade do Horto, as memórias da Ditadura Militar, no limite, as
marcas de guerras de Gal, amplamente descritas no capítulo anterior. O tempo como
matéria da angústia, radicalmente diferente daquele tempo hipervalorizado das primeiras
cenas do capítulo, carrega uma especificidade: os sofrimentos de longa duração
(Aureliano, 2018), as doenças compridas (Fleischer, 2017). Enfim, o que em artigo
recente eu sugeri ser o marcador social da deficiência como clivagem moral-existencial
para a discussão sobre o trabalho do tempo em ações judiciais (Nelvo, 2019). O tempo
de espera se torna angustiante não somente porque a demora já é algo perverso por si só,
mas sobretudo porque o tempo da doença e de suas consequências físico-emocionais, a
partir da ausência de tratamentos medicamentos, constrói o “meio do caminho” em uma
matéria angustiante e incerta. Ele desafia os sentidos da vida.
Passamos pelo balcão de triagem. Gal entrega os documentos do processo e os
seus pessoais. Sentamo-nos nos bancos disponíveis. O relógio marca 09h15. Ela é
chamada pelo Bruno. Do caminhar até o balcão em que os defensores atendem, ele sorri
para ela. O sistema da internet retornou há poucos dias. Ao que parece, o “caso” de Gal
foi solucionado. O sorriso é a estética da solução. Bruno lhe entrega o extrato assinado e
carimbado pelo juiz. Este, por sua vez, jamais o vimos. Pede para comparecermos ao
Banco do Fórum com este documento que, uma vez assinado e carimbado, permitirá que
o Banco imprima o extrato final, o qual detalha todo o processo em valores e datas. Gal
recebe o documento e agradece ao Bruno. Gal está esbaforida, seus documentos começam
a cair de suas mãos e rapidamente encontram o chão da Defensoria. Abaixo-me para
recolhê-los. “É tanta felicidade que perdi as forças”, explica o porquê de os documentos
caírem. Caminhamos até o prédio do Tribunal da Justiça. Estamos no Banco do Fórum.
São 09h45. Gal retira uma senha no guichê: número 543. Em vinte minutos é chamada.
Ela chama para eu ir junto, há duas cadeiras próximas à cabine. “Qual o seu problema?”,
um homem de meia idade, branco, funcionário local, pergunta. “Eu estou com esse
documento assinado e carimbado pelo juiz e preciso que vocês me deem um extrato final,
detalhando todo o processo para que eu possa retirar o dinheiro da minha ação judicial”,
Gal explica tudo o que precisa ser feito. Ele toma os documentos e consulta o sistema
informatizado. O homem está digitando em seu computador, somente ouvimos o barulho
do teclado. Passados cerca de 5 cinco minutos, diz: “Mas quem é Pedro?”, o processo,
apesar de protagonizado por Gal, está no nome do paciente. “É o meu filho. Ele é um
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deficiente e eu sou a responsável por ele”, Gal retira o documento de curatela do filho,
bem como sua certidão de nascimento e RG. Ele torna a digitar. Gal e eu estamos
esperando.
“Então...”, o funcionário do Banco deseja chamar nossa atenção. “Há cerca de
quinze mil reais no número desse processo judicial, mas esse processo não é seu”, ele
conclui. Gal afirma estar havendo algum engano, que o processo é de fato dela; pede por
favor para que ele confira novamente. “O processo é no nome de uma senhora chamada
Gal da Silva Pereira Cruz dos Santos, e não de uma senhora chamada Gal da Silva
Pereira Cruz” – o homem, já com o tom de voz um tanto quanto estressado, explica-nos.
O primeiro dos nomes se refere ao de casamento de Gal, enquanto o segundo ao de
solteiro. Gal vasculha toda a sua bolsa na tentativa de encontrar seu RG mais recente,
contendo o último sobrenome. Infelizmente, ele ficou em casa. “Mas não tem problema”
– ela tenta argumentar com o funcionário; “O nome do meu filho está aí, o número do
processo judicial, o documento de curatela dele, meu CPF, o número do RG não mudou,
somente acrescentou um nome, enfim, tudo está correto” – completa seu argumento.
“Quem me garante que a senhora não é uma pilantra e isso não é um golpe de Estado?
O Estado é coisa séria, eu não posso liberar todo esse dinheiro para qualquer pessoa
que chega faltando um dos nomes, entende?”, mesmo que Gal tenha detalhado um
turbilhão de provas de que o processo é mesmo seu, o homem dá uma assinatura máxima
para a razão governamental: tudo tem que estar correto, nada pode faltar. Gal se recusa a
levantar-se. Eu tento argumentar com ele, listo novamente todos os documentos que ela
acabou de lhe contar. “Rapaz, o Estado é coisa séria. Não dá para liberar o dinheiro
faltando coisas, tem que ser tudo certinho, não é permitido desorganização”, foi o que
respondeu.
As pessoas que estão esperando começam a cochichar entre si. Reclamam da
demora. Gal e eu olhamos para traz. “A gente não tem o dia todo, não”, um homem
direciona a palavra para a cabine que estamos, entretanto, não para o funcionário do
Banco, mas para os assistidos. “O serviço está atrasando porque vocês não andam com
os documentos certos na bolsa. As pessoas já estão reclamando” – com esta frase, algo
se materializa: não sairemos dali com o dinheiro de Gal. “Darei uma sugestão: vão para
casa, peguem o documento certo, caso ele exista, e retornem aqui mais tarde”. Gal se
recusa a ir embora sem o dinheiro. “Minha senhora, você está muito nervosa”, ele diz.
“Meu senhor, você tem noção do quanto isso é violento?”, pergunto. “Rapaz, é certo que
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você não entende como funciona a burocracia. Não é com essas acusações que se
resolvem as coisas”. O burburinho aumenta. Pedrinho se faz presente: “Meu filho é
deficiente e está em casa esperando sua medicação... Libere por favor”. “Vou ver o que
posso fazer por você”, ele finalmente parece ter voltado atrás de sua decisão.
“Vou abrir uma exceção, mas você precisa aprender a andar com seus
documentos”. Ele começa a agilizar a papelada. Levanta-se de sua cadeira e vai até a
impressora duas vezes. Retorna com algumas folhas de papel. Estas detalham todo o
processo de Gal, de suas informações pessoais aos valores e datas. Gal precisa preencher
uma ficha inteira, detalhando à mão informações como residência, nome do Pedrinho,
número dos documentos, número da ação judicial, entre outras. “Eu não tenho condições
visuais de escrever nesses espaços pequenos, você faz para mim”, Gal pede. Ela chegou
ao último dia das idas e vindas à Defensoria e ao Banco do Fórum enxergando tão pouco
que não conseguia preencher os papéis. Há meses ela não toma a medicação de suas
vistas. O documento final, isto é, aquele que permitiu com que o dinheiro pudesse ser
transferido para a sua conta pessoal conteve minhas letras. Fui eu que preenchi todos os
dados, exceto a assinatura de Gal. “Senhora, assine aqui”, ele indicou. “Senhora, a
assinatura não confere com a do seu RG”, Gal precisa repetir. “Senhora, tente escrever
certo, preste atenção”, Gal ainda não acertou na assinatura. O homem fez com que Gal
rasurasse 8 vezes sua assinatura. “Minha senhora, se você não tem condições de lidar
com problemas sérios como assinar documentos, passe a bola para outra pessoa” – ele
diz na oitava tentativa. “Ainda não está boa, mas vou aceitar”. Ele bate firme com o seu
carimbo no papel que acabara de ser assinado, estremecendo a mesa por alguns segundos.
O documento está nas mãos de Gal. Dali, um segurança do Banco nos conduzirá até uma
agência do Banco do Brasil mais próxima para sacar o dinheiro e depositar na sua conta.
Gal, ao pegar o extrato final em mãos, se levanta calmamente e com o sorriso no rosto
diz obrigado. O funcionário abre um sorriso disfarçado, o tom é o de deboche.
Deixamos o Banco do Fórum, e o dinheiro foi encontrado e, dentro de poucas
horas, pôde ser utilizado. Ambos temos os olhos marejados enquanto estávamos sendo
escoltados pelo segurança; depois, rimos alto – a alegria é infinita. Já do lado de fora,
paro para tomar um pouco d´água em um bebedouro. De lá, avisto o funcionário do Banco
que acabou de nos atender, agora, pelo lado de fora. Ele ria, conversando com dois colegas
de trabalho, enquanto tomava café e nenhuma pessoa era assistida em sua cabine. Não
somente Gal e eu estávamos fazendo com que o serviço “demorasse” naquele dia. O
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próprio homem que nos atendeu não parecia estar com tanta pressa assim para prosseguir
com os serviços burocráticos189.
*
***
Com as cenas descritas, testemunha-se um “Estado” sendo produzido em “ato” à
luz de tênues junções entre “crença e materialidade”, como certa vez formularam Souza
Lima & Teixeira (2010 :57). Sendo assim, o “Estado” se faz presente nos documentos,
nos balcões, nas filas, nos bancos, nos guichês, nas senhas distribuídas, nas interações
com os agentes estatais, nas interações com demais assistidos/as, nos sistemas
informatizados. Tais materialidades edificam uma crença na existência de um “Estado” a
partir destas máscaras ideológicas. Timothy Mitchell (1999), dialogando com as
indicações epistêmicas de Philip Abrams (1988), postulou que o “Estado” não é somente
uma crença subjetiva, mas, também, representado em formas cotidianas visíveis,
capturadas em gramáticas jurídicas, em repartições públicas, em uniformes de agentes,
em fronteiras policialmente reguladas, enfim, “as formas ideológicas do Estado são um
fenômeno empírico” (Mitchell, 1999 :81). Como amplamente apresentei em outro
momento do capítulo, apesar de pessoalizada, a experiência de Gal em ações judiciais é
rubricada em cenas mais amplas da contextura contínua e jamais completamente acabada
do Estado-nação. Isto se deve ao fato de o fenômeno da judicialização do direito à saúde
navegar pelas lógicas da farmaceuticalização em escala de saúde global (Biehl, 2007).
Por isso, não espero ter trazido um “caso” em isolado, ao contrário, intento
emaranhá-lo com dinâmicas sociais complexas, desbravando práticas políticas de
processos de “fazer Estado” no Brasil (Souza Lima, 2012a). Há algo de uma gramática
polissêmica dos “direitos” sendo amplamente compartilhada entre as pessoas que
transitam pela Defensoria e pelo Fórum etnografados – ainda que estas estejam ali a fim
de judicializar insumos de saúde variados, indo de tecnologias de alta complexidade,
passando por remédios da maconha, até se chegar à fraldas geriátricas. Essa gramática,
acredito, diz respeito à existência de um “Estado” que concederá ou não algum direito
fundamental à manutenção da qualidade de vida. E tal ação social é mais bem
exemplificada em discursos do tipo: “O que você quer ganhar do Estado?”. Não à toa, a
maneira como Gal qualifica a compra e manutenção do tratamento de seu filho caminha
em direção parecida: “O Estado é que me dá” – ela contou em inúmeras ocasiões.
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A crença e materialidade em um “Estado de fato” aparecem nas idas e vindas à
Defensoria e ao Fórum, por exemplo, nos documentos que circulam, nas filas enfrentadas,
nos balcões e nas mesas dos agentes, nas senhas distribuídas, entre outros elementos.
Contudo, aparecem também na figura quase que espectral de que caso as repartições não
sejam o “Estado” propriamente dito, elas ao menos propiciam a atmosfera da razão
governamental moderna (cf. Weber, 1974; Herzfeld, 1993). Esta reflexão é análoga
àquela esboçada por Lopes (2016) em formas de governo estabelecidas em torno dos
homens autores de violência doméstica. Percorrendo práticas, dinâmicas e interações
entre os técnicos-administradores e os homens-administrados, o autor capturou uma
produção contínua do “Estado” em “ato”, materializado nos modos de “fazer da
administração”, mas, sobretudo, por meio de uma certa presença quase fantasmagórica
do “Estado” sendo cotidianamente operacionalizada no Serviço Para Homens (SPH), por
Lopes estudado.
A Defensoria e o Fórum são aqui perscrutados como veículos para se ganhar algo
do “Estado”. A forma ideacional de se estar recebendo alguma bondade por parte de
setores estatais revela uma profunda tessitura histórica, atualizada por meio de tradições
de conhecimentos190 (Souza Lima, 2012b): a promoção do bem-comum oferecido pelo
“Estado” para a população marginalizada e trabalhadora (Alves da Silva, 2019),
população esta racializada em suas cores, raças e locais de moradia. Se se ganha algo é
porque se é merecedor; se se ganha algo é porque você fez o processo andar; se se ganha
algo é porque o “Estado” foi quem concedeu. E é precisamente neste ponto, a meu ver,
que reside a máxima da atualização do poder tutelar no Brasil contemporâneo – pelo
menos no que diz respeito às cenas etnográficas trazidas e ao problema de pesquisa
estudado. O que está em jogo é uma modalidade de gestão dos corpos, populações,
territórios, afetos, desejos e projetos de vida.
A partir da relação com as pessoas com que tive contato entre os bancos e filas
dessas repartições públicas, bem como ao adentrar as casas das mulheres e mães que
conformam o que batizei por “novo povo da maconha medicinal”, uma latente realidade
se apresenta: alguns mais ou menos, todos os atores sociais são pobres, atravessados por
processos de racialização pelos territórios de periferias e favelas onde habitam, usuários
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do sistema público de saúde, e vivem, enfim, calculando se vale mais a pena ter o que de
comer e/ou colocar os dentes que lhes faltam na boca novamente em seu devido lugar –
como Rogério dramaticamente me contou em uma das filas. Essas pessoas que transitam
por entre ações estatais de judicialização do direito à saúde são o mesmo “povo” que
historicamente é “pacificado” e “tutelado” no Brasil, a fim de se construir os imaginários
políticos do Estado-nação (cf. Souza Lima, 1995; Pacheco de Oliveira, 2014).
Em termos teóricos, assim, evidenciam-se as práticas de gestão do governo das
populações. A partir da análise de alguns dispositivos de segurança, Michel Foucault
(2008a, 2014d) descortinou a maneira como historicamente emergiu o problema
específico da “população” – conduzindo o autor à questão do governo, ou seja, a relação
entre segurança, território, população e táticas administrativas. Centraliza-se, desse modo,
o governo das cidades, dos corpos, das condutas, das morbidades, das natalidades.
Segundo Foucault, no Ocidente moderno, durante os séculos XVI e XVIII, vê-se
desenvolver uma série considerável de “artes de governar”191. Tais “artes” propiciam a
governamentalização do “Estado”. Todavia, a governamentalidade não foi instituída de
uma hora para a outra. Ela acompanha alguns regimes de “alterações” históricas e
significados morais, éticos e políticos nas teceduras das sociedades modernas. A
biopolítica é uma destas: aquele domínio da vida sobre o qual o poder tomou controle.
Foucault localiza a biopolítica no decurso da passagem da segunda metade do século
XVIII e início do XIX. Ela inclui o poder disciplinar, uma anatomopolítica do corpo
individualizado, em que a utilidade do corpo é o foco privilegiado, com o homem-espécie,
isto é, o problema da “população”. Os governos biopolíticos operam por meio de
mecanismos, táticas e tecnologias específicas do poder – fabricando uma figuração
moderna do “Estado”. Esta figuração acompanha a descentralização do poder,
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um instrumento, e instrumento privilegiado para o governo da população. Em suma, o que temos do século
XVI em diante, no que tange ao governo, é uma “passagem de uma arte de governo para uma ciência
política, de um regime dominado pela estrutura da soberania para um regime dominado pelas técnicas de
governo, ocorre no século XVIII em torno da população e, por conseguinte, em torno do nascimento da
economia política” (Foucault, 2014d : 426).
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capilarizando-se este nas relações sociais, no interior das instituições estatais, e nas
economias políticas do detalhe que forjam os corpos e as vidas morais.
O governo vai passando de uma representação da soberania como “problema” e
instituição política para as táticas biopolíticas. Em linhas gerais, teríamos alguns
percursos: a passagem de uma “arte de governo” para uma “ciência política”, e de um
regime dominado pela estrutura da “soberania” para um regime das “técnicas de
governo”. Isto ocorre no século XVIII em torno da população e dos dispositivos de
segurança, concomitante ao nascimento da “economia política”. Recentemente, Achille
Mbembe (2016) vem tocando em alguns desses enquadramentos conceituais, sobretudo
no que tange àquele que corresponderia à passagem entre a soberania e a biopolítica.
Mais precisamente, interrogou-se o autor: “Que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo
humano (em especial o corpo ferido ou morto). Como eles estão inscritos na ordem de
poder?” (: 124). Para tanto, Mbembe cunha o conceito de necropolítica – este somente
faz sentido se partirmos do conceito de biopoder de Foucault, e explorá-lo com outros
dois, a saber: soberania e estado de exceção. Uma vez que a soberania reside no poder e
na capacidade de ditar quem deve viver e quem deve morrer, matar ou deixar viver
expressaria os limites da soberania, seus atributos fundamentais192. Assim, o necropoder
de Mbembe consiste em formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da
morte. Uma proposta diferente daquela encabeçada por Foucault (2008a) em sua análise
sobre a biopolítica, ou seja, o domínio da vida sobre o qual o poder tomou controle. A
morte ganha centralidade para Mbembe em sua estreita relação com experiências
contemporâneas de destruição humana.
A partir da leitura que Mbembe elabora dos trabalhos de Foucault, ficamos
convencidos de que este último vai deixando um pouco de lado a soberania em contextos
biopolíticos. Exceto, por exemplo, à ocasião de seu curso É preciso defender a sociedade,
quando Foucault (2018) se debruçou sobre o problema da guerra e da conquista,
sustentando que o que legitimaria a soberania em governos biopolíticos, o “velho direito
de matar”, é o racismo de Estado, a cesura biológica, tendo no Estado Nazista o seu ponto
nodal. Por outro lado, Mbembe (2016) demonstra que o direito de matar, a soberania,
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O direito de vida e de morte soberana, aqui, se exerce pelo lado da morte. Conforme Foucault (2018
:202): “O efeito do soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar.
Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria essência desse direito de
vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida [...] é o direito de
fazer morrer ou deixar viver”.
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jamais cessou por completo. Ela conecta-se com a ocupação colonial e as fronteiras que
separam, dividem e hierarquizam as cidades do colono e a do colonizado (Fanon, 2005),
a escravidão, o colonialismo, os domínios coloniais contemporâneos, as máquinas de
guerra, as formações sitiadas de grupos e subgrupos de extermínios, guerras imperiais em
desigualdades bélicas entre os Estados nacionais, e de uma ordem política que não se
aparta das tradições coloniais e dos regimes de dominação e poder. O direito de matar
operacionaliza-se por meio da formação específica do terror, um necropoder, que destrói,
extermina, massacra e gesta e gere (Souza Lima, 2002) determinadas populações pela
morte, sugerindo novas abordagens sobre o sujeito, a razão, a guerra e a política. A
soberania, desta maneira, “constitui o nomos do espaço político em que ainda vivemos”
(Mbembe, 2016 :125).
Não pretendo contrapor um autor ao outro – até porque o capítulo já se encaminha
para o seu término. Todavia, minha intenção em recuperar essa discussão é mostrar que
as modalidades de governo a partir da morte ou da exposição contínua à morte
acompanham longas disputas teóricas. Em minha leitura da obra de Foucault, por outro
lado – e por isso a distribuição desigual em torno da morte (cf. Butler, 2004) e da
soberania são tão elementares –, analiso que o autor não elabora passagens apressadas de
um regime de poder a outro, ao contrário, estes se embaralham nas práticas de exercícios
do poder. Conforme Foucault (2014d), não devemos compreender as coisas em termos
de substituição de uma “sociedade soberana” por uma “sociedade disciplinar”, e desta por
uma, finalmente, “sociedade de governo”. O que teríamos, segundo o autor, é um
triângulo biopolítico, formado entre a “soberania-disciplina-gestão governamental, que
tem a população como seu alvo principal e os dispositivos de segurança como seus
mecanismos essenciais” (Foucault, 2014d :428). Dando arremates a seu argumento,
escreveu o autor:
Com isto não quero de modo algum dizer que a soberania deixou de
desempenhar um papel a partir do momento em que a arte do governo começou
a tornar-se ciência política. Diria mesmo o contrário: nunca o problema da
soberania foi colocado com tanta acuidade quanto neste momento, à medida
que se tratava precisamente não mais, como nos séculos XVI e XVII, de
procurar deduzir uma arte de governo de uma teoria da soberania, mas de
encontrar, a partir do momento em que existia uma arte de governo, que forma
jurídica, que forma institucional, que fundamento de direito se poderia dar à
soberania que caracteriza um Estado193 (Foucault, 2014d :427).

Mais precisamente, Foucault (2014d :428) ainda pontuou: “A ideia de um novo governo da população
torna ainda mais agudo o problema de fundamento da soberania e ainda mais aguda a necessidade de
desenvolver a disciplina”.
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Desse modo, o que nos sinaliza Foucault é que, desde o século XVIII, viveríamos
na era da governamentalidade, a governamentalização do “Estado”, com todas as
características já largamente explicitadas. Se as técnicas de governo se tornaram a espinha
dorsal da biopolítica e o espaço primordial da luta, a governamentalização do “Estado”
foi o fenômeno que permitiu que o próprio “Estado” sobrevivesse às mudanças históricas
da representação política. O poder soberano não é antagônico ao disciplinar, e vice-versa,
tampouco eles se excluem mutuamente. Pois, com a nova “arte de governo”, o problema
da soberania jamais é eliminado, tornando-se, segundo Foucault (2014d :248), “ainda
mais agudo do que antes”. Essas modalidades de gestão se coproduzem nas dinâmicas de
exercício do poder. O contrário da disciplina, perscrutou Foucault, seria uma espécie de
anti-disciplina; o contrário da soberania seria uma anti-soberania. É assim que opera o
poder tutelar: por meio da mútua composição entre o “poder disciplinar” e o “poder
soberano” (cf. Souza Lima, 1995). E é assim que se desenrola a ação judicial que
etnografei neste capítulo. Se a expressão máxima da soberania é o poder de ditar quem
deve viver e quem deve morrer, levando bastante a sério as ponderações que elaborei,
isso significa afirmar que na era da “arte de governo” precisamos lançar luz sobre quais
são as formas jurídicas e institucionais que, na prática social e rotineira das instituições
administrativas, dão carnaturas soberanas ao “Estado”: o poder de “fazer morrer e deixar
viver” (cf. Foucault, 2018; Mbembe, 2016).
As dinâmicas de produção social da morte, a partir das cenas de judicialização do
direito à saúde que deram vida a este capítulo, não se apresentam como fissuras
espetacularizadas, próximas do suplício como técnica de punição – como Foucault (2013)
apresenta em seu brilhante livro Vigiar e Punir. Aqui, conhecemos lentas gestões da vida
e da morte, entremeadas pelo “tempo de espera” (Vianna, 2015), e pelo o que eu mesmo
nomeei por “meio do caminho”. Assistimos a suplícios rotineiros, circunscritos no
interior de instituições estatais – e na descida de suas violências para a vida cotidiana dos
sujeitos: dos sobrenomes incompletos aos sistemas de internet fora do ar; das pessoas que
estão em filas sem se alimentar, esperando para serem atendidas, aos discursos do “não
posso fazer nada”; das casas desarrumadas (“e a casa está lá, desarrumada”) às vistas
fracas que já não permitem assinar papéis burocráticos. Desse modo, há uma gestão
governamental da morte em vida (cf. Biehl, 2013; Rui, 2012). Uma morte lenta, isto é,
uma exposição contínua à morte. E Mbembe (2016) volta a ser interessante a partir do
que ele chama de “guerra infraestrutural”: a eliminação e a produção da morte pelas
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possibilidades de manutenção da vida. No transcorrer do processo judicial em que
acompanhei Gal, a fabricação de gestão governamental pela morte foi se apresentando
em múltiplas materialidades: nos medicamentos esvaziados na caixa de remédios; nas
crises convulsivas de Pedrinho; nos picos de pressão e nas vistas de Gal; na imagem da
“casa desarrumada”, na imagem da comida esperando para ser preparada, e na imagem
das roupas esperando para serem lavadas. Estar ao lado de Gal durante essa etapa não foi
nada fácil. No dia em que, finalmente, encontramos o seu dinheiro, quando retornei à
casa, fui parar em um hospital com a pressão a 16/8. Minhas crises de ansiedade somente
foram cessando quando, meses depois, visitei Gal e ela, sorridente, mostrou a caixa de
remédios novamente cheia. O processo invade nossa subjetividade – referenciando-se,
aqui, mais uma vez o primoroso livro de Franz Kafka (2016).
Cicatrizes (in)cicatrizáveis são abertas em processos judiciais envolvendo práticas
de gestão estatal das desigualdades sociais no Brasil. As pessoas sentem em seus corpos
os processos de formação do “Estado”194. O “Estado” é produzido no corpo; ele é feito
nas vistas de Gal, em sua casa desarrumada e nas crises convulsivas de Pedrinho. Como
constatou Souza Lima (2012a), o “fazer Estado” é constante, resulta em formas que não
são definitivas, em processos de “objetificação e de subjetivação que operam construindo
e descontruindo realidades no plano da vida diária” (: 561). No limite, nossa vida mental
é estatizada (cf. Rose, 1999). O trabalho subjetivo e cotidiano que fazemos sobre nós
mesmos é filiado aos processos estatais. O “Fazer Estado” é um fazer de corpos, afetos,
vontades, subjetividades, regimes de humanidades, desejos195. E eu retorno a Foucault:
Não se deve, acho eu, conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo
elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e muda na qual viria aplicar-se,
contra a qual viria bater o poder, que submeteria os indivíduos ou os
quebrantaria. Na realidade, o que faz que um corpo, gestos, discursos, desejos
sejam identificados e constituídos como indivíduos, é precisamente isso um
dos efeitos primeiros do poder; é, acho eu, um de seus efeitos primeiros. O
indivíduo é um efeito do poder e é, ao mesmo tempo, na mesma medida em
que é um efeito seu, seu intermediário: o poder transita pelo indivíduo que ele
constituiu (Foucault, 2018 :26).
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É pertinente recuperar o deslocamento que Adriana Vianna (2013) faz da imagem forjada por Veena
Das de uma “descida ao ordinário” para pensar a “descida dos direitos” para a dimensão do ordinário.
Segundo a autora: “É também no tempo continuado dos que permanecem e sobrevivem que a pluralidade
dos ‘direitos’ vai ganhar sentido, como estratégias e expertises adquiridas, decepções que se acumularam,
percepções sobre desigualdade, narrativas de resiliência ou de esperança” (Vianna, 2013 :33).
195
Como certa vez formularam Castilho, Souza Lima & Teixeira (2014 :13): “esse trabalho de
(re)produção ideológica faz Estado, produzindo subjetividades e assujeitamentos, agenciamentos, códigos
de conduta e moralidades, tão importantes quanto aqueles que estão sancionados sob a forma do que o
direito administrativo define como público”.
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Os processos subjetivos de formação do “Estado”, aqui, estão enovelados com as
coproduções de gênero e medicamentos. O tempo como matéria da luta e matéria da
angústia não é nada genérico; entretanto é generificado. O “Estado” é cotidianamente
feito por meio de dinâmicas de gênero e poder. Nas cenas, Gal é discursivamente
produzida como senhora, mãe de filho com deficiência, pobre que recorre à Defensoria,
nervosa, pessoa que está atrapalhando o serviço, entre outras modulações, que, ao final,
fazem corpos, pessoas, gêneros, raças, idades, “Estado” e nação – lembremos que, desde
Elias (2011), as figurações que normalizam o social são sempre construções de
determinados imaginários de nação. “Nervosa” e “pessoa que atrapalha o serviço” são
dois discursos de acusação que remontam à primorosa etnografia de Camila Fernandes
(2017) sobre algumas figuras da causação: estas são mulheres moradoras de favelas, mães
novinhas, mães abandonantes e mães nervosas – que batem demais em seus filhos. Contra
estas mães são desferidas falas que as constrangem acerca de o porquê de elas terem filhos
tão cedo, bem quando tentam obter vagas em creches públicas para seus filhos. A escassez
dos recursos estatais, assim, recebe uma explicação: a culpa é das mulheres que têm filhos
demais nas favelas, e não dos setores estatais que administram mal seus recursos.
Gerentes de Banco e defensores públicos são quase sempre homens brancos, de
meia idade, enxergam Gal como pessoa que desconhece seu próprio nome, bem como o
processo judicial que ela protagoniza há pelo menos quatro anos. Se Angela Davis (2018)
e Natália Padovani (2017) postularam que as prisões não são nada genéricas, todavia são
estruturadas a partir das relações de gênero, sugiro que a Defensoria e o Fórum públicos
também o são. Performances de gênero, sexualidade, idade, raça e classe social estão a
todo momento sendo acionadas em ações cotidianas e atos administrativos. Toda
produção do “Estado”, assim, é encabeçada a partir de dinâmicas de gênero. Por outro
lado, a sentença é a mesma: toda produção de gênero passa por processos de formação do
“Estado”. O que esperei mostrar ao longo do capítulo é o duplo fazer entre o “Estado” e
o “Gênero”, como sublinharam Vianna & Lowenkron (2017). Neste item, acrescentei os
mundos plurais das economias políticas dos “Medicamentos”: tais economias são elas
mesmas generificadas e estatizadas; na vida cotidiana, nas ações sociais comezinhas, nas
tramas dos “direitos” e em lógicas farmacêuticas de saúde global.
Sabemos há algum tempo que não existe violência física sem agressão moral
(Cardoso de Oliveira, 2008). O último dia de repartição pública ao lado de Gal é uma
imagem primorosa para formular algumas inquietações em torno da violência, da ilusão
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e do rebaixamento. Pois, tendo em vista que Gal se recusava a se levantar da mesa junto
a um funcionário do Banco uma explosão de camadas morais foi sendo fabricada em
“ato”. Ela estava então “nervosa”. Logo, o extrato bancário que iria liberar o dinheiro
ficaria para outra ocasião. Quando Gal pediu for favor, no entanto, uma inusitada resposta
lhe é dada: “Vou ver o que posso fazer por você”. Já com os papéis em mãos, oito
assinaturas foram necessárias: “Minha senhora, tente escrever, preste atenção” – lhe foi
dito. Ainda que a assinatura não estivesse parecida com a do RG de Gal, ele decidiu abrir
uma “exceção burocrática” e aceitar assim mesmo, indicando que ela passasse os
“problemas sérios de Estado” para outra pessoa, já que suas vistas não dão conta de
assinar papéis burocráticos. Mas somente a partir de oito assinaturas. Havia ainda uma
assinatura final: o carimbo. Um homem carimbou o último documento da judicialização
munindo-se de tanta força e olhar de descontentamento que a mesa balançou por
segundos. Entretanto, ele não fez isso aleatoriamente: ele estava bem na frente de uma
mulher de setenta anos, pobre, mãe de filho com deficiência, que convivia então há nove
meses com a retórica da “crise do Estado”, e tentando encontrar o dinheiro que havia
“simplesmente sumido”. O que o funcionário executou foi uma assinatura e ato
burocrático altamente banalizado, por isso mesmo carregado de performances de gênero.
Fazer com que Gal pedisse por favor, com que assinasse oito vezes e, por fim, o ato de
bater o carimbo com muita força são atitudes que demarcam o poder e fazem o gênero. E
fazem o gênero, neste caso, por meio de repertórios emocionais de humilhação, seguindo
as pistas teóricas elencadas por Díaz-Benítez (2019). “Você viu que não é nada fácil esse
processo. Foi muito violento. É uma luta constante” – Depois contou Gal, meses mais
tarde, (re)vivendo as cenas trazidas.
Mesmo que as idas e vindas da Defensoria e do Fórum públicos tenham sido
demasiado violentas, desistir das ações judiciais não está sendo colocado à prova. O que
temos aqui é a tensa malha existencial de se formular perguntas sobre as relações entre
desejo, crença, perturbação e “Estado”. Para isso, Vianna & Lowenkron (2017)
recuperam a provocação de Butler (2003) sobre “desejar o desejo do Estado”.
Observamos pulular incitações e excitações que fazem do “Estado” não um estranho a
nossos desejos. Acredito que neste capítulo essas aparentes ambiguidades envolvendo
violências e ilusões, desejos e crenças depositados no “Estado” como um “centro
exemplar” (Geertz, 2001), etnografadas na prática e de maneira dramática, podem ser
apreciadas nas imagens do “meio do caminho” descritas. Ali vemos notoriamente um
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conjunto de violências sendo operadas e, ao mesmo tempo, sendo confrontadas com as
crenças e vontades de se ganhar os remédios pelo “Estado”. O processo judicial
protagonizado por Gal, com todos os seus efeitos tortuosos e violentos, corporifica-se
como mais uma de suas marcas de guerras e cotidiano de lutas – jamais completamente
cicatrizadas, ainda que o tempo esconda as feridas. “É um ciclo da vida infinito” – ela
disse.
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Capítulo 3
O povo da maconha medicinal:
A produção social de sofrimentos políticos

“O céu desmoronou-se em tempestades de estrupício
e o Norte mandava furacões que destelhavam as
casas, derrubavam as paredes e arrancavam pela raiz
os últimos talos das plantações”.
(Gabriel García Márquez. Cem anos de solidão).

Neste capítulo, analiso um conjunto de situações sociais ocorridas durante os dois
anos de pesquisa de campo junto às interlocutoras que conheci no ativismo da maconha
medicinal. A partir destas, construo enquadramentos políticos de inteligibilidade para
uma discussão sobre precariedades e vidas morais. Assim, tenho como horizonte
epistemológico a constatação da existência de um “povo da maconha medicinal” e de um
“povo ainda por vir”. Transitando por distintos espaços sociais e narrativas de
dissonâncias plurais, a etnografia dá vida à produção social de sofrimentos políticos.
Alguns destes espaços foram etnografados em “ato”; os demais me foram apresentados
por meio de narrativas íntimas de pessoas concretas.
Espera-se, também, oportunizar uma espécie de cristalização teórica das
inquietações abertas até se chegar aqui, desenvolvidas ao longo dos capítulos anteriores
– quando mais precisamente adentrei a casa de Gal e sua família; quando, em sua
companhia, ouvi histórias a respeito de remoções de casas populares e de tristes períodos
da história nacional, quando ziguezagueamos entre filas e bancos da Defensoria e Fórum
públicos, desbravando os processos de formação do “Estado”, as dinâmicas de gênero e
as economias políticas dos medicamentos. Faço, portanto, com que Gal, Pedrinho e Seu
Cacau, meus principais interlocutores, encontrem outras famílias, outras histórias, outros
sofrimentos sociais, outras trajetórias de lutas políticas. Obviamente, não será possível
desenrolar tantos detalhes íntimos das pessoas que dão matéria vital a este capítulo, como
venho fazendo alhures, pois com algumas tive contato “apenas” uma vez durante a
pesquisa de campo.
Isto posto, por ora se faz interessante retomar algumas argumentações lançadas ao
longo da dissertação, antes de retornar aos objetivos do capítulo – já que estas conduzem
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o olhar analítico adotado. Como frisado desde a introdução, antes de conhecer e passar a
compartilhar o cotidiano de Gal e sua família, eu esperava realizar uma etnografia um
tanto mais macrossocial em relação à maconha medicinal. Entretanto, fui desafiado
continuamente a redefinir os objetivos da pesquisa. Explico: as lutas políticas
protagonizadas pelo ativismo jamais poderiam ser completamente compreendidas caso
eu não estivesse aberto a conhecer um turbilhão de outras lutas por existência, que forjam
o cotidiano das pessoas. Logo, a sugestão etnográfica percorrida é a de que, na verdade,
para além de fixar a análise nas lutas políticas de Gal junto à maconha medicinal, o mais
interessante foi refletir, criticamente, acerca dos dilemas temporais e comezinhos sobre o
que significa e como é viver uma vida atravessada não por uma “única” luta política e sua
singularidade, mas uma vida atravessada por sucessivas lutas enoveladas. Para tanto, a
discussão acerca do trabalho do tempo e da noção de pessoa moral apresentaram-se como
elementares.
Tendo em vista esses jogos conceituais, e tendo minha relação de amizade com
Gal em primeiro plano, criei cenas de convivência dentro de sua própria casa. Nestas,
constatei que as lutas políticas por existência se inscrevem nas relações familiares,
estatais, religiosas, entre outras, por meio de memórias e tempos; por meio de cicatrizes,
abertas e incicatrizáveis; por meio de marcas de guerras e do cotidiano de lutas de uma
ativista velha vira-lata de rua. Fala-se, assim, de ações históricas, do poder político
moderno tomado como “guerra”, e das lutas como “insurreição de saberes” (Foucault,
2018). A etnografia deixou de focar somente no medicamento – talvez, uma das principais
pautas da mobilização coletiva –, e passou a inseri-lo num emaranhamento muito mais
complexo: a vida moral das pessoas e suas várias lutas políticas para permanecer
existindo. O presente capítulo levará muito a sério essa formulação.
A partir deste horizonte analítico, abri outro leque de inquietação: os
medicamentos retornam para o epicentro das descrições. Porém, eles se misturaram com
processos judiciais, com performances e diferenças de gênero, classe social, raça, idade,
condições de saúde, enfim, com histórias de pessoas que transitam entre filas e bancos
nos cotidianos de repartições públicas. Medicamentos conformam-se em processos de
formação do “Estado” e construção da nação – jamais completamente prontos e acabados.
Eles se coproduzem com os documentos, mesas de defensores públicos e juízes, sistemas
informatizados, senhas, filas e bancos, entre outras carnaturas burocráticas. Também se
coproduzem com o trabalho fenomenológico do tempo: ora o tempo como matéria da
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luta política, ora como matéria da angústia. Medicamentos estão no registro de gestão
adversa do tempo (Vianna, 2015): ao tempo da família, ao tempo de espera em ações
judiciais, ao tempo de gestão das coisas que acontecem nas relações existenciais e
comezinhas apreendidas pela imagem do “meio do caminho”. Por fim, em se tratando
especificamente dos remédios da maconha, estes ocupavam à época um estatuto jurídicopolítico bastante peculiar no Brasil: somente podiam ser obtidos por meio de importações
transnacionais. Assim, eles conformam os cenários de lógicas farmacêuticas de
intervenção de saúde global: a farmaceuticalização (Biehl, 2007). Em linhas gerais,
medicamentos revelam as tessituras gramáticas dos “direitos”, dos direitos humanos e dos
sistemas de saúde nacional – primordialmente de suas alterações históricas e “crises”
políticas. Foi através do processo de judicialização do remédio da maconha de Pedrinho,
filho de Gal, que esse cenário complexo foi desvendado. No entanto, ela me instigou a
olhar para a vida de outras pessoas que também tentavam judicializar medicamentos e
não dispunham de condições financeiras para arcar com os seus custos. Inspirado em
Biehl (2011), batizei-as de um “novo povo da maconha medicinal”.
Tal “povo” é composto, em sua maioria, de pessoas que jamais apareceram em
coberturas midiáticas. Navegam entre ações governamentais, gramáticas dos “direitos” e
economias políticas dos fármacos. São majoritariamente mães e avós pobres. Exigem,
portanto, outras demandas por enquadramentos196 teóricos e etnográficos – para além
daqueles que a literatura recorrentemente vem constatando. Por ora – e espero que o
presente capítulo escave minuciosamente este argumento – continuarei chamando de
reivindicações de um “novo povo da maconha medicinal”. Aqui, esse “povo ainda por
vir” oportuniza uma reflexão sobre o sofrimento situado (Fonseca, 2019), capturado a
partir da vida corrente. “Novo povo” é nada mais do que uma escolha de enquadramento
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Enquadramento, aqui, remonta aos ensinamentos de Butler (2010) e suas instigantes formulações sobre
“ser enquadrado” (being framed). Para a autora, os enquadramentos decidem “quais vidas serão
reconhecidas como vidas e quais não serão” (:23). Assim, o termo assume muitos significados, podendo
indicar um sistema de incriminação, acusação e apreensão políticas de diversas ordens. O mais importante
é que os enquadramentos revelam as tessituras do poder, numa relação entre apreensão, inteligibilidade e
reconhecimento éticos do sujeito. Nas etnografias, portanto, devemos atentar para os processos de
enquadramentos do poder, ou seja, de vidas apreendidas como vidas e de vidas postas à margem, no bojo
dos idiomas desiguais de inteligibilidade. O enquadramento ajuda a compreender tanto o que está dentro
da linha da apreensão quanto o que está fora. Procurar novos enquadramentos, bem como borrar suas
fronteiras contenciosas é um desafio ético. Goffman (2012) escreveu sobre formas de enquadramento,
chamando-as de framing analysis, isto é, a interação entre as pessoas, os “quadros da experiência social”,
como aquilo que comunica a maneira como estas se situam em diferentes frames. Butler, mas também
Goffman, são elementares para este capítulo. Em outro plano de análise, a “sociologia formal” de Simmel
(2010) também se mostra um ponto crucial de comparação.
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político (Butler, 2010), ou seja, pergunto-me: como enquadrar reivindicações e
subjetividades políticas que não estão inscritas a priori nas gramáticas morais do
ativismo? O que proponho aqui, desse modo, é menos uma oposição às pautas coletivas,
às histórias já contadas pela literatura do fenômeno e às coberturas midiáticas produzidas;
mas, sim, um alargamento destes campos semânticos, bibliográficos e políticos,
possibilitando uma abertura a novas problematizações antropológicas, fincadas no campo
da “moral”, trazendo, assim, tempos familiares e subjetividades pessoais que não entram
em momentos de ações coletivas.
Para esse efeito, recorro a situações sociais que esgarçam esses enquadramentos,
porque exigem éticas antropológicas plurais, a fim de que as trajetórias individuais não
sejam solapadas com a força do tempo. Assumo desde já que não há uma espécie de
oposição radical entre a existência de um “povo” e de um “povo ainda por vir”, como
pode parecer. O que há são múltiplos processos de produção social de sofrimentos e
mundos políticos, que – espera-se enunciar – impulsionam “novos” cenários de críticas
sociais para o senso de coletividade como um todo. Na falta de termo melhor, insisto na
noção de um “novo povo da maconha medicinal” – a qual, desde o capítulo dois, já vem
sendo amplamente desenvolvida.
Dessa maneira, percorrerei distintos universos sociais, fazendo jus à etnografia
multissituada (Marcus, 1995), apresentada na introdução da dissertação, navegando pelas
dobras políticas do ativismo. O capítulo divide-se em duas sessões. Começo pelos
primeiros contatos com esse tipo de mobilização social: pelas ruas e pelos ambientes
virtuais. A intenção aqui é refletir sobre a arena pública e o direito de aparecer, a
interdependência dos corpos, a performatividade de assembleia e as vidas precárias em
processos de aparição (Cefaï, 2009; Butler, 2018). Construo esses alicerces reflexivos a
partir de alguns atos públicos. Depois, saio das ruas e retorno a estas sempre quando se
faz necessário, descrevendo as dores que vazam de discursos cotidianos e produzem a
vida de sujeitos concretos197. Para isso, me baseio no período de um ano e meio de
reuniões mensais e demais ações de que participei acompanhando os membros da APEPI.
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As dores que vazam consistem na proposta que explorei em artigo recente (Nelvo, 2019): dar ênfase às
dores e discursos morais e subjetivos que não entram, por uma série de motivos politicamente justificáveis,
em reuniões e demais mobilizações coletivizadas. Adiante, explicitarei melhor o argumento. Por ora,
assumo que as autoras Vianna (2015) e Fonseca (2019) são de suma importância para o que desenvolvo, a
partir das noções de tempo familiar e sofrimento situado, respectivamente.
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Taniele Rui (2012), em sua pesquisa sobre os cenários de uso e comércio de crack
nas cidades de Campinas e São Paulo, optou por adotar uma metodologia específica:
seguiu aqueles sujeitos que chegaram a uma experiência radical com a substância,
beirando o definhamento corporal, chamados, discursivamente, de nóias. A
“corporalidade nóia” possibilitou que a autora percebesse que os usuários de crack
radicalizam a alteridade na medida em que materializam um tipo social fundado a partir
da exclusão. É justamente em torno do nóia que se projetam políticas urbanísticas,
assistenciais, sanitárias e repressivas: eles produzem gestões, territorialidades e
alteridades. Andres Góngora (2018) realizou um estudo com grupos de ativistas
antiproibicionistas de “drogas”, especialmente da maconha (marihuana), dando destaque
às suas perspectivas pela “luta por liberdade” em três cidades da Colômbia. Para tanto,
Góngora seguiu a marihuana, tomada como um pharmakon relacional e ambíguo. O autor
trouxe à ocasião um entremeado de símbolos, materialidades e performances, tocando,
assim, nos imbricamentos entre economia, moral, ciência e política, em que os ativistas
reivindicam os valores em torno da “liberdade” e da “vida”.
Seguindo a marihuana, Góngora pôde observar as lutas políticas, as gramáticas
dos direitos humanos, as políticas públicas, as investigações científicas, as formações de
mercados e coletividades, além, é claro, de manter-se aberto ao conhecimento de grupos
sociais geracionais distintos, envolvidos na causa do antiproibicionismo – como os
hippies, protagonistas da luta pela liberação da marihuana na segunda metade do século
XX; e os familiares de filhos com doenças graves que pleiteiam o seu uso terapêutico, os
novos paracelsos do século XXI. Inspirado nesses autores, duas etnografias que lidam
com as relações entre humanos e substâncias “ilícitas”, consideradas “drogas”, persigo as
histórias que me foram contadas, aonde quer que elas me levem, visando dar entonação à
produção social de sofrimentos políticos – plurais por primazia etnográfica. O objetivo é
indicar, portanto, como as situações sociais capturadas em campo se arquitetam por entre
uma multiplicidade de repertórios sociais: vão desde aparições públicas, processos de
vitimização, crises convulsivas e demais adoecimentos, medos, perigos e incertezas,
ações estatais, narrativas de violências, apagamentos e esquecimentos, chegando
finalmente a dinâmicas de exclusões. As situações trazem à tona algo da precarização e
moralização da vida (cf. Butler, 2004; Kleinman, 2006; Fassin, 2009).
Na primeira sessão, discuto os imbricamentos entre dor e política a fim de se
formular um enquadramento acerca das “gramáticas emocionais” da maconha medicinal.
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Neste primeiro momento, concentro-me entre cenas (re)construídas a partir das ruas, e
estabeleço estreita conversa com algumas teorizações antropológicas, sociológicas e
filosóficas das “arenas públicas”, “emoções sociais”, “coletividades” e “processos de
vitimização”. Tenho como pano de fundo o momento histórico-social da compaixão e
humanitarismo, amplamente desenvolvido por Didier Fassin (2012), quando este analisou
as implicações morais protagonizadas pelas sociedades ocidentais modernas. Em linhas
gerais, ofereço um esboço sociológico: uma gramática político-moral-emocional para o
ativismo estudado – diferente das categorias científicas utilizadas pela literatura
consultada, pois encaro em primeiro plano as dinâmicas dos marcadores sociais da
diferença para construir a análise proposta. Baseando-me no tempo da pesquisa de campo,
e principalmente nas cenas descritas, sugiro haver uma materialidade de símbolos e
performances que fabricam um “povo”, uma coletividade interdependente e politicamente
organizada, que se move por meio de uma linguagem de maternidade politizada –
levando bastante em conta os múltiplos marcadores observados: raça, classe social,
gênero, deficiência e idade.
Posteriormente, na segunda e última sessão, parto dos aprendizados obtidos
durante a convivência e compartilhamento do cotidiano com Gal, estendendo-os a demais
interlocutores – por isso, a necessidade de iniciar este capítulo recuperando-os. A intenção
é alargar as discussões sobre maconha medicinal, indo além das gramáticas morais e
emocionais que eu mesmo apresentei, há pouco, na sessão anterior. Busco nesse momento
dar menos realce aos repertórios de ação (Tilly, 1993), e mais às microssituações sociais
capturadas em distintos universos sociais – como, por exemplo, reuniões e narrativas
íntimas das pessoas; na maioria das vezes são situações que permanecem em silêncio,
“esquecidas” nas arenas públicas. A sugestão epistêmica sobre a qual me debruço é que,
indo além das reivindicações das ações coletivas e de suas palavras-ato198 (Vianna,
2014), podemos conhecer um horizonte dramático de experiências plurais e sofrimentos
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Trata-se do entrecruzamento entre zonas de significação. Vianna (2014) desenha este entrecruzamento
dinâmico a partir da mobilização social de militantes e familiares de vítimas de pessoas mortas em situações
de violência institucional. A autora parte das falas produzidas pelos atores sociais, objetivando compreender
como elas são “zonas semânticas” e de ação dentro das quais esses familiares e militantes vão mais ou
menos se mobilizando. Ela escolhe partir do modo como o “Estado”, o “Gênero” e a “Violência” vão sendo
produzidos como palavras-ato dentro de universos plurais e de ação coletiva. Segundo a autora, palavrasato são capazes de “descrever situações presentes e passadas, indicando ainda os contornos de momentos
futuros esperados; são peças cruciais na construção e transformação dos próprios atores, que se fazem
enquanto tal ao anunciá-las em falas públicas de espectro variado; fazem parte de mapas morais que
ajudam a traçar linhas e fronteiras entre aliados, semelhantes, antagonistas ou inimigos, e, por fim, são
matéria vital na organização de posicionamentos políticos que coletivizam, redimensionam e alteram
aquilo que nasce como uma dor ‘doméstica’” (Vianna, 2014 :210-211).
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também políticos. O “novo povo da maconha medicinal” é aquele que ora foge dos
enquadramentos do ativismo, por não atender às suas economias morais coletivizadas de
reivindicação (Thompson, 1967), ora permite complexificá-lo ainda mais, alargando,
assim, suas fronteiras contenciosas – quando não as implodindo de vez. A discussão
central remonta àquilo para que Didier Fassin (2019b) cunhou a expressão “antropologia
moral”.
Para a escrita da segunda sessão, (re)construo alguns fragmentos vitais199 de
pessoas pobres, mães e avós racializadas na negritude, moradores de favelas, periferias e
das ruas da cidade do Rio de Janeiro, que lidam com ações governamentais, narrativas de
(in)sucessos, dádivas, sonhos, desejos e violências. Ou seja, carregam consigo
experiências que vão muito além das categorias sociológicas englobantes no que tange às
reivindicações coletivas de sofrimento. Há quatro fragmentos vitais emblemáticos que
conduzem à última sessão, os quais detalharei em breve. Os fragmentos serão
entrecortados, na economia estética da escrita, com outros fragmentos vitais descritos
dentro de pequenas caixas textuais. Tal recurso estilístico espera, minimamente,
apresentar as pautas das reuniões mensais da Associação em que a pesquisa de campo foi
elaborada, mas não somente isso. As caixas textuais mesclam, por um lado, o expor das
pautas das reuniões e, por outro, dos cotidianos das pessoas que apareciam nessas
ocasiões. Com isso, todas as caixas também procuram constatar algo: o trabalho social de
se produzir e de se sustentar vidas morais, assim como a precarização da vida. As
reivindicações dessas pessoas vão muito além dos medicamentos ou do autocultivo
familiar e associativo da maconha, como propõem autores como Policarpo (2019) quando
analisam o fenômeno estudado. No presente estudo, testemunhamos pulsar fragmentos
vitais que reivindicam “vidas vivíveis” e “mundos melhores”, mundos cada vez mais
humanos. É nesse sentido que o “novo povo”, defendido tanto como noção de
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Opto por chamar de fragmentos vitais, pois diferentemente de como elaborei nos capítulos anteriores,
neste não será possível me aprofundar tanto na “vida” das pessoas. Com várias delas tive apenas um único
contato durante o campo – como o caso de Célia, uma moradora de rua abandonada por seus filhos, porque
supostamente ficou “louca”. Esses fragmentos são sofrimentos situados (Fonseca, 2019). Descrevo-os a
partir do pouco que me foi contado ou observado do cotidiano dessas pessoas. Das (2007) estabeleceu
alguns cuidados para a noção de fragmento: devemos tomá-lo por ele mesmo e não como parte de um todo
coerente, organizado e coeso – quase como uma espécie de “fato social” durkheimiano. A noção de
fragmento por si só já descarta a possibilidade de uma “totalidade” e de nossas crenças epistemológicas
pela “coerência” coletiva. Assim como Simões (2019), que também utiliza o fragmento e parte
principalmente de Das (2007), acredito que os fragmentos vitais operam como “elaborações analíticas” que
transitam entre a “experiência vivida” (a do pesquisador, a dos interlocutores e, finalmente, aquela surgida
da relação entre ambos) e a “produção de desconexões” – impossibilitando a mensuração da totalidade
destas experiências. Os fragmentos vitais trarão muitos nomes a este capítulo.
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inteligibilidade dos “engajamentos morais” dos sujeitos quanto como noção heurística,
traz, a meu ver, algo efetivamente “novo”: lança-se luz sobre a produção social contínua
de mundos políticos e de sofrimentos situados (Fonseca, 2019) a partir de relações
excepcionais e ordinárias. O que está em questão é a fabricação social e rotineira da vida
moral (cf. Duarte, 1986; Kleinman, 2006).
Em síntese, levo adiante meu apontamento central: o que significa e como é viver
uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência? Foi a partir de Gal e sua família
que inicialmente formulei esse argumento. A proposta é desdobrá-lo para outras pessoas
e suas histórias coletivas e pessoais. Tais lutas plurais, como já vínhamos discutindo, se
inscrevem nas relações sociais mais comezinhas de sujeitos sociais de carne e osso,
embaralhando, portanto, as esferas do cotidiano, da família e do trabalho do tempo –
temas comuns à dissertação como um todo. As lutas políticas, que aqui teço,
desestabilizam o mundo moral do ativismo, abrindo-se sempre a novos mundos – já
explorados ou “ainda por vir”. Estes mundos trazem, obviamente, desafios no que tange
ao afetamento, à reflexividade e às éticas antropológicas. O pesquisador não está isento
de escolhas, críticas sociais, e responsabilidades de diversas ordens. De modo análogo
aos demais capítulos, neste também reflito sobre o processo prático e político de
confecção de etnografias (cf. Ortner, 2011).
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3.1 Dor e política em lutas ativistas: Gramáticas emocionais e corpos coletivos
“Sobre o direito de aparecer”.
{Novembro de 2017} Centro da cidade do Rio de Janeiro, nas imediações do
bairro da Cinelândia. É tarde de uma segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. O
relógio marca 15h34. Algumas pessoas começam a chegar. Elas trajam camisas com cores
variadas: verdes, brancas, roxas e azuis. Contudo, todas elas têm algo em comum:
objetivam posicionar as pessoas em prol da mesma luta política. As camisas acompanham
dizeres da causa antiproibicionista de “drogas”, bem como desenhos de folhas da planta
da maconha, tais como: Maconha medicinal: Não espere precisar para apoiar; Plantar
é fazer justiça com as próprias mãos; Hipocrisia; As doenças que ela pode ajudar:
Epilepsia, Parkinson, Câncer, AIDS, Dores crônicas, ansiedades; entre outras frases
como essas, estampadas nas camisas das pessoas do entorno. É a primeira vez que
frequento algum ato público pela maconha medicinal. Está sendo celebrado a céu aberto,
na zona central da cidade, o Dia Nacional da Maconha Medicinal. Soube dessa
mobilização por meio de divulgação midiática, sobretudo através da rede social
Facebook.
Duas tendas são fixadas. Cartazes são espalhados, pendurados nas escadarias da
Câmara Municipal da cidade200, ou despojados em um “varal de barbante”, improvisado
entre as tendas. Os cartazes trazem conteúdos sobre os benefícios da utilização da planta
da maconha para fins terapêuticos, tida como “droga” no Brasil. Há “pequenos” relatos
de pacientes escritos em alguns cartazes201. Entretanto, ainda que pequenos, trata-se de
200

A Cinelândia é o nome popular batizado para a região do entorno da Praça Floriano, centro da cidade
do Rio de Janeiro, Brasil. A Cinelândia é englobante da área da Avenida Rio Branco, até a rua Senador
Dantas, e da Evaristo da Veiga até se chegar à Praça Mahatma Gandhi, local onde outrora existia o Palácio
Monroe. O prédio da Biblioteca Nacional, a Câmara Municipal da cidade (Palácio Pedro Ernesto), e o
Theatro Municipal são os principais monumentos do entorno – além de abrigar inúmeros bares para
sociabilidade, cinemas e uma estação do Metrô Rio, facilitando a mobilidade urbana. Para maiores detalhes,
consultar: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinel%C3%A2ndia>. Acessado em 25 de novembro de 2019, às
12h44.
201
Esta prática de escrita em cartazes, com especial destaque às vontades pessoais e coletivas, bem no
coração de eventos de mobilização coletiva, parece atualizar – resguardadas as particularidades contextuais,
sobretudo no que diz respeito à própria natureza do protesto e escolha estética e política pelo processo de
afixação de frases e materiais imagéticos exigindo “justiça” – o “Mural da dor”, protagonizado pelas “mães
em movimento”, estudadas por Leite (2004). O “Mural”, como ficou conhecido, consiste em um culto
ecumênico pelas vítimas da violência, pela reivindicação de “justiça” e “paz” no Rio de Janeiro dos
primeiros anos do século XXI. O “Mural” é um ato político de extrema força simbólica, no qual as vítimas
de violência, seus familiares (com especial destaque às mães) e amigos, ao expressarem suas dores, estariam
se vinculando a uma proposta de paz civil. Como escreveu a autora: “A ideia era transitar da expressão
particular de cada dor e do compartilhamento das muitas dores [...] a um evento público e amplo em
reação à violência” (Leite, 2004 :145).
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fortes e impactantes fragmentos pessoais. Destacam-se os de mães e familiares de
pacientes. Minha filha vivia tendo crises convulsivas, hoje eu posso ver o sorriso
estampado em seu rosto – deparo-me com uma das frases em questão. Com poucos passos
conheço outras histórias familiares, de pessoas que relatam parte de suas vidas em um ato
público, num cartaz, sem que jamais eu as tenha conhecido: i) Não pode ser considerado
crime uma mãe querer ver o bem de seu filho; ii) Eu sinto que o mundo dele hoje está
melhor; ii) É um alívio para a mãe também e para toda a família; iv) Todas nós sofremos
juntas. Ventos incontroláveis balançam os cartazes, a chuva ameaça cair. Começa a
chover; uma chuva ainda fraca. São 16h. O ato está marcado para começar às 16h20. O
objetivo é distribuir panfletos sobre a existência do uso medicinal da maconha e conversar
com a “população” que passa pela rua.
“Você sabia que maconha é remédio?”, sou abordado por uma senhora por volta
dos 70 anos, branca. Ela é avó de um menino de nove anos diagnosticado com epilepsia
refratária. “Você aceita um panfleto?”, alguns ativistas entregam-me materiais
imagéticos. Eles explicam as propriedades terapêuticas da planta, além de detalharem um
pouco do histórico da ação política. Àquela altura, sou parte do público alvo: a
“população” que precisa ser informada. Das duas tendas existentes, uma contém inúmeros
banners sobre assuntos variados a respeito das “drogas”: detalham a história da maconha
no mundo e no Brasil, as demais “drogas” psicoativas que ajudam nos “casos” de doenças
crônicas e degenerativas, além das pesquisas científicas já desenvolvidas em
universidades brasileiras, entre outras informações. O outro é destinado às associações
canábicas: sejam estas formadas majoritariamente por cultivadores e familiares (como é
o caso da ABRAcannabis, Associação Brasileira para Cannabis202); sejam estas
formadas somente por mães e familiares de pacientes (como é o caso da APEPI,
Associação de Apoio à Pesquisa e Cannabis Medicinal) – ambas com atuação no Estado
do Rio de Janeiro. As pessoas que pertencem à APEPI se destacam: usam camisa no tom
roxo, e são maioria no ato. Há três banners de divulgação desta Associação e uma bancada
onde dispõem panfletos e algumas camisetas dobradas para que possam ser vendidas.
Posiciono-me à frente das tendas; observo a arrumação. Vereadores e deputados adeptos
202

A ABRAcannabis é uma Associação sem fins lucrativos com atuação na cidade do Rio de Janeiro desde
o ano de 2015. É formada inicialmente por ativistas antiproibicionistas e cultivadores da planta da
maconha, sendo sua pauta mais urgente o apoio aos pacientes que utilizam os derivados da maconha para
fins medicinais. Como consta no site da associação, o principal objetivo é “promover inclusão social, o
respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais de cada cidadão. Lutando pela democratização
do acesso a todas as formas de uso do vegetal cannabis, em especial em suas aplicações medicinais”.
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da causa fazem presença. Todos eles usam adesivos com uma folha da maconha
estampada em seus corpos. “Posso colocar um adesivo em você?”, uma criança de sete
anos faz esse pedido. Deixo que cole o adesivo. Em seguida, fico sabendo que ele tem
autismo. “Está fazendo o tratamento com maconha há um ano e meio. Foi uma melhora
tremenda”, contou sua mãe, uma mulher branca, de classe média, moradora da Zona Norte
da cidade. “Como ele era antes?”, pergunto. Estamos conversando embaixo do meu
guarda-chuva, a leve chuva ainda está caindo. “Antes ele era muito no mundo dele. Agora
ele brinca mais, corre com as outras crianças”, completa. Ele se chama Daniel.
Essa mãe fez com que eu atentasse para algo latente: há uma presença majoritária
de mulheres e mães no ato; há uma presença significativa de filhos e filhas, atingidos por
variadas deficiências, neurológicas ou físicas. Se num primeiro momento parecia que o
ato era puxado e executado por ativistas antiproibicionistas e cultivadores de maconha,
logo essa imagem foi por água abaixo, acompanhando a chuva que, por ora, começa a dar
alguma trégua. Os guarda-chuvas são guardados, inclusive o meu; o tempo ainda está
fechado, mas a chuva cessou. Algumas crianças correm de um lado para o outro. Observoas. Elas gritam em um determinado momento. “Não liga, eles têm autismo” – uma mulher
me aborda. Ela se chama Marcela, trinta e um anos, é mãe de uma das crianças. “Eu falo
que eles têm autismo porque as pessoas ficam olhando com preconceito”, completa. Boa
tarde a todas as pessoas. Hoje estamos reunidos para celebrar o Dia Nacional da
Maconha Medicinal – um homem fala ao microfone. O ato vai começar.
Algumas pessoas que passam pela rua se mostram curiosas e reservam algum
tempo de seu dia para ouvir as falas. Mais tarde fiquei sabendo que este homem é um
importante ativista antiproibicionista de “drogas”, um dos organizadores da marcha da
maconha do Rio de Janeiro. Ele inicia mencionando os objetivos do dia: Hoje nós iremos
ficar distribuindo panfletos, conversando com a população sobre maconha medicinal.
Teremos algumas falas. Primeiro vamos chamar alguns políticos adeptos da causa;
depois representantes de algumas associações presentes e algumas pessoas que queiram
dar seus relatos. Um conhecido vereador, apoiador da “causa”, toma o microfone, é a
primeira pessoa a falar: É muito importante essa luta. É uma luta coletiva, iniciada por
algumas famílias, mas agora é uma luta de todas as pessoas. É fundamental que a gente
se fortaleça, que continue formulando pautas juntos e não esqueçamos que a dificuldade
para a obtenção da medicação é fruto da guerra às drogas e do proibicionismo, que mata
todos os dias em nossas favelas e periferias. Que encarcera em massa nossa juventude,
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sobretudo a juventude negra. A representante da APEPI, em seguida, tem a sua vez. É
uma mulher de pouco mais de quarenta anos, uma importante militante da causa em
questão. Seu nome é Margarete, cofundadora da Associação à qual atualmente pertence.
É a primeira pessoa a receber um habeas corpus preventivo para o plantio familiar de
maconha no país. Ela preparou uma carta para ler em público. Reproduzo apenas alguns
trechos: Eu comecei essa luta por causa da minha filha Sofia. Ela tem uma síndrome que
causa epilepsia refratária. Permaneci nessa luta por causa dela e de muitas outras mães
e famílias. Nossa regulamentação do CBD ainda não garante o acesso. É preciso que o
plantio pessoal e associativo seja liberado para que todos possam fazer o uso
democraticamente. Minha filha é especial porque ela me deu essa missão: brigar para
um bem maior, que é a luta pelo direito à vida. Não pode ser um crime querer o bem de
seu próprio filho. A vida não espera e não pode esperar. Só uma mãe sabe a dor que é...
Margarete encerra sua fala bastante emocionada; com os olhos lacrimejantes, é aplaudida
por todos.
A praça da Cinelândia, apesar da ação coletiva, não está completamente cheia.
Poucas pessoas participam do evento. Margarete é um tanto quanto assediada após sua
fala; chamam-na para conversar, e tirar fotos. Um homem, representante da
ABRAcannabis, profere uma fala: Nossa principal pauta é pelo plantio. É somente a
partir do direito de plantar que a democracia vai ser conseguida. Por isso, nosso lema
afirma que plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Os cultivadores têm muito a nos
ensinar nesse sentido. Eles já diziam que a maconha era terapêutica há anos. Entre um
intervalo e outro das falas, aproveito para andar pelo interior das tendas. Deparo-me com
os banners da APEPI. Tomo alguns panfletos da Associação e compro uma camiseta. Ao
olhar para o chão, há uma folha virada em tamanho A3. Trata-se da carta que Margarete
acabou de ler em público. “Acho que você deixou cair...”, abordando-a, entrego-lhe a
carta. Ela agradece. Conto brevemente sobre os meus interesses de pesquisa. Margarete
passa o seu número de seu telefone e e-mail pessoais, pedindo-me que eu entrasse em
contato com ela em outro momento. “Está tudo muito corrido hoje, não dá para
conversar”. As falas começam a se encerrar. O restante do ato consiste em distribuição
de panfletos e adesivos e a sociabilidade entre as pessoas. Um importante bloco canábico,
o Planta na Mente, importante símbolo da causa da maconha na cidade, se apresentará
por volta das 19h. Crianças ainda correm. Outras que, por inúmeros fatores fisiológicos,
não andam, também participam da mobilização por meio de carrinhos de bebês. As mães
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posam para fotos com seus filhos. São 18h. Os políticos e demais ativistas
antiproibicionistas se dispersaram da concentração, de modo que posso observar a
presença massiva de mães, familiares e pessoas com deficiências. São estes que
permanecem até o final da ação coletiva.
As tendas começam a ser desmontadas, as pessoas se despedem. O ato se
encerra203.

“Sobre ‘casos’, processos de vitimização e a cena da política.”
{Março de 2018} “Eu não acredito, meu coração está muito apertado. Que dor.
Acho que a Rafaela morreu”. Escreveu uma mulher de meia idade, branca, em grupo de
WhatsApp204, composto por familiares de filhos acometidos por doenças de difícil
controle que fizeram ou fazem o uso de medicamentos derivados da planta da maconha.
“Imagino a dor da mãe e da família. Cada uma de nós está morrendo um pouco”, alguém
reage, iniciando uma dramática interação. “Que Deus conforte o coração da mãe e que
ela possa brilhar no céu”. Rafaela aos poucos vai se configurando como uma pessoa muito
importante no diálogo estabelecido. Eu jamais a conheci em vida. Em fração de segundos
fotos suas começam a pulular. “Olha como ela era...” – abro uma imagem de Rafaela
bastante debilitada, o corpo reveste-se de marcas dos adoecimentos; uma nova foto sua é
apresentada: “Olha como ela passou a sorrir”. Nesta, Rafaela está aparentemente muito
bem, alegre, trocava afetos com seus pais. Tais imagéticas buscam estetizar algo: que ela
havia ido da condição de extrema precariedade da vida, com o semblante fechado e
demasiado cabisbaixo, ao sorriso no rosto, marcando as sutilezas da conquista de alguma
dignidade; de vidas e futuros desejáveis – ainda que a morte precoce a tenha acometido.
“Olha como ela passou a sorrir”, o sorriso é a estética da vida, por um lado, e, por outro,
demarca a cena da política nacional mais ampla205.
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Diário de campo, 27 de novembro de 2017.
O grupo chamava-se APEPI-Cultivando Saúde. Hoje, encontrasse inativo. O grupo era administrado
pelos membros da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis medicinal (APEPI), uma
associação de mães e familiares de pacientes que fazem o uso de medicamentos derivados da planta da
maconha no Rio de Janeiro. Permaneci ativo no grupo entre janeiro a outubro de 2018, quando ele foi
desativado pelos seus administradores. As pessoas que dele participavam foram migradas para outros
grupos de WhatsApp, a depender da categoria na qual se encaixam no horizonte político da APEPI:
acolhimento para familiares; associados para colaboradores; cultivo para quem está experimentando o
plantio; mídias digitais para quem trabalha nesta parte; e equipe para quem frequenta as reuniões e trabalha
ajudando na execução das ações. Excetuando os grupos acolhimento e cultivo, eu participo de todos os
demais.
205
Como nos capítulos anteriores, o conceito de estética também remonta a Rancière (2009, 2018).
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Esses “pequenos”, no entanto, importantes ganhos e sabores humanos do trabalho
político e comezinho de se fabricar vidas morais têm, ao que parece, uma explicação
incontestável. Uma mãe resume: “Foi o óleo da maconha que permitiu que ela tivesse
uma vida mais digna. A maconha deu à Rafa alguns sorrisos, mesmo que ela tenha
chegado ao seu fim”. Rafaela não se encerra com sua morte, seu nome não é jamais
esquecido. As mães lembram-se de sua existência, tornando seu sorriso sempre ativo,
como uma espécie de matéria vital e mola propulsora da luta ativista por uma vida com
menos (in)justiças sociais206, por uma vida mais humana. “Essa é uma triste realidade de
nossos filhos com deficiências. Eles são vítimas”207 – uma mãe escreve. Rafaela se
materializa em múltiplos corpos/discursos/biografias. Como alguém antes alegou: “Cada
uma de nós está morrendo um pouco”. Como certa vez muito bem declarou Butler (2004),
no bojo de sua filosofia, não se habita o mundo sozinho. A morte em questão não pode
passar em vão, pois, assim como tantas outras pessoas com deficiência, pertencentes ao
presente ativismo, sua morte é publicamente lamentada. “Que Deus conforte a mãe”.
Infelizmente, Rafaela veio a óbito, assim como outros sujeitos, cujas histórias ouvi, cujos
nomes conheci, cujos sorrisos foram delicadamente narrados por seus familiares em
reuniões e assembleias ativistas.
Uma mãe indignada lamenta: “O tempo da burocracia não é o tempo de nossos
filhos”. Sofrimentos como a estética enunciativa da morte de Rafaela, em algumas
situações sociais, no interior da era do humanitarismo e das compaixões, que marcam as
sociedades contemporâneas (Fassin, 2012), acabam produzindo modalidades políticas
nas linguagens morais do ativismo: eles nos exigem o engajamento, causando comoções
públicas: “Eu não acredito, meu coração está muito apertado”. Publicamente, esses
sofrimentos fabricam-se como “justificações” (cf. Boltanski & Thévenot, 2006),
“denúncias” por justiça, e “casos” públicos. Aqui, essas tópicas políticas emergem
sempre na esteira da reflexividade, da interiorização e do afetamento com o “sofrimento
à distância” (Boltanski, 1993) – uma aposta “da crítica” sociológica, que posiciona em
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Cf. Moore Jr., (1987) e Boltanski (2000) para abordagens acerca dos sensos críticos e morais da justiça
e injustiça sociais.
207
Segundo Yannick Barthe (2019), em sua abordagem sociológica da vitimização, é preciso tomar a
categoria vítima como um processo social, cujos resultados são sempre incertos. “Como nos tornamos
vítimas?”, é uma pergunta que deve ser feita apartada de julgamentos morais pelos pesquisadores,
observada em processos de interação entre as pessoas, e tendo em vista seu trabalho dispendioso, ou seja,
a reflexão subjetiva e coletiva sobre as identidades. O “processo de vitimização” acompanha três
dimensões: é sempre coletivo, é sempre reflexivo, e questiona a noção de responsabilidade.
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primeiro plano a construção social da Pessoa moral na cultura ocidental moderna208.
Funcionam, também, como um convite vinculante, um chamado à paz, à responsabilidade
e ao reconhecimento éticos da convivência com sujeitos morais, subjugados pela
condição de vidas precárias (Butler, 2004). Exigem, por fim, uma opinião pública
comum, passível de generalização e universalização, no coração de situações de
contestação e “denúncia”. Eles gritam para que “casos” assim jamais tornem a se repetir
– ou para que não sejam jamais esquecidos209. Até lá: “Que Deus conforte o coração da
mãe. Que ela possa brilhar no céu”. Quem vai brilhar no céu? Rafaela. Esse é o desejo
das mães e familiares de pessoas com deficiência.
“Casos”, como o do falecimento que aqui temos, estetizam a cena da política por
meio do espinhoso e dramático ato de testemunhar (Das, 2011), estreitando, assim, as
relações entre a “denúncia” e a comoção pública, por um lado, e, por outro, a aparição do
medo eminentemente constante de seus familiares. “Esta é uma triste realidade de nossos
filhos deficientes”. Ela tinha vinte e nove anos, convivia com o diagnóstico severo de
epilepsia refratária. Sua mãe, Ana Claudia, engajou-se junto de outras mães e familiares
no ativismo materno conhecido por maconha medicinal. Tal mobilização social é atuante
no país desde o ano de 2013, quando algumas mães brasileiras das classes média e alta
dos centros urbanos descobriram que os derivados da planta da maconha poderiam ser
utilizados de modo terapêutico para seus filhos, afetados, em maior número, por doenças
raras, hereditárias e degenerativas. Assim como na trajetória de Rafaela, os medicamentos
oriundos da planta da maconha ajudam a melhorar a cognição, o andar e o falar,
208

Faço, aqui, jus ao modo instigante como Duarte (1996) elabora uma refinada leitura dos postulados
teóricos, políticos, cosmológicos, “críticos”, “reflexivos” e afetivos da contribuição de Boltanski (1993).
Assim como Duarte, acredito que o autor propicia muito mais do que uma espécie de linearidade e
pertinência de pressupostos epistemológicos – Boltanski estava diretamente conectado com o Grupo de
Sociologia Política e Moral (GSPM), na École des Hautes Études em Sciences Sociales. Assim, a “razão
humanitária”, o “sofrimento distante” e as tópicas da “denúncia”, do “sentimento” e da “estética”
funcionam como um “testemunho de que a riqueza do trabalho sociológico resulta de complexas tensões
que operam um tanto à revelia das justificações ou racionalizações epistemológicas estritas em que nos
escudamos” (Duarte, 1996 :173). É aqui, nessa peculiar leitura da obra de Boltanski, que temas como
“distanciamento”, “reflexividade” e “interiorização” aparecem como centrais. Eles formam uma espécie de
tripé do que há de mais crítico – em termos epistemológicos – e de mais político-moral – se destacarmos
as ponderações cosmológicas da moderna cultura ocidental e de suas grandes transformações, em curso
pelo menos desde o século XVII: o valor moral, quantitativo e qualitativo do indivíduo (Simmel, 1971); da
Pessoa (Mauss, 2015); as fontes do self (Taylor, 1997); no limite, o “sujeito moral”, em que se conjugam
tecnologias de poder e processos de subjetivação, as técnicas de si, ou seja, as “artes da existência” de
Foucault (2014c), como venho abordando desde o primeiro capítulo. Na relação entre o público e o privado,
entre o distanciamento e o ser “afetado” (cf. Favret-Saad, 2005), a interioridade e a comoção pública,
elementares para a política da piedade, para Duarte (1996), o tema da Pessoa moral ganha especial
centralidade na abordagem pragmática dos problemas públicos. Essa leitura produz vários ecos teóricos nas
formulações etnográficas deste capítulo.
209
Cf. Leite (2004) e Lacerda (2012) para uma melhor discussão sobre este ponto.
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diminuindo as crises convulsivas – em algumas ocasiões, chegando a fazer cessá-las de
vez. Em suma, possibilitam a efetuação de alguns sorrisos. Depois de ler algumas
mensagens e olhar suas fotos, desligo o celular. Mesmo sem conhecê-la, o anúncio de sua
morte rapidamente causa em mim uma indignação e um sentimento de economia moral
(Thompson, 1967): a inadmissibilidade de que uma pessoa tão jovem tenha falecido
simplesmente porque seu corpo deficiente revela as marcas da precariedade da vida
(Butler, 2004)210.

Relatos de sofrimentos públicos.
Depois que Sofia nasceu [filha da autora do texto], um dos pensamentos que mais
me apavora é quem vai cuidar dela quando eu morrer. Sei que é um pavor de muitas mães
que têm filhos especiais. Nós praticamente perdemos o direito de morrer. Hoje no
sepultamento de Rafaela esse pensamento voltou, mas tenho a estranha mania de querer
ver o lado bom das coisas, e com a morte de algumas crianças especiais (muito
recorrente desde que comecei essa militância) é de que a mãe passa a ter o direito de
morrer, e que algumas crianças se libertam de alguns corpos que lhes prendem a muitas
privações e sofrimentos. Eu não imagino a dor que é perder um filho, deve ser a pior de
todas as dores, mas essa é a única dor que desejo ter. Prefiro que ela vá antes de mim,
torço para que assim sejam nossos destinos. Eu não sei o que existe do outro lado da vida,
e nem mesmo se tem outro lado, mas na dúvida, para os que vão, eu sempre peço para
que olhem por nós e nos ajudem a seguir nossas missões da melhor forma possível.
Rafaela, sua missão por aqui foi cumprida, vá em paz. E se possível nos mande sua
vibração de amor para podermos seguir nossas missões por aqui. Você foi uma sortuda
de ter uma mãe como a Ana (seu anjo, às vezes nosso), que soube te amar e te cuidar
com tanto carinho e paciência, até nos momentos mais difíceis. Vamos cuidar dela por
aqui. Talvez nos vejamos em algum outro plano, em algum momento211.

“Sobre o direito de existir.”
{Março de 2019} Zona sul da cidade do Rio de Janeiro, tarde de sol. Chego para
participar de mais uma edição212 da marcha da maconha. A marcha é uma ação coletiva
antiproibicionista de “drogas”, encabeçada por ativistas que são contrários à proibição
210

Diário de campo, 05 de março de 2018.
Texto sobre o falecimento de Rafaela. Postado publicamente pela página do Facebook da APEPI no dia
07 de março de 2018. É de autoria da coordenadora executiva da Associação. Todos os nomes foram
alterados a fim de resguardar as identidades dos envolvidos.
212
Durante o tempo da pesquisa de campo, participei de duas marchas da maconha no Rio de Janeiro, 2018
e 2019, respectivamente. As duas me renderam cenas de campo, entretanto, farei uma “descrição densa”,
nos termos de Geertz (1973), de apenas uma dessas ocasiões. A marcha do ano de 2018 foi realizada no
dia 05 de maio, mesmo local e horário da de 2019. O tema intitulava-se Intervenção Não! O Rio precisa de
legalização. Tinha como principal pauta as intervenções militares no Estado do Rio de Janeiro patrocinadas
pelo governo federal, bem como as denúncias da ofensiva da extrema direita política e a morte de lideranças
em prol dos Direitos Humanos – como o caso da execução da vereadora Marielle Franco.
211
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histórica, colonial e racial de substâncias consideradas ilícitas, na qual a planta da
maconha é o epicentro da ação política213. Desde 2014, as mães e demais familiares cujos
filhos fazem o uso medicinal da maconha “lideram” o evento, saindo na frente dos demais
participantes, no que se convencionou chamar de “Ala medicinal”. A concentração está
marcada para 14h20, sendo que a marcha sairá às 16h20. O local de encontro é o Jardim
de Alah, Ipanema, orla da cidade. Há apenas quatro pessoas presentes, uma caixa de som,
um microfone e um trio elétrico – este último ainda desligado. Todos os presentes são
homens, três destes são brancos, distribuem panfletos e chamam as pessoas para a
“participação”: Hoje ocorrerá a marcha da maconha, um movimento democrático,
antiproibicionista, contra o encarceramento da população vulnerável e pobre, e a favor
das liberdades individuais e do direito de utilização de substâncias que foram proibidas
pelos países autoritários que nos governam – dizem à “população”. E completam: Não
tenha vergonha, venha para a marcha da maconha lutar pelo direito de ser livre. O tema
da marcha deste ano intitula-se “Contra o abate nas favelas: Legaliza, com supremo, com
tudo!”.
Aproximo-me dos homens que fazem a chamada para a marcha. “A que horas
vocês chegam?”, um deles pergunta. Estou trajando uma camisa roxa, com os dizeres
“Uso medicinal da maconha: não espere precisar para apoiar”. Trata-se de uma camisa
que diretamente me torna parte de uma coletividade política: sou posicionado como
parte/sujeito da APEPI. “A que horas que as mães chegam?”, ele reforça a pergunta.
Independente da performance de gênero, estar ao lado das “mães da maconha” constrói
todos como figuras simbólica e moralmente localizados a partir do marcador social e
afetivo da maternidade214. São 14h35, a concentração já começou. Por ora, sou a única
213

As marchas da maconha são responsáveis por cristalizar uma ideia de mobilização coletiva, política e
identitária em torno do debate sobre “drogas”. Conforme Marcos Veríssimo (2011), elas conjugam festa,
hedonismo e ativismo. As marchas começaram no ano de 2000, sendo assim, acompanham as avalanches
intelectuais, acadêmicas, políticas e ativistas que surgiram no final dos anos 1990 no que se refere às
ressignificações ideológicas sobre “plantas” e “drogas” política e moralmente proibidas em escalas de
governos transnacionais – configurando-se como um movimento social contemporâneo (cf. Reed, 2014).
A internet é a principal ferramenta de articulação e mobilização entre os múltiplos atores que são a favor
da legalização da maconha. A marcha passou a chamar a atenção da mídia e de debates controversos no
ano de 2008, quando foi proibida pela Justiça. O movimento social foi se tornando mais comum entre a
população jovem, sobretudo das classes média e alta dos centros urbanos brasileiros, onde, segundo a
análise de Reed (2014), o “uso recreativo” (também chamado de “uso social”) é difundido e valorizado –
como, há tempos, Velho (1998) já havia sugerido. A proibição judicial das marchas foi cessada em 2011.
Desde então, o Supremo Tribunal Federal passou a considerá-la como “liberdade de expressão”.
214
Vianna & Farias (2011) também notaram uma dinâmica de gênero parecida em campo junto às mães e
familiares de vítimas de mortos no Rio de Janeiro. Esse argumento é ambíguo e contextual, depende sempre
das interações entre os diferentes atores, militantes ou agentes de “Estado”. A citação das autoras a seguir
é análoga aos cuidados etnográficos também presentes em minha pesquisa: “Trafegando por cenas
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pessoa da “Ala medicinal” até então presente, da “Ala das mães”. “Estou a caminho da
marcha” – uma mãe escreve em um dos grupos de WhatsApp de que participo. Enquanto
isso, outra lamenta: “Gente, infelizmente não conseguirei ir esse ano. O Davi passou mal
a noite toda, teve três crises convulsivas. Escolhi ficar em casa com ele. Sinto muito. Ele
estava duas semanas sem ter crises, mas elas voltaram”. A possibilidade de aparecer em
público, isto é, de se produzir uma “performance politizada”, necessita de uma negociação
contínua com a triste realidade imprevisível de algumas famílias. O caso de Davi é
emblemático, pois revela o quanto as condições de saúde/doença implicam no processo
de “aparição pública”. Mas, também, o de muitos outros filhos e filhas com histórias
particulares. Pelas mídias digitais podemos conhecer as íntimas narrativas das pessoas,
seus cálculos, dilemas morais e condições de possibilidades para o aparecimento em
público: i) “Mães, marchem por mim. Eu moro no interior do Estado, não tem como estar
presente hoje porque ficaria muito caro para mim”; ii) “Oi grupo, para mim vai ficar muito
difícil ir à marcha esse ano. Moro no subúrbio e domingo a condução é muito ruim para
me locomover com ele” – seu filho se locomove por meio de cadeiras de rodas; iii)
“Desculpem, mães, esse ano eu não vou. Como sabem eu moro aqui no morro (numa
conhecida favela carioca) e depois as fotos da marcha vão circular. Tenho medo de
acharem que estou fazendo alusão ao tráfico de drogas. A violência aqui é sinistra”.
Essas e muitas outras histórias foram narradas nos grupos de WhatsApp, bem
quando os organizadores da marcha chamam publicamente a população a “participar”, a
fim de “perderem a vergonha” e se juntarem à marcha da maconha. Com poucos clicks
no celular fui conhecendo-as. Elas explicitam as dificuldades da aparição pública. A
partir desses relatos, sabemos que, a essa altura, não é apenas uma questão de “vergonha”
para que se tenha o engajamento participativo, mas, sim, desiguais possibilidades
fisiológicas, de mobilidade urbana, de medo da violência, em suma, as condições
materiais da vida de pessoas de concretas. Essas histórias dramáticas dividem espaços
não somente com as falas dos organizadores e daqueles que “podem” aparecer em
público. Dividem também com as “vitórias” nas pautas políticas e com o cenário mais
variadas, vamos sendo chamadas a nos colocar como parte desses corpos coletivos, sem que nunca, porém,
cisões decisivas deixem de estar à vista. ‘Você está aqui porque perdeu alguém?’ foi perguntado a nós
duas em diferentes ocasiões. A resposta negativa marca uma distinção que não pode jamais ser
ultrapassada: a solidariedade é valorizada, mas não estabelece o mesmo tipo de vínculo, algo que só o
compartilhamento daquilo que é tomado como uma dor ímpar pode fazer. Em outras situações, porém, o
que pareceria ser o mais evidente pode ser simbolicamente apagado: somos todos e todas tornados ‘mães’
na fala de um operador do direito em meio a um julgamento, inclusive os homens presentes” (Vianna &
Farias, 2011 :85).
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amplo de (re)definição das políticas de “drogas” – em ebulição durante aquela semana no
país215. Uma jovem de vinte e dois anos faz o seu relato, ainda pela mídia digital: “Estou
levando um cartaz com os dizeres “50 dias sem crise”. Seu nome é Carol. Os últimos
cinquenta dias marcam o período em que ela mais tempo ficou sem ter uma única crise
convulsiva desde quando foi diagnosticada. Assim como para muitas outras pessoas, esta
também é a sua primeira marcha. Para Carol, o evento em questão reforça o sentimento
de “gratidão” pelos potenciais terapêuticos da maconha; reforça também o elo moral junto
à coletividade política da qual ela passa, agora, a fazer parte: as “mães e familiares da
maconha”.
As pessoas começam a chegar em grupos. Trajam camisas de partidos políticos
de esquerda e de edições anteriores da marcha da maconha. As “mães da APEPI”
marcaram de se encontrar à frente de todas as pessoas, em uma calçada, visando facilitar
o posicionamento para a caminhada. A marcha faz um percurso longo, desaguando nas
Pedras do Arpoador, também em Ipanema. Encontro Carol e algumas outras mães
pintando cartazes no chão. Ajudo-as nessa função. Sou abordado por um rapaz de 15 anos.
Seu nome é Rafael. “Posso falar com você?”, ele diz. “Eu tenho epilepsia e queria muito
entrar para esse grupo de mães para ver se minhas crises param”. Rafael sabe que sou
parte de uma coletividade politicamente organizada. A camisa roxa posiciona minha
peculiaridade em meio a tantas outras pessoas que transitam pela rua. Pego o seu contato,
alegando que irei passá-lo à coordenadora executiva da APEPI, que melhor poderá
atendê-lo. Dou-lhe alguns panfletos, e aproveito para explicar um pouco da Associação e
do ativismo. Em fração de segundos, estou efetuando exatamente o que faziam comigo
quando em meu primeiro ato público: conversando com a “população” e panfletando
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No início do dia da marcha da maconha do Rio de Janeiro, uma matéria foi ao ar com o título Estava
acamado tomando morfina. Consiste no “caso” da liberação pela Justiça do Rio de Janeiro para que
Douglas, um homem de 32 anos, acometido por um quadro severo de hérnia, que o impedia de andar,
pudesse passar a cultivar maconha em sua residência para fins medicinais. Em entrevista, Douglas afirmou:
“O auge foi um dia que eu não senti mais nada da cintura para baixo, eu tive a impressão que estava
aleijado, acordei como se tivessem arrancado as pernas de mim, eu entrei em pânico, gritei, chorei”. E ele
completou: “a partir da segunda semana contínuo do óleo não houve mais dor, travamento. Também houve
aumento de apetite e diminuição da minha ansiedade. Hoje posso fazer Artes marciais, trilhas. Antes, não
andava em chão desnivelado que caía, hoje sou uma pessoa normal”. Além do “caso” de Douglas, o
Supremo Tribunal Federal iria votar naquela semana uma pauta sobre a legalização do uso medicinal da
maconha no Brasil, o que facilitaria as pesquisas, o desenvolvimento de novos medicamentos, bem como
a possibilidade de barateamento dos frascos a partir da produção nacional dos remédios da maconha, entre
outras ações. No entanto, a votação foi adiada. O tema da marcha da maconha que descrevo é ilustrativa
desse contexto mais amplo: Contra o abate nas favelas: Legaliza com supremo, com tudo!
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pelas ruas da cidade216. Ainda vou um pouco mais além: passo a ser identificado como
ativista de uma “causa” antiproibicionista específica, a “causa das mães”.
“Esse senhor quer falar com alguma mãe ou familiar...”, um dos organizadores da
marcha me aborda. Ele apresenta Ângelo, trabalhador autônomo, ganha a vida vendendo
produtos em grandes eventos (como shows, raves, boates etc.), sobretudo bebidas
alcóolicas e água. Ângelo tem 48 anos, não se considera vendedor ambulante (“camelô”),
pois geralmente revende grandes quantidades de produtos para essas festas; entretanto,
em boa parte das vezes, monta a sua própria barraca dentro das ocasiões festivas. Ele está
ali por conta de sua esposa, uma mulher de 46 anos, afetada por muitas “dores que
ninguém sabe explicar”, “dores incontroláveis”, como disse. Suelen e Ângelo são casados
e residem na Zona Oeste da cidade, em um bairro do subúrbio carioca. “Fiquei sabendo
que tem mães que usam maconha em seus filhos e faz muito efeito. É verdade isso?”, em
meio aos carros de som que já fazem cânticos antiproibicionistas, arrumação de cartazes,
venda de camisetas, entre outras ações coletivas, Ângelo deseja confirmar se, de fato, a
planta da maconha pode ser remédio. Para o interior de um dia de celebração pelas
“liberdades” humanas de se poder utilizar substâncias proibidas, Ângelo traz à tona um
conjunto de dilemas, cálculos e incertezas, que forjam as tessituras de vidas morais
(Kleinman, 2006). Respondo positivamente a sua pergunta, de modo que ele esboça
algum sorriso. Ângelo navega pelo seu celular, abre algumas fotos de sua esposa. Conta
que ela “sofre demais”, que Suelen “vive praticamente na cama, com dores”. Ele pede
para que eu explique as ações e como faz para obter os medicamentos. Conto-lhe
brevemente. Nossa conversa não é silenciosa. Dá-se no meio da rua, dividindo espaço
com músicas, conversas e com uma multidão de pessoas que começam a chegar e já
preenchem a rua para o ato do dia. Após dar a entender que a medicação é bastante difícil
de ser obtida no Brasil, seu olhar de alegria ao ter conseguido conversar com alguém do
grupo das “mães e familiares” cede lugar ao semblante de descontentamento. Ele pede
216

Tenho como referência as ponderações de Boltanski & Thévenot (2006) sobre o cálculo subjetivo das
“equivalências” e os requisitos e argumentos de “justificação” por parte dos sujeitos sociais em torno dos
problemas públicos. A abordagem “da crítica” sociológica dos autores parte, sobretudo, da capacidade
“crítica” e das “competências” morais que os atores têm de denunciar cenários justos e injustos. Seguir os
atores em suas práticas sociais de contestação é o que cabe ao analista social. Para esboçar os “regimes de
justificação”, Boltanski e Thévenot colocam as “cidades” como gramáticas convencionais para acesso à
justiça, cujos sujeitos se envolveriam em conflitos, debates e disputas de muitas ordens. As cidades préestruturam as possibilidades plausíveis de “justificação” e “denúncia”. Os autores elegem seis cidades em
textos filosóficos para sustentar esse argumento: i) a cidade inspirada de Santo Agostinho; ii) a cidade
doméstica de Bossuet; iii) a cidade renome de Hobbes; iv) a cidade cívica de Rousseau; v) a cidade
mercantil de Adam Smith; iv) e, por fim, a cidade industrial de Saint Simon. Anos depois, Boltanski &
Chiapello (1999), seguindo a presente abordagem epistêmica, desenvolvem a noção de cidade de projetos.
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para que eu fale com Suelen ao telefone: Ângelo precisa lhe mostrar que está na rua
tentando “encontrar alguma esperança” para tirá-la da cama. A ligação trará algum tipo
de “alívio”. Por meio de um telefonema, da marcha sou transportado para o bairro de
Realengo, onde Suelen descansa em sua casa. Falamo-nos pouco, não temos muito
assunto. Ela pede para que eu se “lembre dela” depois daquele dia, para que não esqueça
de retornar com o contato. “Você pode ser minha salvação”, disse. Suelen passou o seu
número de telefone e o de seu esposo. Foi a irmã de Suelen que “descobriu” que nesse
tipo de “marcha de pessoas que fumam maconha” há pessoas que usam maconha para
fins medicinais. Ângelo foi tentar a sorte: conhecer uma pessoa para obter informações.
Chegou até mim porque eu estava identificado como parte de um coletivo político
formado por mães e familiares. Ele jamais havia ouvido falar sobre a marcha da maconha
antes daquele ano. Despedimo-nos.
A marcha começa a crescer em número de pessoas. Uma fileira de corpos
humanos se faz presente, impedindo que se enxergue plenamente o outro lado da rua.
Carol e eu vamos andando para o ponto de encontro da APEPI. Há uma tenda estirada no
chão contendo muitos panfletos e banners da Associação. Estamos agora finalmente no
local marcado. Ligo para Gal, desejo saber dela e de Pedrinho. Eles estão chegando. Pelo
segundo ano marcharemos juntos. De onde estamos já é possível, minimamente, observar
a marcha sendo formada. Se antes havia apenas quatro pessoas chamando a “população”
para a “participação”, em poucas horas não é mais possível contar o número de
participantes. Diferentes coletivos políticos fazem presença: feministas, favelas, MLM
(Movimento pela Liberação da Maconha), LGBTQIA+, psicodélicos, entre outros. Cada
coletividade traz suas bandeiras e tambores, têm músicas próprias. A “Ala medicinal”
também carrega uma estética singular: é majoritariamente formada por mães, carrinhos
de bebês, pessoas com deficiência, balões de gás e camisa roxa. São esses elementos que
abrem e “lideram” a marcha. Os cartazes estão preparados, os balões estão cheios de gás.
As mães e demais familiares saem da calçada e vão à rua com seus filhos e filhas. Pelo
segundo ano consecutivo, encontro-me na “Ala medicinal”. O carro de som profere
algumas falas, gritos de “ordem ativista”: Estamos nas ruas para lutar pela liberação da
maconha, lutar pelo direito à vida e às escolhas individuais. Em seguida, informa o que
já sabemos: que a caminhada se encerrará nas Pedras do Arpoado, um importante ponto
turístico da cidade, sacralizando o dia a observar o anoitecer das pedras. De onde estamos
posicionados, agora, é impossível enxergar o final da marcha. Uma multidão toma as
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ruas. Carros da Polícia Militar e policiais fardados também estão posicionados, visando
“apaziguar” eventuais contratempos. O relógio marca 16h20. É hora de marchar.
Os carrinhos de bebês saem na frente, a caminhada se inicia. Trata-se de passadas
lentas. A marcha é barulhenta. Cânticos, tambores e palmas estetizam um tipo de ritual
coletivo, que certamente Mauss (2013) classificaria como ações coletivas que formam
uma espécie de “expressão obrigatória dos sentimentos”. Atrás da “Ala medicinal”
caminham todas as demais: favelas, feminista, LGBTQIA+, MLM, psicodélicos, entre
outras. Transitando por estas, cada uma com sua particularidade performática, todas
cantam e tocam tambores. A “Ala medicinal”, porém, é silenciosa217. É tão silenciosa que
ao marchar ao seu lado é possível ouvir a emissão de um barulho específico: o barulho
das rodinhas dos carrinhos de bebês quando em atrito com o chão. As mães e familiares
andam lentamente, carregando seus filhos. As rodas e o chão provocam ruídos. “Por que
marcham?”, um repórter pergunta a uma das mães. “Para mostrar que nossos filhos têm
rostos e existem”, ela lhe responde. É sobre o “direito de existir”, de aparecer em público.
As mães falam somente quando são interpeladas por alguém e/ou conversam entre si. Elas
executam performances que embaralham os silêncios e as caminhadas em público218. Se
as palavras estão ausentes, isso não significa que não há discursividade. Ao contrário, os
corpos das mães e dos filhos deficientes “dizem sem dizer”219, elaboram na prática o que
Butler (2018) chamou de “performatividade plural” e “corpórea” em assembleias
políticas. A estética do aparecimento é a palavra em ação, revelada através da enunciação,

Conforme Butler (2018 :24): “O comparecimento, a permanência, a respiração, o movimento, a
quietude, o discurso e o silêncio são todos aspectos de uma assembleia repentina, uma forma imprevista
de performatividade política que coloca a vida possível de ser vivida no primeiro plano da política”.
218
No estudo de Lacerda (2012) sobre as mobilizações públicas em prol dos mortos e desaparecidos em
torno do “caso dos meninos emasculados de Altamira”, no Pará, a autora descreveu as estéticas e os recursos
das caminhadas, passeatas e vigílias efetuadas pelos familiares. Dentre as muitas sugestões de Lacerda, é
possível capturar uma dimensão de ritualística religiosa, envolvendo dor, sacralidade e sentimento de
unidade politicamente organizada entre as pessoas. Retornarei a estes pontos mais adiante. Por ora,
apresenta-se como um interessante ponto de comparação com as sugestões da autora a ênfase que minhas
interlocutoras dão à dimensão performativa, ritual e, por vezes, de gramática religiosa, da compaixão, da
dor, do silêncio e da política na cena transcrita.
219
Se, teorizou Peirano (2001), o “dito é também feito”, vemos aqui isso operar nas caminhadas a partir da
constituição de alguns elementos: a dimensão estética do corpo, os ruídos então produzidos, os corpos
coletivos em silêncio, marchando, que “dizem” em assembleias políticas, conforme à máxima dos
movimentos de aparição pública desenvolvida por Butler (2018), “não somos dispensáveis”. Os corpos
marcham, no limite, pelo “direito de existir”. Assim, eles “dizem” sobre esse direito quando estão em
reunião, marcham por esse direito e “fazem” a existência quando se pluralizam em corpos coletivos. Tudo
isso, a meu ver, no mesmo ato performático de ação coletiva – como é perfeitamente capturado na cena em
questão.
217
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da gestualidade, e das aparições públicas dos “corpos plurais”, produzidos em
interdependências.
Uma mãe retira-se da “Ala medicinal” por instantes; ela foi dar um pouco de água
para seu filho beber. Paralelamente ao instante em que marcha, outra mãe executa as
práticas da comensalidade: sua filha é alimentada por meio de uma sonda. Esta mesma
mãe, momentos antes, pela mesma sonda, aplicou um líquido pela seringa: era um
remédio bioquímico do qual sua filha de nove anos faz uso. Paola é avó de Maria, de
apenas quatro anos. Sua neta é acometida por uma síndrome genética rara, em que um
dos efeitos é a dificuldade no andar e falar – além de causar-lhe incontáveis crises
convulsivas diárias. Maria precisa tomar algumas gotinhas do remédio da maconha às
17h. “Você me ajuda?”, Paola faz esse pedido. Seguro o frasco do medicamento enquanto
ela medica publicamente sua neta. Paola e Maria são pobres, negras, residem em uma
favela “muito perigosa”, como contou Paola, na zona oeste da cidade. Eu as conheci nas
reuniões mensais da APEPI e nossas relações se estreitaram quando visitei a casa onde
habitam para uma entrevista.
A “Ala medicinal” está se desfazendo aos poucos. A exposição ao sol, assim como
o cansaço provocado pela caminhada, são prejudiciais para os filhos. Aos poucos, as mães
vão saindo da marcha. Quando uma “mãe e uma família” saem de cena são levemente
aplaudidas pelas demais. Nesta Ala da marcha da maconha os significados em torno da
maternidade e da deficiência são latentes. Esses marcadores sociais “dizem” sobre as
“drogas” e os efeitos nevrálgicos do proibicionismo, mas, sobretudo, “dizem” sobre o
“direito de existir”, de lutarem por vidas que sejam plenamente vivíveis. O entremeado
de símbolos e materialidades presentes fazem as relações de gênero, raça, classe social,
deficiência, entre outros marcadores. O corpo é central aqui não “apenas” porque
caminha. É central porque ele enuncia, “diz”220. E é central porque ele é composto de uma
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As caminhadas lentas e silenciosas estão entremeadas por símbolos, performances e materialidades de
gênero, mas, também, de deficiência – assim como outros marcadores. Creio que o corpo como um
elemento central no processo de aparição pública dialoga com a clássica proposta de Mauss (2015c) das
técnicas do corpo. Isso, obviamente, se levarmos adiante sua definição de que a expressão em questão
significa as maneiras pelas quais os homens, “de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem
servir-se de seu corpo” (: 399). Para Mauss, esse argumento parte sempre do concreto (o corpo) para o
abstrato (as categorias sociais), e não inversamente. As técnicas do corpo abrangem aprendizados, tradição
e história com medidas eficazes, classificação dos sujeitos e prestígios sociais. Segundo o autor: “O corpo
é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais exatamente, sem falar de instrumento: o
primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo”. Minha
atenção etnográfica é perceber como o corpo, por meio das simbologias, da performance e da materialidade,
produz o gênero, a deficiência e as vidas precárias (Butler, 2004, 2006, 2018). O corpo aqui é tomado como
instrumento técnico e repertório da ação política. Como o instrumento da expressão de emoções em
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coletividade politicamente organizada, coproduzindo as tênues relações entre
maternidade e a deficiência. Abraço Gal e Pedrinho. Ao lado deles, meus principais
interlocutores, caminho até onde mais aguentarmos. São 18h15. A “Ala medicinal” está
quase vazia. As poucas famílias que restaram optam por parar, já cumpriram o seu papel
político do dia. A Ala se desfaz por completo. Nesse momento, assistimos à marcha da
maconha passar pelo nosso campo de visão, enquanto estamos parados, nos despedindo.
As pessoas com as quais “marchei silenciosamente” carregam distintas histórias pessoais
e familiares. Mesmo que seus corpos apresentem uma multiplicidade de doenças, classes
sociais diferentes, cores, idades e gêneros variados, esses corpos, aqui, somente são
apreendidos conjuntamente. Em outros termos, são interdependentes. O céu escureceu. É
noite na cidade do Rio de Janeiro. As mães e os familiares se despedem.
Estima-se que cerca de 10 mil pessoas participaram da marcha!221
*
***
O modo como as mães se colocam em público, munindo-se de cartazes, falas,
carrinhos de bebês, caminhadas silenciosas, técnicas corporais (Mauss, 2015c), discursos
frisando a dor, adoecimentos e “sofrimentos” que acometem a si e a seus filhos, é
amplamente observado a partir das cenas confeccionadas. Aqui, é possível levar adiante
a proposta de Quirós (2010) acerca dos protestos com piquetes na Grande Buenos Aires,
Argentina. Para a autora, a questão é menos responder “por que as pessoas vão às ruas?”,
e mais atentar para a maneira “como elas vão às ruas”. A utilização de recursos estéticos,
e as narrativas de sujeitos sociais concretos, pertencentes a comunidades politicamente
organizadas – as “Mães da maconha”, “Nossos filhos especiais”, “Nossa luta pela vida”
etc. –, revelam as tessituras comezinhas da construção moral de coletividades emocionais.
O protagonismo de familiares, sobretudo a partir do lugar simbólico ocupado pela figura
da mãe, é responsável por misturar as esferas do mundo doméstico, os laços de
parentesco, as polissemias dos “direitos”, as economias políticas dos fármacos, os
sentidos em torno da justiça e da “vida boa” numa linguagem mais ampla de
reinvindicação por vidas que sejam plenamente vivíveis: o tempo da luta ativista. Tal
formulação é largamente observável nas cenas de mobilização coletiva reconstruídas,

protestos e marchas políticas (Gomes, 2018). Segundo Csordas (2008), em outra proposta analítica, mais
próxima a Merleau-Ponty e Bourdieu, o corpo é a “base existencial da cultura”.
221
Diário de campo, 04 de maio de 2019.
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assim como um sem número de outros autores, com campos e abordagens particulares,
também vêm sugerindo.
Fabiana Oliveira (2016) formulou um instigante estudo antropológico sobre a
organização das famílias e o protagonismo destas na formação do ativismo da maconha
medicinal no Brasil. O ponto crucial para que houvesse as reclassificações de algumas
substâncias da maconha, então proibidas, se deu através de uma rede de cuidados e
solidariedades formada entre as famílias – como discuto na introdução. Oliveira tem como
marco analítico o conceito de biossocialidade desenvolvido por Rabinow (1999), assim,
ela descreve o movimento de união das famílias de acordo com as condições de saúde de
seus filhos, visando pleitearem o acesso às novas tecnologias médicas de intervenção.
Concordo em várias partes com esse argumento. Em meu campo as pessoas procuram “as
mães da maconha” para que possam obter o medicamento ou informações a respeito de
tratamentos com a planta. A “condição de saúde” tida como a espinha dorsal responsável
por unir os familiares é incontestável; no entanto sugiro que é possível tanto enfocar nas
formações de bioidentidades quanto estabelecer uma primorosa e oportuna análise
etnográfica sobre o campo da “moral”, da “política”, e das “emoções sociais”. Opto, neste
momento, por me desvencilhar dos caminhos abertos por Oliveira (2016), estabelecendo
filiação teórica com as análises que colocam em primeiro plano o protagonismo de
familiares, especialmente das mães, em contextos de “lutas políticas por justiça”222. Penso
não somente nas particularidades envolvendo as condições de saúde/doença – mas levoas sempre em consideração, bastante a sério e às últimas consequências –, e, sim, dou
especial atenção aos sistemas de valores plurais, à construção de coletividades
organizadas, às economias morais (Thompson, 1967) e gramáticas emocionais
envolvidas, e às relações de gênero e deficiência na fabricação das subjetividades políticas
de sujeitos posicionados.
Tendo como norte os dois anos de pesquisa de campo e as cenas apresentadas,
meu palpite daqui em diante é que existe uma gramática moral da maconha medicinal
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Mais precisamente, estabeleço diálogo com distintas pesquisas empreendidas sobre a atuação política
de familiares de violência institucional, sobretudo de “mães de vítimas”. A coletânea intitulada Um mural
para a Dor: movimentos cívico-religiosos por justiça e paz, organizada por Birman e Leite (2004), é, talvez,
um marco para essas abordagens – destacando-se, sobretudo, o artigo de Leite (2004), parte da coletânea.
Abordagens que lidam diretamente com mobilizações políticas lideradas por mães e familiares em
contextos brasileiros também são centrais: Vianna & Farias (2011); Lacerda (2012); Fonseca & Maricato
(2012); Sanjurjo (2013); Farias (2014); Araújo (2007, 2012); Víctora & Siqueira (2018); Azevedo (2018);
Fonseca (2019); Maricato (2019).
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produzida nas relações cotidianas, mais bem apreendida em certos repertórios de
maternidades politizadas – maternidades, aqui, levando-se muito em conta as
interseccionalidades; como racialização, gênero, classe social, deficiência e idade. Essa
gramática centraliza os idiomas relacionais da família, do sofrimento, da dor e da política.
É no entrecruzamento desses marcadores sociais e de suas dinâmicas performáticas que
cartografo, neste capítulo, o mundo social da maconha medicinal. Como sublinharam
Fonseca e Maricato (2012), discursos de sofrimento em contextos que lidam com
familiares e violências institucionais não operam como meros mecanismos de controle e
submissão dos sujeitos, pois ao invés de apenas vitimizar os sujeitos, esses discursos agem
num primoroso trabalho de “eficácia da reivindicação” – além, é claro, de criar uma
comunidade política entre as pessoas223. Em outro plano de análise, Jimeno (2010)
também propicia interessantes formulações. A autora centra-se na construção cultural da
categoria vítima como forma de afirmação da civilidade na Colômbia224. Para tanto,
percorre linguagens que narram experiências pessoais de sofrimento no formato de
“testemunhos”, alegando que essa linguagem, eminentemente emocional, cria laços entre
pessoas diversas e sua “audiência”225 – no caso, a população civil. A linguagem do
testemunho pessoal carrega efeitos políticos, perfaz uma ética do reconhecimento e
orienta as ações para o protesto e para os sentidos de reparação por justiça. Em suma,
consiste no mediador simbólico entre a experiência subjetiva e a generalização social. A
natureza emocional da categoria vítima – mas, também, toda modalidade plural de
sentimento de vulnerabilidade, aponto – torna possível a articulação entre os vínculos de
coletividade e o reconhecimento entre as pessoas que experimentam a violência. Esses
“vínculos”, como nas cenas são perfeitamente palpáveis, são expressos publicamente sob
a forma de encenação, mobilização e imagens compartilhadas. De acordo com Jimeno
(2010 :99), a linguagem do testemunho pessoal “conforma comunidades no sentimento,
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Por vezes também chamada de comunidade moral, como alguns autores sugerem. Para maiores detalhes,
ver Morris (1997); Araújo (2007); Das (2008).
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Cabe ressaltar que Jimeno examina a construção social da categoria vítima na Colômbia em três cenários
sociais: i) a encenação e a mobilização por parte de uma comunidade indígena diante dos fatos de violência
(os Kitek Kiwe); ii) as manifestações massivas que ocorreram no ano de 2008; iii) por fim, a luta pela
promulgação da Lei de Vítimas. O objetivo da autora é destacar o papel relevante de indígenas e mulheres
ao realizarem testemunhos públicos sobre os fatos da violência, como forma se de chegar à “verdade”, o
que aponta sempre para a criação de uma narrativa compartilhada e para a generalização de princípios
morais diante dos atos de violência perpetrados em nome do que se convencionou chamar de “política”.
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Sabemos, desde Boltanski (1993), que as enunciações do sofrimento necessitam sempre de uma
audiência para receberem validade e certo status social de “normalidade” nas políticas da piedade que
marcam as sociedades contemporâneas.
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por mim chamadas de comunidades emocionais, de moralidade, fundadas numa ética do
reconhecimento”.
As mães e familiares da maconha medicinal se organizam a partir de códigos e
linguagens similares. Elas lutam pelos “nossos filhos especiais”, pela vida dos seus e para
os seus. Porém, a mãe não é socialmente produzida como uma figura singular nas
narrativas políticas aqui descritas nas cenas; ao contrário, ela é coletivizada. Trata-se “das
mães”. Desse modo, formam-se cenários de corpos coletivos, interdependentes, de
comunidades politicamente engajadas, de dores e sofrimentos compartilhados, de sonhos
e desejos que trafegam em comum acordo. Seguindo Butler (2018), as pessoas se
organizam em assembleias políticas, sendo boa parte destas repentinas e transitórias, por
conta do medo do “caos” e pela esperança visceral no “futuro”. Assim, em certo sentido,
é sempre uma questão sobre o trabalho do tempo (Das, 1999). O que está sendo proposto
é o senso de coletividade, a construção de um “povo”, podendo ser este um Estado-nação,
um grupo étnico ou identitário. O mais importante é que o “povo” necessita de uma
reivindicação vocalizada enquanto uma coletividade, e, sobretudo, a partir de suas
possibilidades de “aparição”. A expressão e delimitação de um “povo” requer uma
performatividade plural e corpórea marcadas pela interdependência. Um corpo não é feito
sozinho; uma marcha também não. Um “povo” não é feito sozinho; um protesto político
também não226.
Isso explica o porquê de, num momento tão dramático como o do falecimento de
uma filha, de uma “filha do movimento”, como Rafaela, as “mães da maconha” terem
frisado que todas estão morrendo um pouco. Conforme Vianna & Farias (2011), o
acionamento da condição de mãe como elemento de autoridade moral em atos políticos
não é um fato isolado. Esse acionamento nos revela implicações provocantes sobre os
cenários contemporâneos da “luta por justiça”: estreitando as relações entre dor pessoal
e causa coletiva, sofrimento e direitos, a forma e as variedades do luto, e a construção
social da pessoa moral (Mauss, 2015). Estamos lidando com processos sempre
inextricavelmente individuais e sociais, com um “povo” organizado politicamente, e a
abordagem privilegiada para essa inquietação antropológica dá-se através do
esquadrinhamento moral do lugar ocupado pelo sofrimento como estratégia política. O
Mais precisamente, sublinhou Butler (2018 :28): “Uma vez que as formas de interdependência estão em
primeiro plano em tais assembleias, elas oferecem uma oportunidade de refletirmos sobre o caráter
corpóreo da ação e da expressão social, que podemos compreender como performatividade corpórea e
plural”.
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que permite, entre outras coisas, alargar as discussões etnográficas, dando-lhe uma escala
figuracional mais ampla. Fala-se, assim, de uma contextualização em termos históricos e
geopolíticos, contextualização esta protagonizada pelas sociedades ocidentais modernas.
Boltanski (1993) posiciona o “sofrimento distante”, por exemplo, bem no epicentro das
relações entre a enunciação, a piedade e a audiência. Refletindo sobre a categoria vítima,
Sarti (2011), em contexto nacional, apresenta cruciais ponderações: indaga-se a respeito
da construção social da pessoa como vítima, tendo como panorama epistemológico a
extensão que essa figura adquire na sociedade contemporânea como forma de legitimação
moral por demandas sociais. E esse cenário histórico-político emerge na esteira do final
do século XX, segundo Fassin (2012), em concomitância com a lógica da “razão
humanitária”.
Este último autor perscrutou primorosos estudos acerca dos infortúnios que
acometeram as populações de desempregados e imigrantes na França dos anos 1990.
Fassin (2003, 2019a) trouxe à baila o tipo de “engajamento moral” que a sociedade
francesa estabeleceu com essas populações em um momento particular de sua história
recente. Para isso, conduziu dois estudos: um sobre o “movimento social de
desempregados”; e outro sobre o “movimento social de imigrantes sem documentos”. Por
um lado, reuniu suas análises na criação de um “fundo temporário” a ser distribuído aos
desempregados, priorizando as sutilezas dessa nova modalidade de governo e as
expectativas das histórias individuais demandadas por meio de material escrito, bem
quando “justificavam” suas demandas. Os demandantes esperavam produzir uma espécie
de esforço existencial para alcançar a empatia nos leitores e atender a seus próprios
méritos como solicitantes. A avaliação financeira dos recursos econômicos “essenciais
para se viver”, baseada em ditames específicos da administração pública nacional, de
acordo com Fassin, necessitava de uma “avaliação moral”.
Por outro lado, o caso dos imigrantes estrangeiros é, talvez, ainda mais
emblemático. O autor discutiu a maneira como, em um contexto epidêmico de restrição
e repressão na política de imigração francesa, um novo critério foi inscrito na Lei a fim
de regularizar estrangeiros: a “razão humanitária”. Os estrangeiros contemplados aqui
não eram “apenas” trabalhadores clandestinos que atravessavam as fronteiras nacionais.
Eram pessoas que muitas vezes haviam perdido seu status legal, que haviam sido negados
em asilos pelos serviços de imigração, que passavam por graves momentos de
adoecimento e vulnerabilidade. Assim, a lógica humanitária se aplica a pessoas que
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estavam severamente doentes e impossibilitadas de receberem tratamentos em seus
respectivos países. As marcas do adoecimento ganham especial atenção, fabricando-se
numa importante via jurídica-legal para imigrantes sem documentos. É diante desse
contexto social que Fassin (2005b) demonstrou como o humanitarismo foi se tornando o
principal critério para legalizar estrangeiros clandestinos, isto é, a partir do pedido de
“proteção humanitária” perante o “Estado”. Como o próprio autor sintetiza esses estudos:
Esses dois fatos – a exposição da vida ou do corpo de alguém para evocar
sentimentos morais e provar qualidades morais – podem ser inscritos no quadro
mais amplo do que propus designar como “momento da compaixão”,
caracterizado pelo desenvolvimento de noções como “exclusão” e
“sofrimento” para se referir a desigualdades econômicas e a suas
consequências e pela implementação de programas com mais psicólogos do
que assistentes sociais, mais organizações de caridade do que instituições
estatais. Portanto, aquilo em que eu estava interessado era como a “questão
social” se tornou uma “questão moral” na França durante esse período; como
os pobres recebiam dinheiro não por causa de seus poucos recursos, mas de
acordo com sua capacidade de seu infortúnio e mérito; como os imigrantes
clandestinos receberam concessões de moradia com ajuda médica porque eles
foram afetados por doenças severas (Fassin, 2019a :38).

Sendo assim, o sofrimento como estratégica política – ou mais especificamente,
as imbricações entre dor e política – navega à revelia de uma configuração historicamente
situada, em que as emoções, para além de meros estados internos dos indivíduos, como
na etnopsicologia ocidental (Lutz, 1988), funcionam como demandas morais: constroem
coletividades, simbologias, rituais, materialidades e protestos públicos em torno dos
“direitos”, da “vida”, da “justiça” e do “bem-comum”227. Não à toa, Policarpo (2019)
elege justamente a compaixão para compor suas ponderações acerca dos movimentos
contemporâneos no debate sobre “drogas” no Brasil – em que a planta da maconha
aparece em centralidade, à luz do manejo da “dor” e do “sofrimento”. Nesse caso, a
“compaixão canábica”, defendida pelo autor, é uma das dimensões simbólicas que
contribuem para a elaboração altamente controversa de uma farmacopeia política
(Góngora, 2018). A compaixão, aqui, é utilizada como justificativa pelas pessoas que
necessitam da maconha para fins terapêuticos. Uma vez que o tratamento com cannabis
medicinal no contexto brasileiro é baseado no “uso compassivo”, o sentimento de
compaixão acaba surgindo como uma via alternativa – brotada quando todas as
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Lembremos que, desde Turner (2005), os rituais são responsáveis por representar a dimensão viva e
socialmente produzida de uma communitas. Rituais tornam público o que é antevisto como privado: tornam
públicas as crenças, ideais e valores. E isso se dá por meio da dimensão performática e simbólica.
Manifestações, protestos e eventos brasileiros levam adiante certa abordagem da antropologia dos rituais a
fim de se compreender os entraves da política em variados campos de pesquisados. Ver, por exemplo:
Chaves (2002), Comerford (2002), entre outros.
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possibilidades já se esgotaram. A “política das compaixões” em torno da maconha está
em constante disputa, pois, como sabemos desde a introdução da dissertação, esse recurso
coloca as pessoas em situações de extrema precariedade, sujeitadas a uma autorização
médica e trâmites administrativos, alegando que todas as tentativas foram de fato testadas
e comprovadas. Do contrário, elas navegam pelas vias perigosas, instáveis e moralmente
reprováveis da (i)legalidade.
O que não significa dizer que a compaixão não possa emergir com toda a sua
vitalidade heurística no que tange à demanda moral e de mobilização estratégica. Isso,
obviamente, somente é possível de ser compreendido se partimos da premissa de que as
emoções são relacionais e contextuais, produzidas no “ato” de sua enunciação por meio
de discursos – discursos estes tanto narrativos quanto estéticos. Lembremos que as mães
da maconha medicinal “falam” quando estão em silêncio, marchando em passos lentos,
expondo seus filhos ao “direito de existir”. Para além das emoções buscarem o significado
de determinadas realidades, representando-as, elas as constroem, operam como práticas
sociais228. Dessa maneira, a emoção não é pensada por ela mesma, mas, sim, pelo discurso
emotivo da realidade contextualmente construída (Abu-Lughod & Lutz, 1990). A emoção
comunica a vida social e cotidiana, desdobrando-se em jogos de poder, moralidades,
sociabilidades e hierarquias: ela está pulsando na política do cotidiano. Essa abordagem
é interessante, pois tira as emoções de sua naturalidade e as inscreve no plano social e
relacional. Em diálogo com o capítulo anterior, quando refleti sobre a “humilhação” e as
dinâmicas de “gênero” a partir de um processo de judicialização de medicamentos, levo
adiante a sugestão de Coelho (2010) de que as emoções são capturadas em meio a
“complexos emocionais”. Desse modo, compaixão, humanitarismo, dor, sofrimento,
piedade, entre outras categorias emocionais já listadas e discutidas, estão a todo tempo se
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As emoções são sempre perpassadas por configurações culturais. Elas constroem, portanto, noções de
pessoa, self e experiência (White & Lutz, 1986). Segundo Abu-Lughod (1990), elas carregam o que é
característico e disseminado no Ocidente moderno: o foco é na produtividade do discurso, como aquilo que
sempre constrói, nos termos de Foucault (2002). No limite, o discurso aqui comunica o que “é” um discurso,
“o que ele faz” e “o que ele forma”. Perceber as emoções em sua dimensão pragmática como discursos
emocionais permite tomá-las como ações sociais em suas dinâmicas micropolíticas. Noção esta mais bem
definida por: “Capacidade para dramatizar, reforçar ou alterar as macrorrelações sociais que emolduram
as relações interpessoais nas quais emerge a experiência emocional individual. É assim, então, que as
emoções surgem perpassadas por relações de poder, estruturas hierárquicas ou igualitárias, concepções
de moralidade e demarcações de fronteiras entre os grupos sociais” (Rezende & Coelho, 2010 :78).
Assumo, por fim, que não pretendo reconstruir uma história da dor no Ocidente, muito menos seus
significados fisiológicos e clínicos. Opto, por outro lado, por uma discussão sobre a dor e seus significados
morais e políticos, suas expressões e sentidos locais – como alguns autores em antropologia vêm fazendo
(cf. Duarte, 1998; Sarti, 2001; Víctora, 2011).
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coproduzindo – mesmo que elas apresentem singularidades históricas, políticas e pululem
sempre de contextos variados de enunciação. Em suma, analiso-as como estando
emaranhadas, como um “complexo”. O caminho teórico para isso é duplo: por um lado,
a perspectiva contextualista das emoções; por outro, a configuração social e histórica das
economias morais (Thompson, 1967) que marcam e desmarcam as sociedades
contemporâneas – em que o “sofrimento” e a “dor”; mas também as lógicas do
“humanitarismo”, “compaixão” e da figura da “vítima” são centrais enquanto campo de
inflexão político-moral. A dor e o sofrimento são amplamente utilizados como
modalidades de mobilização coletiva porque acompanham as transformações sociais
sociogenéticas (Elias, 2011) das sociedades contemporâneas.
Diante desse contexto, começamos a compreender melhor as complexidades
histórico-político-cosmológicas que fazem com que as mães da maconha medicinal
signifiquem seus filhos sempre na condição de “especiais”, uma missão para continuar o
tempo da luta ativista; demore ele o quanto for necessário. Independentemente da idade,
todos os filhos são vistos como “crianças”; no mesmo sentido em que todas as pessoas,
sejam os pais, apoiadores ou as mães, são simbólica e coletivamente classificadas como
“mães” – ou, pelo menos, como parte do grupo politicamente organizado ao lado das
“mães da maconha”, do “povo” da maconha medicinal. Mães, filhos, familiares e
apoiadores transformam-se em sujeitos da dor pessoal e da ação política – essas fronteiras
são tênues e jamais se separam tão facilmente. Estar ao lado das mães em momentos de
aparição pública, seja em Audiências frente a setores do “Estado”, quando um
antagonismo mais radical é estabelecido, seja em marchas da maconha, quando
caminham ao “lado dos seus”, possibilita observar, na prática, o que Bourdieu (2006b)
chamou de “luta de classificações” – as microssituações sociais em que os sujeitos vão se
posicionando e criando fronteiras simbólicas de pertencimento. Em universos de
coletivização do sofrimento na demanda por justiça, cisões radicais, antagonismos
necessários e alianças políticas são constantemente elaboradas. Falas e caminhadas
públicas, assim como situações ainda mais íntimas, como a perda de uma “filha do
movimento”, revelam as micropolíticas das emoções em torno da enunciação e
dramatização do sofrimento – e, ao mesmo tempo, de mundos desejáveis: elas narram os
sorrisos daqueles que já se foram e lembram-se das marcas do adoecimento; elas
marcham silenciosamente, proferem falas em atos públicos munindo-se sempre da
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primeira pessoa do plural: “Todas nós sofremos juntas”; “Cada uma de nós está morrendo
um pouco".
Temos aqui uma interessante zona de construção relacional e afetiva de
corpos/sujeitos da ação política. De mães que se fazem numa relação diádica com seus
filhos; de mães que se fazem pessoas na relação com outras mães e com os filhos destas.
Os relatos de sofrimento precisam da pluralização, ou seja, de uma “de-singularização da
dor”, para que somente assim alcancem o status legítimo de uma reivindicação pública
em nome da “luta por justiça”229. Essas ponderações lembram, em vários momentos, os
apontamentos de Vianna & Farias (2011). Dando contornos etnográficos a relatos e
depoimentos de dor e sofrimento de vítimas de mortes perpetradas pela polícia militar no
Rio de Janeiro, as autoras trazem indicações importantes para o presente capítulo. Elas
mergulham na articulação entre a dor e a política através dos sentidos mobilizados a partir
da espinhosa “guerra das mães”. É justamente pelo sofrimento da perda que as mães se
antagonizam “contra o Estado”, visto como um “ente ideia” masculinizado, e formam
redes de apoio e se organizam politicamente. O “Estado” é um antagonista porque é o
espaço da racionalidade, da produção social da indiferença (Herzfeld, 1993), do descaso
alheio, por sua vez, o lugar do masculino; enquanto isso, o protagonismo simbólico das
mães as inscreve pelo engajamento afetivo, pelas esferas do mundo doméstico, pelos
laços de parentesco e pelo tempo circular, excepcional e cotidiano, do tempo da luta
política: as mães “dão a vida que o Estado tira”. As dinâmicas e diferenças de gênero são
centrais. O trabalho de agência dessas mulheres e mães de vítimas é o de transformar a
dor pessoal da perda em ações coletivas: fazem isso, sobretudo, quando outras dores
parecidas podem ser compartilhadas. A maternidade ocupa um lugar simbólico nos
relatos de dor: ela deslinda as relações da política contemporânea.
É com essas reflexões que, a esta altura, espero esboçar um enquadramento
sociológico para o ativismo da maconha medicinal. A partir das cenas descritas, minha
aposta analítica é que as “mães da maconha” propiciam o aparecimento de uma gramática
fundada em certos repertórios de maternidades politizadas. Em suma, uma gramática de
gênero que é mais bem capturada nas relações sociais mais ordinárias, por meio de

Para que uma “denúncia” por justiça seja efetiva, chegando ao escalão de uma repercussão pública, é
preciso engrandecê-la. Segundo Boltanski (2000), isso ocorre a partir da “de-singularização do caso”. É
assim que a morte de Rafaela é sentida como uma perda por parte de todas as “mães da maconha”. Este
“caso” revela algo muito maior: “A triste realidade de nossos filhos especiais. Eles são vítimas” – as mães
disseram.
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discursos proferidos e nas materialidades e performances de mobilizações coletivas. Por
isso, é de suma importância levar em conta o contexto social mais amplo e apresentar,
conforme Fassin (2005b, 2019a), as sutilezas que fazem com que determinadas “questões
sociais” se transformem em “questões morais”. A maternidade, as relações de gênero e
deficiência, a construção de corpos coletivos, as emoções, entre outros marcadores e
críticas antropológicas, não estão sendo eleitas genericamente para a análise etnográfica
oferecida. Elas são tanto parte da ação política quanto são parte do que chamamos social
e teoricamente de “moral” – de acordo com Herzfeld (2014) a antropologia se autorrealiza
porque é a ciência que estuda os vários tipos existentes de “senso comum”.
Fassin (2019a) cunhou algumas formulações visando deslocar a moral230 para
dentro de um programa de debate antropológico – que não ficasse restrita, por um lado,
aos apontamentos da filosofia da ética, e, por outro, que não ficasse restrita ao embate
moral de antropólogos em suas práticas de campo e seus julgamos do justo e injusto. Em
outras palavras, ele sugere que atentemos para o “entendimento moral” dos sujeitos
pesquisados. Uma antropologia que tenha a moral como objeto é aquela que explora como
as sociedades ideológica e emocionalmente fundam sua distinção cultural entre o “bem”
e o “mal” – e como os atores sociais continuamente operam essa separação em suas
práticas cotidianas. A moral faz parte do senso comum das sociedades e do senso comum
antropológico. Sendo assim, o autor lista duas proposições: i) a antropologia é sempre
confrontada em campo com uma série de “questões morais” colocadas pelos grupos
sociais; ii) a antropologia moral é um ramo epistemológico que tem como seu objeto de
estudo as “questões morais” colocadas às sociedades ou que as sociedades propõem a si
próprias231. Apesar de a princípio dar a entender que Fassin esteja estabelecendo métodos
altamente rígidos de se encarar de frente o tema da moral, sua proposta é estritamente
etnográfica. Uma antropologia moral deve permanecer “problemática”, fundada em
“críticas sociais”, conforme o autor, “no sentido de que ela deveria sempre colocar

O que é “moral” para Fassin (2019a) é sempre e invariavelmente “político”. Segundo o autor: “Por
‘moral’, não me refiro a qualquer espécie de normas ou valores, de certezas sobre a verdade ou
conhecimento (frequentemente escritos em maiúsculo), de denúncia do poder e da autoridade (claramente
separando os dois): eu simplesmente me refiro à crença humana na possibilidade de diferenciar o certo de
errado e na necessidade de agir em favor do bem e contra o mal” (:36).
231
E lista também dois corolários, visando engrandecer essas duas proposições :i) “É, dessa maneira,
epistemologicamente mas também politicamente crucial considerar a reflexividade moral parte de nossa
atividade de pesquisa – em outras palavras, questionar os valores e julgamentos que subjazem ao nosso
trabalho”; ii) “É, então, óbvio que a antropologia moral não é uma antropologia que propõe sua própria
moralidade – a do antropólogo [...] ela tenta tornar visíveis e inteligíveis questões morais em um contexto
cultural e consequentemente histórico” (Fassin, 2019a :47).
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problemas ao pesquisador tanto epistemológica quanto eticamente” (Fassin, 2019a :47).
Sua função é tornar visíveis e inteligíveis questões morais em um contexto cultural e,
consequentemente, histórico. Foi assim que Fassin estudou as condições de imigrantes e
de desempregados na França, mas, também, a epidemia de AIDS na África do Sul pósapartheid (cf. Fassin, 2007).
É com essas indicações teóricas que construo o argumento de que minhas
interlocutoras se movem através de, e mobilizam para si, em suas práticas sociais
rotineiras, certos códigos gramaticais de maternidades politizadas. Essa sugestão
caminha na contramão de algumas análises produzidas sobre o ativismo da maconha
medicinal – sobretudo aquelas que se concentram no contexto do Rio de Janeiro.
Policarpo et al. (2017, 2018) descrevem um universo de debate sobre os usos medicinais
da maconha parecido com o que aqui apresento. Segundo os autores, o movimento
contemporâneo de maconha medicinal é responsável por uma “redescoberta” dos usos
terapêuticos da planta. Usos estes, por sua vez, que já existiam há milhares de anos, eram
passados oralmente e sofreram um recrudescimento por conta do proibicionismo do início
do século XX, que passou a classificar algumas substâncias como “drogas” e impróprias
para o consumo humano (Vidal, 2010). Esses debates foram amplamente explicitados na
introdução. Concordo fielmente que há uma “redescoberta” dos usos terapêuticos da
planta. Os autores destacam, principalmente, que esse movimento contemporâneo é
marcado por um encontro entre as “mães” e as expertises de “cultivadores” de maconha,
sobretudo, num primeiro momento, para os casos de epilepsia infantil. O encontro dos
“cultivadores” cariocas com as “mães” e “famílias”, eles sugerem, propiciou muitos
resultados positivos, como, por exemplo, a criação de uma Associação que é objeto de
descrição etnográfica232. O pano de fundo que conduz as lutas ativistas parece recair em
torno da “promoção do cultivo” de maconha: promover o cultivo de um modo geral, e o

Trata-se da ABRAcannabis. Após listarem o nascedouro da Associação e suas ações – como o advocacy,
apoio médico, cursos de cultivo etc. – os autores resumem os objetivos políticos enfocando, sobretudo, no
curso para o cultivo de maconha ofertado: “O pano de fundo que parece dar apoio a todas essas iniciativas
é a promoção do cultivo. Com o curso, a associação espera incentivar as ‘mães’ a plantarem e, assim,
difundir o conhecimento sobre a planta, seus usos terapêuticos, as técnicas do cultivo. Mas também é um
esforço de levar outras informações a públicos que talvez não tenham acesso ou interesse pela planta”
(Policarpo et al., 2018 :414-415). Aqui, as “mães”, colocadas entre aspas, aparecem como pessoas que
serão “ensinadas”, bem como aquelas que, somente depois, difundirão informações sobre a planta. As
dinâmicas de gênero e o protagonismo simbólico das mães não parecem ser as preocupações dos autores –
ou pelo menos são debates securitários. Minha proposta é encarar os marcadores sociais da diferença e as
interseccionalidades de “frente”, como gramáticas que orientam os entendimentos do ativismo de um modo
amplo. O que não é estabelecer uma oposição radical com essas formulações – desde a introdução venho
somente apontando as similaridades e ganhos heurísticos –, mas é, de fato, partir de um outro lugar.
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autocultivo em particular. O horizonte político pelo qual se baseia a discussão da
maconha medicinal caminha em conexão com a liberação da planta e suas
potencialidades. Em suma, trata-se de um olhar antiproibicionista das “drogas”. Se
perguntam os autores, portanto, o que é produzido positivamente pelo encontro dos
“cultivadores” com as “mães”? A resposta é interessante:
Em um primeiro momento, pensam estar construindo a legalização dos
cultivos, na forma da construção de ordenamentos legais que permitam
também que a planta possa compor como ‘remédio’ na interação com pessoas
que buscam diversos tipos de tratamento. Em grande medida, por trabalharem
com os valores da compaixão, com a ideia de maternidade, e atraindo interesse
do meio acadêmico, têm fortes motivos para pensarem que vão chegar a formas
decididamente mais liberais de regular a produção, a venda e o consumo da
maconha (Policarpo et al., 2018 :416).

Não discordo do argumento em questão, porém, penso que é possível ir um pouco
além, olhar de outro lugar. Durante a pesquisa de campo, em inúmeras situações sociais,
especialmente em Atos pelo Dia Nacional da Maconha Medicinal, quando diversos
coletivos proferem falas públicas, muito é dito sobre o que chamam de “dívida” com os
usuários sociais (“recreativos”) e cultivadores de maconha por parte das mães e familiares
que, agora, fazem o uso das propriedades terapêuticas da planta. São os usuários sociais
que são historicamente marginalizados e estigmatizados; são os cultivadores que, há
bastante tempo, no interior das discussões da cultura canábica (Veríssimo, 2017), já
haviam mencionado os benefícios da utilização de maconha para fins terapêuticos.
Quanto a isso, não há muito o que ser discutido – e eu só tenho a concordar. O que
proponho não é uma separação no campo dos estudos sobre “drogas” de um modo geral
e da maconha em particular, entretanto, creio que é possível elaborar uma refinada análise
sobre as questões que giram em torno do campo da moral, da política e da emoção, pelo
prisma antropológico, pensando especificamente sobre qual é a particularidade e
singularidade das mães e familiares nesse debate mais amplo? – e o que essa singular
contribuição nos revela sobre as economias morais (Thompson, 1967) no modus operandi
de se fazer política contemporânea? Aqui, como mencionei, isso se dá pela articulação
com a dor e com as dinâmicas de gênero, maternidade e deficiência em “primeiro plano”.
Em linhas gerais, diferentemente da definição dos autores, não parto da compaixão e da
maternidade como valores quase que mediadores para se chegar a escalões mais altos e
liberalizantes: a liberalização, a produção, a venda e o consumo de maconha. Minha
sugestão é, talvez, menos prospectiva e mais etnograficamente situada.
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A liberalização da maconha e a promoção do cultivo são duas das principais
pautas do ativismo. A partir dessas ações os medicamentos à base de maconha poderão
ser democraticamente acessados. Essas pautas funcionam, desse modo, como palavrasato (Vianna, 2014) em manifestações públicas. Contudo, as reivindicações das mães da
maconha medicinal vão muito além dessas categorias englobantes. O que não quer dizer
que elas não estejam preocupadas com essas questões, ao contrário, as colocam como
prioridades da política quando vão às ruas, quando escrevem textos públicos, quando
comparecem a Audiências Públicas, quando confeccionam e seguram cartazes etc. Mas
as reivindicações dessas mulheres não estacionam por aí. Elas lutam por sorrisos como o
de Rafaela, pelo cessar das crises convulsivas, pelo respeito a seus filhos deficientes,
pelos direitos humanos, pelos direitos da “pessoa com deficiência”, pela mobilidade
urbana, pelo direito a tratamentos com tecnologias médicas de alto custo, pelo direito de
aparecer e de existir em público, enfim, lutam por vidas que sejam plenamente vivíveis
(Butler, 2018), por vidas que estão inscritas na precariedade, nas desigualdades sociais,
nas linhas tênues entre o desejo por mundos melhores e adoecimento e a fatal e dramática
possibilidade iminente e constante da morte: “Essa é uma triste realidade de nossos filhos
especiais. Eles são vítimas”233 – disseram no dia do anúncio do falecimento de Rafaela.
Elas lutam pelo tempo, em favor do tempo e contra o próprio tempo: “O tempo da
burocracia não é o tempo de nossos filhos” – declararam no mesmo dia. Por isso, e creio
que a segunda sessão deixará esse argumento ainda mais evidente, suas demandas não
são somente pelos medicamentos e pelo direito ao plantio. São também, e principalmente,
por vidas que sejam vivíveis, pelo “direito de existir”. Essas mães e familiares vivem
vidas atravessadas por sucessivas lutas por existências. Suas demandas são muito amplas,
não faço mais do que descrever etnograficamente parte de seus cotidianos.
Desse modo, o problema da “moral” proposto por Fassin (2019a) é fundamental
para minhas formulações. Estamos lidando aqui diretamente com a capacidade crítica e
as “competências” dos atores sociais em marcar e desmarcar cenários que consideram
justos e injustos (Boltanski & Thévenot, 2006; Boltanski, 2000) – e como eles operam
essa separação em seus discursos e relações ordinárias. Vemos isso operar na prática por
meio de falas em Atos públicos, em caminhadas silenciosas e em interação em grupos de
mídias digitais. Se a antropologia sempre se defronta em campo com uma série de
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Segundo Sarti (2011), a vítima como figura contemporânea necessita sempre de uma construção prévia
de determinados grupos sociais, recortados por gênero e idade, como vulneráveis à violência.
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“questões morais”, como propôs Fassin (2019a), acredito que a “vida”, a “maternidade”,
a “família”, a “dor”, o “sofrimento”, a “compaixão”, e daí por diante, exemplifiquem
perfeitamente essa proposição. Todas essas clivagens cartografam e imbricam-se em
mundos morais na reivindicação pública da “luta por justiça”, da “luta pelo direito de
existir” – logo, testemunhamos a fabricação social de mundos e sofrimentos políticos. O
esboço sociológico que ofereço, baseando-me nas cenas apresentadas e naquelas que
ainda aparecerão, constata a existência de uma maternidade politizada, porque o tema da
moral está no coração do que proponho: perpassando os idiomas da família, o trabalho
do tempo, as esferas da cotidianidade, do sofrimento, dos sentidos em torno da vida, da
dor, e da morte. Diferentemente dos trabalhos de Policarpo et al., (2017, 2018),
produzidos também no contexto do Rio de Janeiro, o enquadramento teórico-político que
construo posiciona as dinâmicas, performances e diferenças de gênero como a espinha
dorsal da análise etnográfica do ativismo – mas, também, questões como raça, classe
social, idade e deficiência; intersecções estas que ficarão ainda mais evidentes na próxima
sessão.
É exatamente por levar tão a sério as performances e materialidades que produzem
o “gênero”234 (Butler, 2006), que optei por estabelecer diálogo com estudos que dão a
devida atenção ao protagonismo simbólico e moral que adquire a figura da mãe em
contextos de “luta por justiça”. Para além de tomar a maternidade e a compaixão quase
como jogos semânticos “estratégicos”, visando uma prospecção futurista para a
“legalização dos cultivos” – mais uma vez, o que não quer dizer que a maternidade e a
compaixão não estejam contribuindo para isso, pois elas estão e contribuem muito,
assumo –, julguei adotar o movimento inverso – talvez mais fiel ao que de fato foi a
pesquisa de campo: demonstrar como as dinâmicas de gênero, raça e classe social são
centrais para o ativismo da maconha medicinal. E demonstrar também como o gênero (e
a deficiência), encarado como performance e materialidade, sendo feito e refeito nas
relações, orienta as falas e caminhadas públicas em momentos de ações coletivas, reúne
as mães em uma coletividade organizada, um “povo”, construindo corpos políticos, e
produz, ainda, as lamentações em dias marcados pela morte de uma “filha do
movimento”: “Imagino a dor da mãe e da família” – alguém pontuou quando nos
despedimos de Rafaela. O gênero também faz outras coisas: arquiteta a gramática das
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Lembremos que Butler (2002) em seu livro Corpos que importam: Sobre os limites discursivos do
“sexo” sugeriu que não há performatividade sem materialidade dos corpos, e vice-versa.
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maternidades politizadas e coloca em primeiro plano o “sofrimento”, a “política”, e a
“dor”.
A expressão da dor é o tipo de gramática emocional acionada pelas mães que se
engajam no ativismo da maconha medicinal no Rio de Janeiro – estatuto da política
contemporânea que tem sido recorrentemente frisado em outras abordagens
antropológicas. Nesse caso, os relatos de sofrimento mobilizam um modo peculiar e
carregado de agência, de se fazer política, que desafia qualquer análise sobre as fronteiras
nitidamente demarcadas entre a racionalidade e a emoção235 – desestabilização teórica
amplamente desenvolvida por Boltanski (2000) nos repertórios de ação coletiva. O amor,
a justiça, a raiva, entre tantos outros sentimentos, produzem uma linguagem emocional
contextualmente específica (Abu-Lughod & Lutz, 1990): revelam as práticas violentas e
desiguais das relações micropolíticas, por um lado, e a força e resistência das mães, por
outro. Esses sentimentos permitem “aguentar a luta”, torná-la digna de valor, pois se se
luta é porque ela vale a pena, porque a pessoa vale a luta. Como o caso de Maria, em que
sua avó marcha a seu lado, deslocando-se com a neta, que não anda, de uma “favela
perigosa”, simplesmente pelo “direito de existir”; como o Pedrinho, filho de Gal, que vale
as horas e mais horas que passamos dentro de Defensorias e Fóruns públicos a fim de se
esperar um dinheiro que nem é certo se virá, que não se sabe se existe – como descrito no
capítulo anterior.
É porque essas mulheres acionam o lugar simbólico de autoridade moral da
maternidade, e transformam a dor pessoal em política, coletivizando-a, elaborando
reivindicações existenciais do luto, da dor, da morte e da vida (Butler, 2004), que
movimentos maternos vêm preenchendo um interessante espaço de agenda pública.
Denunciando as violências, pluralizando-as, mas, também, para que se encerrem,
efetuando um chamado à paz civil (Leite, 2004). Essa é uma “questão moral” (Fassin,
2019a), por exemplo, fundada no coração da ética da vida precária, amplamente
desenvolvida por Butler (2004): o do chamado à paz, à vida, ao cessar das violências e

Para além de meras “irracionalidades”, como a literatura amplamente as classificava, as emoções são
centrais para o entendimento dos movimentos sociais contemporâneos (Goodwin et al., 2001; Cefaï, 2009).
Passível de comparação com as cenas que apresentei é o estudo de Carla Matos (2018) sobre a Marcha das
vadias no Rio de Janeiro – um movimento feminista contemporâneo anti-estupro. A autora concentrou-se
entre o corpo e a emoção para a elaboração dos protestos etnografados, sugerindo uma dupla análise: ora
como frame de transgressão, ora como frame vitimário. De acordo com a autora, “essas corporalidades
políticas incluem a expressão de emoções e sentimentos ligados ao humor, ironia e provocação, preterindo
a expressão pública de dor e a figura da vítima” (Gomes, 2018 :22).
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mortes. As mães, em sua construção de uma moral diádica com seus filhos, têm
caminhado em terrenos minados e espinhosos, geralmente antagonizando-se com as
engrenagens estatais que produzem e tratam com descaso alheio as mortes de seus filhos
(cf. Vianna & Farias, 2011). São elas que elaboram um importante trabalho social de
reconhecimento da vida dos seus, tornando-os importantes, “limpando” moralmente os
corpos do descaso público, fazendo com que não sejam jamais esquecidos – ainda que
retornar ao dia e hora dos eventos críticos (Das, 1995) seja reviver as dores. Minhas
interlocutoras vivem isso quando, em situações sociais cotidianas, narram as primeiras
crises convulsivas, quando geralmente – alegam – se deram conta de que seus filhos
seriam “especiais”, deficientes.
Os filhos se materializam nas camisetas que vestem, nos cartazes que escrevem;
nos sonhos que as mães e demais familiares narram; nos momentos em que mencionam
as faltas que fazem quando dizem seus nomes, as vontades e os desejos que tinham para
eles. Rafaela, desse modo, será para sempre lembrada pelo seu sorriso e de como ela foi
da extrema precarização, causada pela doença, a uma vida mais digna. Parte da mãe é
perdida nessas situações. E isso não porque a maternidade seja um vínculo natural ou
essencialista, mas sobretudo porque o mundo é construído nessa imbricada copresença, o
que torna a filosofia de Butler (2004) cada vez mais literal e necessária, ou seja, de que
não se habita o mundo sozinho, “quem sou eu sem você?”. As mães frisavam
dramaticamente esse apontamento: “Cada uma de nós está morrendo um pouco”; ou,
também, “Todas nós sofremos juntas”. Rafaela veio a óbito, assim como tantos outros e
outras, segundo relatos de campo. As mães não permitem que essas mortes caiam no
esquecimento. Elas falam seus nomes em reuniões mensais de Associação e em atos
públicos. O luto é trabalho como uma ordem da política, uma vez que recusam os
alinhavos desiguais da distribuição da dor, do direito de sentir, de se importar. Vão, assim,
do luto à luta (Araujo, 2007).
E é justamente aqui, nessa complexa modalidade da maternidade politizada, que
proponho que os temas proibicionismo, “guerra às drogas”, e, mais precisamente, o tema
da maconha medicinal, sejam analisados: como expressões da dor e do sofrimento, das
gramáticas morais e emocionais do gênero e maternidade, das precariedades, deficiências
e desigualdades de raça, classe social e distribuição desigual das vidas e das mortes. Essa
agência feminina e maternal efetua um interessante trabalho social na interface das
relações de família, acesso à saúde e construção de comunidades politicamente
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organizadas. Não que eu esteja esboçando uma espécie de separação no campo dos
estudos sobre “drogas”. Como mencionado, Policarpo et al. (2017, 2018) já nos alertaram
quanto aos “perigos” dessa separação, no mesmo sentido em que frisaram as muitas e
muitas décadas de engajamento de cultivadores e ativistas a fim de que as “drogas” não
somente sejam descriminalizadas, mas de fato legalizadas. E isso é exatamente o que
politicamente também defendo. Conforme Johann Hari (2018), em um brilhante estudo
jornalístico e comparativo entre diversos países do mundo, a história racial do
proibicionismo é uma história do “fracasso no combate às drogas” – resultando numa
nova segregação, segundo Michele Alexander (2017), a partir do encarceramento em
massa de pessoas negras e latinas. O que proponho é que a maternidade (as dinâmicas de
gênero) e as expressões da dor precisam estar no coração de qualquer discussão que venha
a ser elaborada sobre o fenômeno da maconha medicinal brasileiro, e não as colocar em
segundo plano ou “apenas” como uma via de acesso de “lutas mais amplas”. A gramática
emocional da maternidade politizada é ela mesma uma modalidade que merece atenção
integral: pois é responsável por mobilizar a luta, aguentar os cansaços, as dores, os medos
e as angústias. Sugiro, portanto, revolver a gramática moral do ativismo, dando espaço às
emoções e às formações de comunidades politicamente organizadas a partir das relações
de gênero e deficiência. A formação de um “povo”, de corpos coletivos.
Nas cenas percorridas vemos como se conforma uma ética político-existencial do
cuidado, mais bem apreendida na busca para se ter uma vida melhor, por vidas vivíveis,
uma “vida boa”, à luz das teorizações de Cheryl Mattingly (2014). A busca por vidas
melhores, com menos limitações cotidianas, faz com que as ações coletivas,
empreendidas em arenas públicas, se tornem uma realidade constante, sobretudo a partir
da construção de comunidades emocionais entre as famílias – que partilham entre si
dúvidas, quais sejam: dificuldades diárias quanto ao melhor jeito236 de alimentar seus
filhos, as medicações que melhor funcionam a depender das fases da Lua, as técnicas para
sanar as crises convulsivas, caso ocorram; o empréstimo, troca ou doação de
medicamentos. Assim, as famílias vão também cuidando umas das outras, se
sensibilizando umas com as outras, como Oliveira (2016) já havia mostrado. O ativismo
é feito sempre desse modo: mescla os tempos íntimo e doméstico com as reivindicações
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O parentesco baseado no cuidado de crianças, como sugeriu Fernandes (2011), conforma-se a partir de
certas arquiteturas morais e relacionais em torno das noções de apego e jeito.
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do mundo público – os tempos da luta em coletivos ativistas, quando vão às ruas exigindo
o “direito de existir”.
As mães se engajam em lutas ativistas visando uma melhora na qualidade de vida
de seus filhos, afetados, em maior número, por doenças raras, hereditárias e
degenerativas. São anomalias de difícil controle, causando-lhes consequências físicas e
cognitivas. Os tipos de adoecimento em questão têm como principais efeitos as crises
convulsivas ou pequenos espasmos cotidianos, bem como as dificuldades no andar e no
falar. Sanar parte dessas dores por parte dos filhos significa, também, diminuir parte das
dores que acometem as próprias mães, pois as limitações de doenças desse tipo espraiamse pelos da casa. Elas, assim como os demais familiares, são atingidas pelos sufocamentos
e angústias de crises convulsivas, de corpos que – infelizmente – apresentam limitações
humanas. Esse tipo de conhecimento envenenado, como Das (2011) teorizou, inscreve-se
pela dor, pelo sofrimento, pela violência, e pelo trabalho do tempo. A subjetividade
política vai sendo construída como “processo”, sempre à luz de pesadas cortinas de
fumaça do silêncio, do esquecimento, do luto, das narrativas do indizível e dos slides nas
rememorações (Das, 1999; Kleinman et al., 1997). Crises, e outras modalidades de
adoecimentos ora brutais e “críticos”, ora rotineiros e cotidianos marcam as narrativas
das interlocutoras com dias, horas, espaços, previsões, assombramentos, e sensações
muito específicas. À medida que os “filhos tremem”, as mães são continuamente atingidas
por aqueles momentos: “A crise foi sendo parte da minha vida. Eu esperava senti-la
sempre que ele tremia”237, contou uma mãe em momento de entrevista.
Os relatos íntimos das mães são corpos que lembram (Fassin, 2007). Elas
produzem um testemunho visceral da dor, da violência e do trauma – próximo daquilo
que Fassin e Rechtman (2007) chamaram de “império do trauma”. Entre muitas coisas,
essas modalidade subjetivas permitem sugerir o transbordamento do tempo: como o
tempo anda para traz e se coaduna com o presente (cf. Das, 2007), mas, também, como
ele “anda para frente” (cf. Cho, 2008), se misturando e se reatualizando nas performances
discursivas, nas paredes da casa e no ato de contá-lo a um antropólogo e amigo; “anda

Como Peter Fremlin (2011) sugeriu em sua etnografia sobre pessoas com “deficiências físicas” (ou,
chumbadas, como elas preferiam referenciar a si mesmas), o corpo da “pessoa com deficiência” é feito
pelos atos de performar e formar, relacionalmente, corpos. Corpos, por sua vez, que se fazem nas
imbricadas relações entre objetos, palavras e outros corpos, chumbados ou não-chumbados. Assim, os
corpos são sociais, existindo sempre em relação. Trata-se, desta forma, de corporalidades (ver, por exemplo,
Csordas [2008] para uma teorização sobre o “paradigma da corporeidade na antropologia” a partir de sua
abordagem do embodiment).
237

231

para frente”, ainda, na geração dos demais filhos e netos, como um “mandato
transgeracional” (cf. Duarte & Gomes, 2006) – muitas vezes, o tempo e suas dores
mantêm a vivacidade por meio de fissuras espectrais e assombramentos (cf. Feriani,
2017); aparece sempre inscrito em ordens do “vir a ser” constante, funcionando próximo
daquilo que Das (2015) recentemente chamou de quase-eventos: pequenos espasmos ou
grandes crises convulsivas podem ocorrer cotidianamente. Isso demarca o quanto suas
vidas são morais: perigos e incertezas são parte da dimensão inescapável da existência,
conforme indicações de Kleinman (2006).
As narrativas sobre os adoecimentos tornam-se, portanto, uma profícua zona de
significação, na qual é possível captar uma tessitura dos tempos entrelaçados, bem como
acessar uma esfera micropolítica em que se misturam dor, sofrimento, memórias, e
construção coletiva dos sujeitos. Recuperando autores como Michael Pollak (1990) e
Allen Feldman (2002), Marcio Zamboni (2015), ao refletir sobre a longa duração
temporal da população que testemunhou a AIDS como uma epidemia mortal, sugeriu que
a lembrança promovida pelo corpo “não tem necessariamente o próprio corpo como
referente último – um conjunto muito mais amplo de compromissos afetivos
compartilhados está em jogo” (: 78). Assim, creio que uma abordagem sobre o trabalho
do tempo das interlocutoras mostra-se crucial para tecer uma análise etnográfica, pois
comunicam um emaranhado relacional complexo, permitindo acessar emoções, afetos os
mais variados, sofrimentos, resistências, projetos políticos e silêncios. Como certa vez eu
mesmo chamei a atenção (Nelvo, 2018 :71): “os múltiplos silêncios que cercam o
cotidiano não resultam de apagamentos subjetivos idiossincráticos, todavia, informam
uma zona nebulosa do trabalho humano constante no seio de uma família.”
O que mais, no transcorrer dos dois anos de pesquisa de campo, elas indicam sobre
a formação de um “povo”? Explico: as mães do ativismo da maconha medicinal
contornaram, em âmbito nacional, as leis de “drogas” vigentes (e vêm contornando desde
então); transitam entre as moralidades religiosas e seus próprios preconceitos quanto à
utilização de “drogas”; corroboram os saberes médico-jurídicos sobre substâncias ilícitas
e proibidas; arriscam-se ao plantar maconha ilegalmente; circulam entre si medicamentos,
efetuando um primoroso trabalho moral e materno do cuidado; criam associações; forjam
agendas públicas; disputam espaços em ativismos antiproibicionistas de “drogas”, antes
majoritariamente liderados por homens; colocam seus filhos, faça chuva ou faça sol,
dentro de carrinhos de bebês à frente de marchas nacionais pela legalização das “drogas”.
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Essa modalidade performática da política contemporânea, como bem teorizou Butler
(2018), traz consigo uma marca singular: os corpos que vão às ruas são aqueles que
experimentam a precariedade. Aqui, são os filhos com deficiência e suas mães. Eles
carregam uma filosofia político-moral complexa da interdependência coletiva, e nos
instigam a refletir sobre algumas inquietações: O que é a vida? O que é uma vida boa?
Como se vive uma “vida boa” com limitações de saúde? Butler (2004, 2009, 2018) sugere
que se trata de vidas precárias, atravessadas pelas dinâmicas do poder e desigualdades
sociais que não permitem apreendê-las como vidas. Nas ruas esses corpos “gritam”, ainda
que em silêncio: efetuam uma imprevista performatividade política que coloca a vida
possível de ser vivida no primeiro plano da política.
A aparição pública, processo elementar para a sacralização de um “povo”, é
importante, pois um corpo não se faz sozinho. A política corpórea é uma ação plural.
Segundo Butler (2018 :24), corpos reunidos em assembleias políticas dizem “não somos
descartáveis, mesmo quando permanecem em silêncio”. É exatamente isso que fazem as
mães nas caminhadas das marchas da maconha. Nas marchas elas amamentam seus
filhos, limpam as babas que são produzidas em suas bocas, abraçam seus filhos e filhas,
trocam suas fraldas, narram, por meio de cartazes e caminhadas silenciosas, as histórias
de adoecimentos e dificuldades diárias, e revezam as crianças no colo: nesse tipo de ação
coletiva o cuidado é compartilhado. Ao levar em conta algumas gramáticas emocionais e
relacionais, o presente ativismo é feito a partir de certas noções de apego e jeito
(Fernandes, 2011). Na arena pública, vamos conhecendo os sorrisos, rostos e
brincadeiras desses sujeitos afetados por anomalias degenerativas. Faixas e cartazes são
expostos, balões de gás ajudam a colorir os atos ativistas, destacando haver uma ala
específica para mães e filhos com deficiência. Durante as marchas, no caminhar pelas
ruas, discutem-se políticas de “drogas” injustas, seu paradigma proibicionista violento e
militarizado (Fiore, 2007), os valores das liberdades individuais e os prazeres subjetivos
e terapêuticos da utilização de determinadas substâncias proibidas por intervenções
coloniais de governos transnacionais (Góngora, 2018). Nessa mesma chave analítica, os
corpos coletivos que aqui temos simbólica e materialmente performam algo da dor e da
política, do sofrimento, da família, e da maternidade politizada. Eles são parte de uma
performatividade plural e corpórea. São um “povo”: as “mães da maconha”, as mães da
maconha medicinal – e ainda têm muito a nos ensinar sobre o “direito de existir”.
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Todavia, vocalizar um “povo” é, necessariamente, como a própria Butler (2018)
afirma, demarcar uma fronteira entre “nós” e os “outros”: uma fronteira absolutamente
sutil, contenciosa. Há reivindicações que chegam às “mães da maconha”, mas que são
simplesmente pensadas como “problemas sociais” de outras ordens políticas e/ou de
“outros povos” – não que elas não se importem, contudo não fazem parte de uma
gramática emocional pluralizada. Por isso, foi fundamental colocar a gramática da
maternidade politizada no campo da moral. Existem dores e sofrimentos que cabem e
aqueles que não cabem na construção de corpos coletivos porque estão para outras
lógicas: como as narrativas de (in)sucessos frente a setores estatais, e de sujeitos sociais
que desejam fazer o uso de remédios da maconha; entretanto, suas dores e sofrimentos
relatados em público são vistos como um grave problema de vulnerabilidade humana,
mas não da reivindicação da maconha medicinal em si.
Adiante, na próxima e última sessão do capítulo, ofereço outro tipo de descrição:
adentro o tempo familiar e o sofrimento situado (Vianna, 2015; Fonseca, 2019). Esses
tempos são narrados pelas bordas dos espaços de lutas ativistas, tanto quanto, por vezes,
são narrados nesses próprios espaços – como as reuniões que trarei nas caixas textuais238,
dando matéria vital às dores que vazam dessas ocasiões. Para tanto, concentro-me, agora,
no que chamarei de quatro fragmentos vitais que pulularam no decurso da etnografia: i)
a interrupção, por parte de setores da administração e governança nacionais, da
judicialização de um medicamento até então conseguido por meio de petições judiciais;
ii) uma mulher de meia idade que vive uma vida toda tendo “dores incontroláveis”, que
mal consegue “sair da cama para respirar um ar puro”; iii) uma outra mulher de meia

Este recurso estilístico lembra os ensinamentos de Ferreira (2015) a fim de narrar os “casos” de “pessoas
desaparecidas” no Brasil contemporâneo. Segundo as indicações da autora, as caixas de texto proporcionam
certa autonomia em relação ao texto que as precede e as sucede. Ela utiliza as caixas para descrever os
“casos” de sua pesquisa de campo. Por um lado, o recurso compartilha com o leitor a sensação de se estar
abrindo os armários e as gavetas de uma instância administrativa, responsável por gestar e gerir esses
“casos”, em suma, de se abrir as pastas e mais pastas, em que as múltiplas ausências do desaparecimento
vão se coproduzindo com a materialidade do mundo da burocracia. Por outro, o recurso explica os aspectos
centrais sobre os processos de formação do “Estado” em torno dos “casos”: o fato de que classificar
determinado acontecimento como “desaparecimento” depende da produção de fronteiras que transitam
entre a ordem da excepcionalidade e da construção de uma ocorrência policial, chegando ao estatuto de
“problema social”. Aqui, espero que as caixas também adquiram certa autonomia em relação ao restante
do texto. Elas revelam algo da “excepcionalidade” narrativa e se coproduzem com uma dupla
“cotidianidade”: primeiro, descrevem as pautas cotidianas e necessárias para se fazer uma ação coletiva;
depois, apresentam o cotidiano das pessoas e suas múltiplas reivindicações – nos indicando o trabalho social
de produção de vidas morais. Por fim, descrevo as caixas como se fossem cenas, como venho fazendo em
toda a dissertação; mas, também, como se fossem “atas de reuniões” – por isso a necessidade das pautas,
dos tópicos e das datas. Como frisado na introdução, ajudar na confecção das atas era uma das minhas
funções nas reuniões.
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idade, que reside pelas ruas da cidade, implorando a todos que deem a ela “qualquer
remédio” para pôr fim às suas crises convulsivas; iv) as relações entre violência,
subjetividade, dor e cotidiano a partir das consequências emocionais dos meses a fio em
que acompanhei Gal em suas idas à Defensoria e ao Fórum públicos, a fim de encontrar
o dinheiro do remédio da maconha de seu filho – processo judicial que amplamente
descrevi no capítulo dois.
Com esses fragmentos e com aqueles de pessoas de carne e osso que constam
dentro das caixas textuais, entrecortando a narrativa etnográfica, espero aferir algo: a
dificuldade de se produzir e de se sustentar vidas morais e a precarização da vida. Todas
as próximas narrativas pessoais e familiares descrevem, na prática, o que significa e como
é viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência. Trago outro
enquadramento para a questão moral do sofrimento: de performatividades e corpos
plurais passo para o sofrimento situado – à luz dos ensinamentos de Claudia Fonseca
(2019). São pessoas que reivindicam muitas coisas em suas relações cotidianas, e, por
ora, permitem ir um pouco além das gramáticas emocionais que eu desenvolvi há pouco.
Por isso, quem sabe, formam um “povo ainda por vir!”.

3.2 Um “povo” ainda por vir
3.2.1 Fragmento 1: “O Estado cortou o remédio”

Carla é mãe de Davi, um menino de onze anos. Ele tem autismo em grau
considerado severo. “Você precisa ver como ele era há uns anos”, ela contou quando nos
encontramos para uma conversa mais reservada, fora dos espaços de reuniões mensais de
Associação. Carla é uma mulher de pouco mais de quarenta anos. É mãe de uma filha
além do Davi. Os três vivem juntos em um bairro pobre de um município na região
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Ela conta que o casamento com o “pai das
crianças” não deu certo, se encerrou pela força do tempo e desgaste afetivo. Conheci-a
durante o “Curso de extração e cultivo” da planta da maconha do mês de setembro,
promovido pela APEPI. O curso consiste num dia inteiro de aprendizados sobre a história,
as políticas e as propriedades terapêuticas da planta. Como mencionado na introdução,
fui convidado a dar uma aula sobre os movimentos sociais contemporâneos, com enfoque
especial no ativismo da maconha medicinal. Desde então, em todas as edições dos cursos,
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eu e mais dois pós-graduandos nos dividimos para expor uma aula de trinta minutos cada.
É uma forma de socializar parte da revisão teórica da pesquisa e os aprendizados de
campo junto às pessoas que participam dos cursos – a maioria dos que frequentam
geralmente não são membros assíduos da APEPI; são pessoas que desejam conhecer um
pouco mais de perto os debates em questão. Carla compareceu ao curso de setembro. Dois
dias antes da presente edição, a coordenadora da Associação puxou uma reunião a fim de
acertar os detalhes finais. Em um determinado momento, Carla fez uma intervenção na
reunião, enfatizando estar “desesperada”, “sem saber o que fazer”, “o Estado cortou o
remédio”. Seus dizeres alteraram o rumo da reunião diversas vezes. Não se tratava de um
encontro de acolhimento: o objetivo era delimitar a estrutura para o dia do curso. Carla
foi embora enquanto eu ajudava na arrumação da sala, ao término da reunião, de modo
que não conseguimos nos falar.
VI Curso de Cultivo. Rua México, nº 41, centro da cidade do Rio de Janeiro.
Encontramo-nos em torno de cinquenta pessoas na sala em que são elaboradas as
reuniões mensais da APEPI. É manhã de sábado. O dia começa com Marcos, marido de
Margarete, uma das fundadoras da APEPI, explicando as ações da Associação. Em
seguida, Luciana e Andrew dão suas aulas: a história da maconha no mundo e a história
da maconha no Brasil, respectivamente. Agora, é a minha vez. Falarei sobre o ativismo
contemporâneo e o protagonismo das mães e familiares de pessoas com deficiência, no
que tem sido chamado de ativismo da maconha medicinal. Inicio minha aula.
Basicamente, falo sobre as “mães da maconha”, as redefinições no país para a
reclassificação de alguns derivados da planta e, por fim, recupero um pouco do cotidiano
da APEPI: mostro fotos das reuniões e das mobilizações coletivas. – “Eu sempre me
emociono na aula de Romário” – diz Margarete, quando eu explico a organização
proposta. – “É como se eu revivesse parte da minha vida vendo os slides dele passar” –
ela completa. Não sou interrompido em nenhum momento. Passo os slides um a um
pausadamente, explicitando o que eles significam no debate mais amplo do ativismo.
Estou mencionando que as mães e seus filhos propiciam “novos horizontes” para pensar
a “guerra às drogas” e o proibicionismo das substâncias consideradas ilícitas e impróprias
para o consumo humano. Um homem presente me interrompe: – “É muito fácil isso que
você está falando” – minha aula parece ser resumida a explicações óbvias. – “É só passar
a dizer que não é droga e pronto” – ele apresenta um desfecho. Tento iniciar um diálogo,
esclarecendo-o não ser tão simples assim, que os acordos internacionais nos quais o Brasil
entrou para classificar essas substâncias envolvem países que são potências mundiais. É
uma guerra transnacional. Falo sobre as pessoas que mais sentem os efeitos do
proibicionismo: a população pobre, negra e moradora de favela. Acrescento o caso das
mães, sobretudo aquelas que não têm como pagar os remédios da maconha. – “É verdade
isso que ele está falando” – alguém diz no fundo da sala. – “Não é só dizer que não é
droga, não. A gente encara o preconceito, a falta de dinheiro para poder comprar o
remédio, e o Estado quando libera, ainda corta sem piedade” – é a Carla, que
complementa a discussão, afirmando que pessoas como ela enfrentam uma realidade
muito difícil. Carla recusa o argumento de que se trata de um debate “muito fácil”, como
o homem pontuou. – “O Estado cortou o remédio. Cortou o remédio do meu Davi. E
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agora eu estou desesperada” – ela compartilha parte de sua vida e não diz mais nada.
Conversamos duas semanas depois.

Minha contribuição para o curso consiste na última parte do período da manhã.
Todos saímos da sala para almoçar, e uma mulher diz que deseja falar comigo. Seu nome
é Rosângela, cinquenta e dois anos, negra, reside no interior no Estado do Rio de Janeiro.
“Sua fala me tocou muito”. É mãe de André, que tem uma doença rara e hereditária. “Ele
tem doença rara”, ela conta, sem entrar em muitos detalhes. “É muito importante pensar
nas pessoas que não têm como comprar a medicação”. Seu filho tem doze anos. Rosângela
afirma que estar ali hoje é muito difícil, pois não tem com quem deixar o filho e as
cuidadoras cobram um “verdadeiro absurdo”. André está em casa com o irmão mais velho
que, por sorte, está de folga naquele dia. “Você acha que algum dia devem colocar público
no SUS?”, pergunta. Sem que eu peça, mostra algumas fotos de André. “Ele tem o cabelo
parecido com o seu. É enroladinho também” – ela toca no meu cabelo, se emociona, seus
olhos choram. Pergunto se está tudo bem, se ela quer que eu arrume um pouco de água
para ela tomar. “Não precisa. É que toda vez que eu vejo um rapaz da sua idade, fico
pensando se meu filho vai chegar a este tamanho todo”. Carla está próxima à gente, de
modo que, rapidamente, participa da conversa. “O meu Davi estava ficando muito bem,
mas o Estado, sem pena, tirou sua medicação”, ela adentra o diálogo. “O que aconteceu?”,
pergunto. “O Estado me dava e simplesmente cortou sem piedade”239.
Carla e eu marcamos de nos encontrar perto de sua casa, no município de São
Gonçalo. Ela entrou com um pedido pela Defensoria Pública da cidade, visando mover
uma ação judicial contra o “Estado” para obtenção do medicamento à base de maconha.
Conta que não demorou para que tivesse uma resposta. “Foi até mais rápido do que eu
pensava”. Reuniu um conjunto de documentos dos quais afirma não se lembrar ao certo
suas funções: “Eu sei que eram muitos” – disse. “Passei a ficar indo à Defensoria para
movimentar o processo. Às vezes eu deixava o Davi com a irmã; às vezes eu o levava
junto comigo para que vissem que ele existia”. Apresentar seu filho funcionava, na
prática, como uma espécie de “prova” da existência de seu filho, de sua deficiência
aparente. “Queria que se sensibilizassem e a causa fosse ganha”. Carla, desse modo,
parece levar adiante as estratégias efetuadas por imigrantes sem documentos que pediam
“proteção humanitária” perante o “Estado”, alegando a vulnerabilidade do adoecimento,
239
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conforme Fassin (2012). “Você não sabe como ela era há uns anos”, ela repetiu mais de
uma vez. Pergunto como Davi era. Carla narra uma situação. Transformo-a em cena.
Cena 1
“Certo dia, me ligaram da Escola. A diretora disse que meu filho era
impossível de aturar”. Estamos sentados numa praça de bairro, conversando.
“Davi simplesmente surtou em sala de aula. Ele estudava na salinha especial, para
pessoas com probleminhas de saúde como ele. Só que ele tem uns surtos às vezes.
Eles geram crises convulsivas, mas não somente crises. Ele fica também
agressivo. Naquele dia o Davi se recusou a fazer as atividades que a professora
pedida. Jogou tudo no chão. Depois, também fez o mesmo com as coisas dos seus
coleguinhas. Mas não foi isso o pior, não. Ele surtou tanto que jogou as cadeiras
para o alto. Me ligaram dizendo que ele era impossível de aturar. Quando eu
cheguei na escola, ele estava no canto da sala, de braços cruzados: mamãe eu não
queria fazer isso – foi o que ele me disse. Ali eu percebi que precisava tomar um
rumo, que os remédios tradicionais não faziam mais efeito”. Carla interrompe sua
narrativa, sua filha mais velha está ligando. “Em casa ele tinha muito desses
surtos. Botava a casa toda abaixo e no final vinha pedindo desculpas. Davi ficava
descontrolado. Você tinha que deixá-lo surtar. Meu coração ficava apertado, mas
não tinha muito o que ser feito. No final ele sempre me abraçava. Ele é um garoto
adorável, eu conheço meu filho por dentro”. “Você tentou o óleo para parar esses
surtos, então?”, pergunto. “Exatamente. Entrei pela Justiça. O remédio é muito
caro, não temos como pagar. O pedido saiu em menos de três meses. Estava tudo
muito perfeito. Já nos primeiros dias era possível observar o resultado. Eu passei
a ver somente as coisas boas do meu filho. O Estado deu dinheiro para seis meses
de medicação. Ele se tornou outra pessoa, sabe. Mas aí eu fui renovar o pedido
judicial, e quando cheguei lá, disseram que o município não podia mais pagar pelo
remédio. Fiquei umas duas semanas indo a um monte de lugares que mandavam
eu ir. Fui à Secretaria de Saúde do Rio e à Defensoria do Rio. Disseram para eu
retornar à Defensoria da minha cidade. Chegando lá, afirmaram que o meu
processo havia sido cortado pelo ‘Estado’: O Estado está falido, senhora. Estão
tendo que fazer isso – Carla reproduz a frase que ouviu; agentes estatais parecem
se materializar em nossa conversa. A realidade é essa. Eu não sei o que fazer”.
“Quando foi isso, Carla?”. “Foi agora há pouco, naquela semana que nos falamos
na APEPI”. Faz três semanas que Davi está sem sua medicação. “Ele fica me
perguntando se eu não vou dar mais aquele remedinho em gotas de manhã e à
noite. É de cortar o coração. O Estado corta sem piedade e a gente fica sem saber
o que fazer. Ele já teve alguns pequenos surtos. O meu medo é ele voltar a ter
grandes surtos. As pessoas ficam enxergando-o como uma pessoa ruim. Eu quero
que vejam meu filho como ele é. Quero vê-lo sorrindo sempre, sabe. Passei a ficar
juntando dinheiro, moeda por moeda, para ver se consigo o dinheiro para comprar
um frasco. Sei que é muito difícil, porque o preço é uma realidade inacessível para
mim, mas preciso fazer algo”. Carla vai lentamente silenciando sua narrativa. “Eu
só queria que o enxergassem como humano, que as pessoas o vissem por dentro,
que o Estado tivesse mais piedade e parasse se tratar mal das pessoas. É só o que
tenho para dizer: o Estado cortou o remédio”. Carla diz que precisa voltar para
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casa; dará alguma atenção ao filho. Ela autoriza que eu escreva sobre o Davi.
Despedimo-nos240.

3.2.2 Fragmento 2: “Eu me senti parte da sociedade humana”
Conheci Suelen através de Ângelo, seu esposo, durante a marcha da maconha do
ano de 2019. Por meio de uma ligação inusitada, ela pediu para que eu não esquecesse
dela, afirmando que eu poderia ser a sua “salvação”. Entrei em contato com Ângelo na
semana seguinte à marcha. O casal reside na Zona Oeste da cidade, mesma região onde
também moro. Falamo-nos por telefone. Quando resolvi ligar, deixei evidente que, muito
provavelmente, jamais poderia dar-lhes quaisquer esperanças para sanar parte da aflição
que os acomete cotidianamente. Contei que sou estudante de mestrado em antropologia
social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que, de fato, embora seja membro
da APEPI, me aproximei da Associação por conta de interesses em pesquisa acadêmica.
Eles entenderam minha posição. Ainda assim, disseram que no dia seguinte estariam em
um hospital público próximo à minha casa. Suelen perguntou se eu não gostaria de
encontrá-los para “bater um papo”. Aceitei o convite.
Reunião de março de 2018. Rua México, nº 41, centro do Rio de Janeiro.
São 17h30 de sábado, 10 de março de 2018. Estamos em um total de onze pessoas
sentadas no chão, participando da reunião mensal da APEPI. Margarete expõe as duas
pautas do dia: i) pensar as propostas para um importante seminário em parceria com a
Fiocruz; ii) planejar a “Ala medicinal” da marcha da maconha de 2018. Ambos os
eventos ocorrerão no mês de maio. Em seguida, todas as pessoas se apresentam. – “Oi,
meu nome é Rosa, sou mãe do Caio, ele tem epilepsia” – uma mãe declara. – “Eu sou o
Carlos, sou pai da Marta que tem uma síndrome rara que causa crises convulsivas” – um
pai presente anuncia. – “Eu sou Aline, mãe da Luíza, que tem Síndrome de Rett” – assim
vão se apresentando as pessoas presentes, sempre frisando em suas falas a condição de
“mãe” e “pai”. Inicia-se a discussão da primeira pauta. O evento em questão ocorrerá no
Museu do Amanhã, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. A parceria com a
Fiocruz e com empresas estrangeiras viabilizará os custos financeiros, já que a Associação
não dispõe de caixa para promover um seminário deste porte. – “O que vocês acham desse
evento que reunirá importantes médicos, empresas e mídias nacional e internacional?” –
pergunta Margarete. – “Eu acho muito importante” – diz Paola, avó de Maria. As duas
residem em uma “favela muito perigosa” na zona oeste da cidade. – “Pode ser importante
para se darem conta de que as pessoas querem fazer o uso do óleo, mas falta o dinheiro
para comprar” – em poucos segundos, Paola sai da discussão da pauta e exemplifica com
a realidade que a atravessa cotidianamente: – “Meu caso é um exemplo disso. Eu estou
há meses nesse ativismo para melhorar a vida da Maria, minha neta, mas nunca que terei
dinheiro para comprar o frasco do medicamento. Fico vivendo da bondade alheia, do
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pouco óleo que sobra dos filhos de outras mães que me doam um pouco” – ela adentra os
detalhes de sua vida. – “É muito difícil ter a vida limitada, com uma criança em casa que
não anda, não fala. Os outros remédios são muito caros. Aí quando você descobre um
remédio para parar com as crises convulsivas e melhorar a vida, ele é impossível de ser
acessado” – encerra sua intervenção.
Encontro Ângelo na porta do hospital no horário e dia em que marcamos. “Ela
está lá dentro, esperando para ser chamada”. Eu não tenho permissão para entrar no local
onde Suelen se encontra. Ângelo sugere que nos sentemos em algum lugar para tomar um
café, enquanto ela espera para ser atendida. “Ainda bem que ela tinha essa consulta hoje,
porque sua noite foi péssima”. Suelen sentiu “dores incontroláveis” toda a madrugada.
Sua noite de sono se resumiu entre dormir alguns minutos e “gemer de dor na cama”,
como seu esposo contou. Estamos sentados em uma lanchonete em frente ao hospital.
Pergunto se eles moram sozinhos. “Vivemos só nós dois e uma cachorra. Somos casados
há mais de vinte anos. Desde o primeiro ano de casamento, ela começou a sentir dores
incontroláveis que os médicos não sabem explicar”, foi o que respondeu. A escolha por
não crescer o núcleo familiar está intimamente conectada com o adoecimento de Suelen:
“Os médicos disseram que ela não suportaria gestar um filho, que possivelmente morreria
por causa da deformação do corpo”. O caso clínico de Suelen, mesmo passando vários
anos, ainda é inconcluso. O diagnóstico mais próximo que recebeu aponta para o de
“dores crônicas”. “Ela sofre muito”. Ângelo repetiu muitas vezes. O casal pensa que o
óleo da maconha poderia ser uma solução para suas dores. “Eu fiquei lendo algumas
coisas na internet e vi que funciona para muitos casos de pessoas que sofrem de dor”.
Suelen liga para Ângelo; ela está liberada. Esperamos cerca de trinta minutos do
lado de fora. A equipe de saúde deu-lhe um medicamento intravenoso para apaziguar a
dor que ela sentia. “É sempre assim, fico tomando remédios e mais remédios a minha
vida toda”, Suelen diz. Ela anda puxando as pernas, quase sempre esboçando uma
expressão de dor: “O corpo todo sente junto”, pontuou. Seu caso de “dores incontroláveis”
tem prejudicado alguns órgãos, como o fígado, o coração e os rins. Suelen toma
medicamentos controlados para ajudar na manutenção de todos esses órgãos. “Tenho
muito medo de precisar de uma cirurgia. Os médicos dizem que pode ser fatal”. Pergunta
se eu acho que o óleo da maconha poderia ser útil para o seu caso. Digo que não sou
médico, mas pelo que acompanho desde quando comecei a pesquisa, posso lhe assegurar
que surtirá algum efeito positivo. “O meu maior desejo é poder sair um pouco mais da
cama e respirar um ar puro, sem medo de respirar fundo e sentir dor. Até para respirar
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dói”. Suelen traz muitos elementos de sua vida cotidiana. Nos conhecemos há poucas
horas e ela confia em mim detalhes tão íntimos de sua vida. “Às vezes eu me sinto menos
humana”, ela disse mais de uma vez. Essa frase jamais saiu da minha cabeça241.
A relação de amizade que construí com o casal foi para muito além desse nosso
encontro. Pedi-lhes autorização para relatar em minhas notas de campo o caso do
adoecimento de Suelen. Eles autorizaram. Suelen e eu passamos a trocar mensagens pelo
aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp. Todas as vezes em que nos falávamos,
ela encontrava-se na mesma posição: “Estou deitada, na cama. Tendo dores
incontroláveis”. Suelen compartilhou suas urgências triviais e suas vontades futuras, de
como desejava ainda viver a vida. Também falou daquilo que não fez e que gostaria de
ter feito ao longo da vida: “Sempre quis ser mãe, mas doente desse jeito ficou impossível”.
Ela tem quase certeza de que Ângelo sente muito por também não ter podido ser pai. “É
como se parte do planejamento da vida tivesse que ter sido interrompido”. Suelen não
somente se sente menos “humana”. Em algumas rememorações e lamentações, sente-se
menos “mulher”. Ela se queixava comigo de não conseguir levantar todo dia para limpar
a casa, preparar a comida, e cuidar da cachorra, que adotaram. “Tem vezes que eu estou
bem e consigo fazer alguma coisinha ali e outra aqui, mas logo retorno com as dores”,
contou em uma de nossas conversas. Ângelo trabalha fora revendendo produtos para
festas. É um trabalhador autônomo. De fato, eu jamais consegui trazer alguma “solução”
para seus problemas. Como avisei desde o início, eu apenas realizava uma pesquisa de
mestrado. Fui percebendo com o tempo que, para Suelen, os momentos de nossas
conversas já faziam alguma diferença para sua vida – mesmo que eu jamais tenha
plenamente atentado para isso. Sempre considerei nossas conversas como parte do
compromisso implícito que estabelecemos com as pessoas que nos doam parte de suas
vidas e faz com que, a partir de então, nos tornemos partícipes destas. “Poder conversar
com alguém é muito bom”, agradecendo-me, certa vez, foi como nos despedimos em uma
ligação telefônica. Ângelo e Suelen me convidaram para visitar a casa onde habitam para
conhecer as inúmeras “caixas e mais caixas” de remédios que ela acumula – me
convidaram também para tomar café da tarde e degustar pizzas à noite.
Nestas oportunidades, Suelen sempre deixou evidente: “Sentir dor te faz sentir
algo que não pode ser compartilhado. A dor no corpo é muito individual, talvez por isso
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as pessoas não deem tanta atenção”. Quando conheci esse casal, eu estava numa época
em que passei a realizar entrevistas com as interlocutoras com que criei maior
proximidade em campo. Uma destas reside próximo à casa de Suelen. Apresentei-as.
Suelen manifestava o interesse em comparecer às atividades da APEPI, no entanto, tendo
em vista seu caso clínico, era quase impossível estar presente. Certo dia ela ligou dizendo
que uma das pessoas que apresentei lhe havia feito uma visita. No decorrer da conversa,
ela foi presenteada com um pouco do óleo para que soubesse se faria alguma diferença
em seu caso. O remédio em questão era uma pequena quantidade, durou apenas uma
semana. Suelen contou que, por dois dias, conseguiu “lavar a louça”, “brincar com o
cachorro” e “namorar meu marido do jeito que ele sente falta”. “Depois eu tornei a
desabar na cama”, disse. “Mas por dois dias eu me senti parte da sociedade humana”.
Reunião de outubro de 2018. Rua México, nº 41, centro do Rio de Janeiro.
Sexta-feira, dia 16 de outubro de 2018. Está ocorrendo a reunião mensal da
APEPI. Marcos lista as três principais pautas do dia: i) a organização estrutural para o
Dia Nacional da Maconha Medicinal; ii) a campanha “Amigos da APEPI”, que visa
conseguir colaboradores para um financiamento coletivo recorrente, cuja intenção é poder
custear as ações do coletivo; iii) por fim, a discussão sobre o aluguel de uma sede
própria242. Estamos em nove pessoas. Paola é a primeira a se apresentar: – “Meu nome é
Paola, eu sou avó da Maria”. – “Me chamo Marcela, sou a mãe do Caíque”. – “Eu sou a
Cátia, mãe da Sabrina”. – “Sou o Jéferson, paciente com grau de depressão”. Estamos
discutindo as pautas do dia, especificamente a segunda delas. Mudando totalmente o rumo
da conversa, Cátia faz uma pergunta na reunião: “Vocês acham que é mais fácil tentar
judicializar o remédio ou tentar um habeas corpus (HC) para o plantio?”. – “Para
conseguir o HC depende de muitos fatores, principalmente onde você mora e se o juiz é
homem ou mulher” – Margarete argumenta. – “Recentemente eu dei entrada para o
Jéferson no JECRIM (Juizado especial criminal) de Madureira. Fiz tudo como manda o
figurino; afinal, eu já consegui um HC. Estava ali na condição de advogada, a minha
formação universitária. O pedido foi negado. Eu estava no subúrbio da cidade, pedindo
um HC para uma pessoa que mora em um bairro periférico, que não é para seu filho, mas
para caso de depressão em adulto e o juiz era um homem” – ela resume o caso judicial. –
“Se eu estivesse em outra localidade, teria tratamento diferente, com certeza. Ainda
disseram para eu aconselhar o Jéferson a não plantar ilegalmente, porque ele estaria
cometendo um crime sério, podendo ser pego pelo tráfico ou pela milícia” – Margarete
apresenta um desfecho. Jéferson encontra-se no lugar. – “Essa decepção me desanimou
muito. Comprar o óleo é inviável, plantar a Justiça também não me deixa. O que pode ser
feito, então?” – ele diz. – “Basicamente, se você é pobre, suas chances para quase tudo
nesse cenário ficam extremamente limitadas” – Margarete completa. Retornamos com as
discussões, agora, da terceira pauta.
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Como detalhado na introdução, a APEPI não possuía uma sede própria durante o ano de 2018, quando
mais precisamente etnografei as reuniões mensais. Uma das importantes ações do ano foi conseguir o
aluguel de uma sede. As reuniões que estão sendo brevemente descritas nas caixas textuais, como já frisado,
eram realizadas em uma pequena sala de práticas de terapias holísticas, cedida por uma amiga de Margarete.
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3.2.3 Fragmento 3: “Eu estou pedindo ajuda”
{Novembro de 2018} Centro da cidade do Rio de Janeiro. Está ocorrendo o ato
pelo Dia Nacional da Maconha Medicinal. É a segunda vez que compareço a tal ação
coletiva. Mais uma vez esta é realizada em frente à Câmara Municipal da cidade, nas
imediações do bairro da Cinelândia. Há três tendas fixadas, divulgando as Associações
canábicas. Ativistas distribuem panfletos à “população” do entorno. Esse ano está mais
esvaziado do que o ano anterior. Noto uma significativa ausência: as crianças não correm
pelas ruas. Também não há carrinhos de bebês. “O ato ficou meio desorganizado por
conta de tudo o que vivemos”, disse uma ativista de um coletivo feminista
antiproibicionista. Naquele ano, testemunhamos o recrudescimento da extrema direita,
materializada na eleição presidencial que elegeu um candidato abertamente contrário aos
direitos das “minorias” sociais, bem como no que tange ao fenômeno das “drogas”. O ato
está marcado para 16h20. Nas escadarias da Câmara Municipal, foi colocada uma caixa
de som e um microfone. Um dos organizadores profere a fala inicial: Hoje estamos
celebrando o Dia Nacional da Maconha Medicinal. A proibição da maconha é bizarra.
A guerra às drogas é uma coisa bizarra. Mata muita gente desnecessariamente, prende
muita gente. Essa lei é hipócrita e nós temos o dever moral de mudar. O movimento da
maconha medicinal é muito importante, porque abre essa janela de discussão. A gente
está passando por um momento difícil no país. A perspectiva não é nada boa, mas esse
movimento pode nos oferecer horizontes possíveis de futuro. Nós, ativistas, temos que
estar muito ligados e muito juntos. Vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes.
Fiquem atentos à maconha, grande abraço – sua fala é encerrada, as pessoas que
participam do evento o aplaudem.
As “mães da maconha” sobem as escadas uma a uma. Margarete é a primeira que
tem voz: Oi pessoal. Um prazer enorme estar aqui em mais um dia 27, comemorando o
Dia Nacional da Maconha Medicinal. Para mim é um prazer muito grande estar
participando e abrindo caminho para ajudar um monte de gente, e principalmente estar
hoje, aqui, rodeada por esse monte de mães. Como a gente costuma falar, as mãesconhas,
as mães da maconha. Muito mais do que um remédio, ela, a maconha, cria vínculos entre
a gente. Eu entrei nessa luta por conta da minha filha, mas me mantive para poder tentar
fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero dividir minha fala com essas
outras mães, mulheres, que estão na luta, para vocês ouvirem os relatos delas sobre os
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efeitos que a maconha tem efeito não apenas na vida dos seus filhos, mas na família
inteira. A maconha quando trata uma criança, ela trata a família inteira. Claudia toma o
microfone e diz: Quero falar que meu filho é autista. Ele começou a usar a maconha há
mais ou menos uns dois meses. Eu estou nessa luta com ele há sete anos, desde quando
ele nasceu. Todos os tratamentos a gente sempre se junta, como mães, para falar de
medicamentos e das coisas da vida. E as pessoas não fazem ideia da quantidade de
crianças autistas que fazem uso ou poderiam melhorar com isso. Essa luta é importante
para pensar principalmente nas pessoas que não têm acesso: que não têm acesso ao SUS,
a médicos, a remédios. É uma luta democrática. Depois, todas as demais mães narram,
posicionando o nome dos filhos como sendo o significado moral e político do tempo da
luta: i) Chamo-me Rosângela e a minha luta se chama João Victor; ii) Eu sou a Gal e
minha luta se chama João Pedro, de trinta e três anos. Ele viveu trinta anos tendo crises
convulsivas, hoje em dia está zerado; iii) Eu sou a Mariana e a minha luta se chama
Eduarda, diagnosticada com uma doença rara que causa convulsão e dificuldades para
falar e andar; iv) Minha luta se chama Gabriel, que tem epilepsia de difícil controle e
tinha cerca de setenta crises convulsivas por dia. As falas das mães se encerram com
muitos aplausos. Um vereador toma o microfone. Inicia pedindo desculpas pelo fato de
vários ativistas antiproibicionistas não estarem presentes. Conta que um amigo de
militância na causa pelas “drogas” encontra-se internado entre a vida e a morte, fruto de
um acidente de carro e, por isso, alguns coletivos não tiveram forças para se fazer
presente.
Percebo que há uma mulher zanzando nas escadarias de um lado para o outro.
“Mas o que você quer dizer?”, ouço perguntar um dos encabeçadores do ato, o primeiro
que tem voz ao microfone junto à “população”. É uma mulher de meia idade, negra, traja
camisa, chinelo de dedos e short curto. Ela carrega consigo duas sacolas grandes. De onde
estou, posso observar algumas mães estabelecerem um diálogo com ela. Gal vem ao meu
encontro. Aproveito para perguntar o que está acontecendo nas escadarias, pois pessoas
estão cercando uma mulher: “Parece que ela quer fazer uma fala, mas as pessoas não
querem deixar, porque estão dizendo que ela é moradora de rua e não deve acrescentar
muito para o debate, que é sobre maconha medicinal”. “A roupa dela está completamente
suja, deve estar fedendo” – um homem aparece do meu lado dizendo, apontando para as
escadarias, apontando para a mulher especificamente. Não faço ideia se ele participa do
ato como ativista ou não. O que sei é que ele parece concordar que essa mulher não
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deveria ter voz. “Acho que devem deixá-la falar, sim, já que é um espaço aberto e
democrático”, Gal lhe responde. Paralelamente ao momento em que negociam se a
mulher deveria ou não ter voz no ato, um pesquisador da Fiocruz ocupa o microfone. Ele
frisa, sobretudo, que, após os depoimentos das mães, é impossível não se sensibilizar com
a causa. A mulher ainda negocia seu espaço de fala. Enfaticamente, o pesquisador encerra
dizendo: Nossa missão é lutar por uma saúde pública de qualidade para toda a
população. Eu só quero somar com a solidariedade para quem realmente precisa. Em
seguida, um homem dá voz à mulher: “Está bem”. E acrescenta, aconselhando-a, “Mas
veja se a senhora trará coisas úteis”. Depois de longas discussões, finalmente ela é
autorizada.
– “Boa noite, meu querido. Eu tenho uma casa na baixada, em Nova Iguaçu. Não
sou mendiga igual você estava querendo dizer. Me chamo Célia” – direciona sua fala ao
homem que deu início ao ato, o mesmo que a impedia de ter vez. – “Eu vim aqui por
causa de um político da região que disse que ia me ajudar. Eu tenho quarenta anos. Eu
tenho ataques epilépticos desde os dois anos de idade. Minha mãe morreu, eu tenho seis
filhos. Eu só vou passar essa noite aqui nessa praça para poder amanhã de manhã
encontrar com o político que disse que ia me atender. E porque eu não tenho dinheiro
para voltar para casa. Então, o rapaz que estava sentado aqui pensou que eu era mendiga,
não sou mendiga. Acabei de fazer meus exames todinhos com o neurologista” – ela
mostra um conjunto de papéis. – “Tomo gardenal de manhã e à noite, não sou maluca, é
para não dar ataque epiléptico. Eu estou desesperada, porque eu não aguento mais essa
vida de crises e mais crises. Não sabia que maconha era bom, mas eu só queria que
olhassem para mim, eu estou pedindo ajuda”. – ela pausa a narrativa, leva as mãos ao
rosto e chora. – “Porque eu fico toda machucada de tanto ficar caindo na rua de tantas
crises que tenho, com medo de dormir e levarem as coisas que eu tenho dentro das sacolas
plásticas, meus únicos bens – sua voz agora é pouco decifrável, ela divide o discurso entre
uma respiração profunda e as lágrimas que escorrem de seus olhos. – “Esse mês eu já tive
cinco ataques epilépticos, eu não aguento mais. Uma pessoa que mora em Nova Iguaçu,
que está desde de manhã, das seis horas, que dormiu na UPA para poder fazer esse exame,
sem comer, merece sim poder falar no microfone. Eu não aguento mais ficar sendo
medicada e os ataques voltarem. Semana passada fui ao postinho, o cara me deu uma
quentinha pra comer, fui medicada e caí de ataque em cima de uma pedra, fiquei toda
machucada. Não tenho família, sou sozinha, somente eu, Deus e as ruas. Então, eu só
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queria uma ajuda de vocês. Só de falar já estou aliviada. Parabéns pela celebração. E me
desculpa que às vezes eu fico meio agitada, é que os remédios não fazem mais efeito. Boa
noite e feliz Natal a todos” – ela termina. Algumas pessoas aplaudem; outras, ainda
esboçam a feição de estarem “surpresas”. Ela se senta nas escadas. Ainda chora243.
A fala pública de Célia é bastante ambígua. Em um determinado momento ela
menciona ser mãe de seis filhos; em outro diz ser sozinha, somente ela, Deus e as ruas.
Direcionou sua fala ao homem que a impedia de falar, repudiando o status de “mendiga”,
de que fatalmente estava sendo tachada; contudo, deixou transparecer que suas sacolas
carregam seus verdadeiros e “únicos bens”. Célia tem medo de perdê-las. A crise
convulsiva, aqui, recebe uma outra carnatura existencial: ataque epiléptico. Gal chamoume para conversarmos com Célia no dia do ato. Ela permaneceu toda a ação coletiva no
mesmo lugar, sentada nas escadarias. Confesso que fiquei um pouco desconcertado com
a situação. Sua narrativa tocou-me profundamente e qualquer ideia de chegar próximo
dela sem oferecer a ajuda que implorava, munindo-me, muito provavelmente, de olhares
que objetivariam sua fala somente para minha pesquisa, poderia soar, no mínimo, violento
e desrespeitoso àquela altura. Eu precisava respeitar o seu tempo de choro. Gal foi
conversar com ela, e deu-lhe um pedaço do bolo que as “mães da maconha” haviam
preparado a fim de celebrar o dia.
Em outro momento, Célia estava andando pelo interior das tendas fixadas no ato,
estava pedindo mais bolo. Entregou um papel com um número de telefone nas mãos de
Gal. Enquanto conversavam, Gal disse que entraria em contato, que falaria com outras
mães para tentar arrumar um pouco de remédio da maconha para ela. “Eu só quero que
me deem qualquer remédio para parar os ataques”, consigo ouvir. Gal aproveita para me
apresentar: “Este aqui é meu filho”. À três, iniciamos um diálogo curto e revelador de
muitos detalhes íntimos. Célia é de fato moradora de rua. Tem seis filhos que moram na
casa que ela considera a “minha casa em Nova Iguaçu”. Eles colocaram a mãe para fora
porque alegaram que ela ficou “maluca”. As sacolas de Célia carregam alguns edredons
e roupas, seus “bens”, o que ela conseguiu salvar de seu antigo quarto. Seus filhos
souberam que ela “vive pelas ruas”, pois Célia entregou um comprovante de residência
bastante antigo na UPA onde retira o remédio gardenal. Célia contou que os enfermeiros
lhe deram um “baita esporro” certa vez. Uma equipe de saúde foi ao endereço dela, porque
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Célia nunca levava um comprovante de residência renovado e estava sempre “suja” e
“fedendo”, parecendo uma “moradora de rua”. “Meus filhos falaram que eu fiquei louca
e abandonei a casa por conta própria”, ela disse. “Eles não contaram que me expulsaram”.
Na etnografia de Biehl (2013) sobre a zona de abandono social o autor estudou o modo
dramático com que as pessoas indesejáveis são descartadas em um lugar pobre de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, chamado de Vita, “deixadas para morrer” – termo que
ironicamente significa vida em latim. Aqui, vemos que os “indesejáveis”, sujeitos
descartáveis socialmente, cujas vidas simplesmente parecem não mais importar, são
despejados pelas ruas da cidade244.
Gal e eu ligamos para Célia várias vezes – e ainda fazemos isso à época em que
escrevo este texto. Em nossos trânsitos pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, sempre
andamos atentos, esperando encontrá-la. Jamais a vimos novamente. Como eu registrava
as falas públicas daquele ato, tenho fotos e as gravações da narrativa de Célia em meus
arquivos pessoais. Tentamos procurá-la, mostrando o seu rosto, perguntando em bares,
barraquinhas e a pessoas que vivem na condição de moradoras de rua se, por acaso,
alguém conhecia aquele rosto. Ninguém a conhecia. O número que Célia entregou
consistia em um telefone público, localizado pelas imediações do entorno da Cinelândia.
Descobrimos quando um dia liguei e uma pessoa atendeu. Presumi que Célia ficasse por
ali. Tornamos a procurá-la, no entanto, não conseguimos localizar o seu paradeiro. Célia,
que estava somente “pedindo uma ajuda”; Carla e Davi, que moram em um bairro pobre,
não têm como comprar o remédio da maconha que o “Estado” cortou sem piedade
alguma; bem como Suelen, uma mulher que viu o sonho de ser mãe definhar diante das
dores que tomam todo seu corpo e a deixaram, inospitamente, na cama, sentindo “dores
incontroláveis”, munindo-se do sentimento de não pertencimento da “sociedade
humana”, nos permitem pensar em como a discussão sobre maconha medicinal é muito
ampla. Essas pessoas navegam entre ações governamentais, narrativas de (in)sucessos,
violências, economias políticas dos fármacos, e dinâmicas de exclusões sociais. Fala-se,
assim, de um conjunto de sofrimentos plurais, de dores que não entram nas palavras-ato
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Não pretendo adentrar as questões controversas sobre as pessoas que vivem em situação de rua no que
se refere ao abandono social e o status de “indesejáveis”. Melo (2017) já havia nos alertado que a condição
daqueles que vivem nas ruas carrega experiências muito amplas. Aqui, levo adiante a questão do abandono
social, pois foi a maneira como Célia frisava em sua narrativa – sem que se tenha pretensão de estudar os
dilemas que marcam a população de rua no Brasil.
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(Vianna, 2014) das ações coletivas. De dores que vazam das relações sociais mais
comezinhas e que, no limite, produzem a vida das pessoas (Nelvo, 2019).
Se Boltanski & Thévenot (2006) elegeram as “cidades” como as competências
fundamentais que pré-estruturariam as justificações e denúncias por justiça, aqui, a partir
de Célia, é possível sugerir que as “cidades” também operam pelo reforço da lógica da
exclusão e como os lugares onde os sujeitos “indesejáveis” são abandonados por seus
familiares em favor da justificativa dos sintomas da “loucura”. A “cidade”, por um lado,
é o espaço por primazia das marchas e demais processos coletivos de aparição pública,
de construção de corpos políticos (Butler, 2018), como mostrei na primeira sessão. Por
outro, a mesma cidade limita os que podem e os que não podem aparecer, publicamente,
em nome da “luta por justiça”. Célia não era vista como uma pessoa que poderia – ou que
ao menos não deveria – falar em público, num ato em prol de uma “causa” específica,
antiproibicionista das “drogas”. Conforme Boltanski (2000), todo processo de
reivindicação pública por justiça necessita estar dentro de determinados padrões de
“normalidade”, ou seja, de aceitação social de que tal reivindicação ocupa certo status de
plausibilidade de uma coletividade organizada e de uma audiência avaliativa. Suas
roupas, seu aspecto de “mendiga”, sua cor e raça, estão para outras ordens de
reivindicação por justiça, e não servem para aquele dia, quando o que está sendo posto
em questão é a medicação à base da maconha. Mas Célia desestabiliza essa fronteira
moral quando justamente diz que o que a separa dos filhos daquelas “mães da maconha”
é, muito provavelmente, a sua condição social e posição assimétrica: é ela a pessoa que
faz uma fala emocionada pedindo “alguma ajuda”, contando com o apoio alheio e a
compaixão de pessoas que jamais a viram na vida.
Em outro registro de análise, as aflições cotidianas tanto dos filhos quanto de Célia
podem, de fato, serem sanadas com mesmo remédio da maconha. Eles têm crises
convulsivas diárias; ela tem ataques epilépticos. Então o que os separa? Por que Célia não
é motivo de “causa” coletiva, comoção pública, denúncia por justiça, entre outras
competências por parte de ativistas? São perguntas quase impossíveis de serem
respondidas neste capítulo – e nem almejo que sejam. O que capturo da cena é pensar a
maneira como, na prática, determinados sofrimentos simplesmente inscrevem-se como
“problemas sociais” de outras ordens e outras linguagens por justiça e não como aquilo
que deveria também ser parte do corpo político da maconha medicinal. É mais uma vez,
em suma, uma “questão moral” e de gramática emocional (Fassin, 2019). Para
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exemplificar este ponto, destaco uma cena de campo, (re)construída a partir de um
ambiente virtual e adaptada como se fosse uma reunião mensal, antes de passar para o
último fragmento vital e os arremates do capítulo. Trata-se de uma ficção etnográfica, nos
termos de Strathern (2014). Trata-se de uma conversa em um grupo de WhatsApp
transformada no modelo de reunião, visando dar certa homogeneidade narrativa.

Reunião de dezembro de 2018. Rua México, nº 41, centro do Rio de Janeiro.
Sábado, 08 de dezembro. Está ocorrendo a reunião mensal da APEPI. As pessoas
conversam sobre as ações da Associação. Três assuntos são eleitos como prioritários: i)
o aluguel da sede própria da Associação, que se cristalizará no início de 2019; ii) a
rememoração das atividades exercidas no ano; iii) por fim, o balanço do ato do Dia
Nacional da Maconha Medicinal. – “Estava olhando as fotos da gente esse ano na
marcha, as fotos das reuniões, o planejamento para a sede, os seminários e fiquei muito
emocionada” – uma mãe diz. – “Esse ano foi muito difícil, passamos por um contexto
político delicado no país, mas conseguimos mostrar que o nosso ativismo é um trabalho
que vale muito a pena” – um pai complementa. – “A sede ano que vem será a
concretização de um sonho. E pensar que esse ativismo começou pelas beiradas, comendo
pelas bordas, protagonizado pelos nossos filhos e por nós, mães. Esse ativismo tem a
nossa cara, a nossa voz. Não podemos deixá-lo nunca morrer. O ato pelo Dia da Maconha
Medicinal recentemente, mesmo esvaziado, serviu para mostrar como o ativismo é
importante. Teve até uma moradora de rua que falou naquele, mas é isso, não dá para
darmos conta de tudo. Seu caso é um problema sério de crise urbana” – disse uma mãe.

3.2.4 Fragmento 4: “A perna fica bamba quando passo pela portaria”
{Setembro de 2019} Gal está há semanas comparecendo à Defensoria e ao banco
do Fórum públicos. O objetivo é receber o dinheiro para a efetuação da compra dos novos
frascos do remédio da maconha do Pedrinho. Ela passa uma mensagem para o meu
celular: “Agora aqui está tudo desorganizado”. A desorganização ainda permanece a
operar no interior de um “centro exemplar” (Geertz, 1991) – como descrito no capítulo
dois. Gal se queixa do fato de que boa parte dos defensores migrou para outros cargos
públicos, como o Bruno, o “amiguinho que sabe de suas lutas”, que foi trabalhar no
Ministério Público. “Os defensores ficam sem saber o que fazer agora, dizem que não
sabiam que o Estado pagava remédio da maconha”. Digo a ela que poderia ter me
contactado para que eu a acompanhasse. “E ficar fazendo você se cansar, indo de um lado
para o outro?”, é o que responde. Gal tem ido toda terça e quinta-feira, como de costume,
fazer com que o “processo ande”. Como ela certa vez me ensinou: “Documentos não têm
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pernas próprias”. Comprovou a compra da última remessa no final do mês de abril. Desde
então, passou a dar entrada novamente no processo judicial para manutenção do
tratamento. “É um ciclo da vida infinito”. Gal me convidou para ir à sua casa quando eu
estiver um pouco mais “desafogado” da escrita – ela sabe que tenho me dedicado à
dissertação.
Chego no final da tarde no território do Horto. Gal está em seu portão, conversa
com as vizinhas. Recebe-me. Diz que posso entrar. Bebeca está solta, mas dessa vez não
mais me estranha. Acho que a cachorra começou a se acostumar com a minha presença.
Pedrinho transita pela casa. Quando me avista, abre um sorriso. Cumprimentamo-nos.
Seu Cacau se encontra na rua. Foi comprar coisas para vender em sua tenda de
brinquedos. Gal menciona que está aprontando um café para o filho, e pergunta se desejo
tomar um gole. Aceito. Enquanto Gal passa o café, vou até à cozinha para fazer-lhe
companhia. Ela conta que recentemente recebeu uma intimação pela casa. “Marcaram
minha casa, Romário”. Isso significa um recado para uma possível remoção. “Eu sei que
eles fazem isso para colocar terror na gente, mas isso desanima muito a pessoa. É
desumano”, conta. “Para piorar toda essa situação, eu agora dei para ter medo de ficar
indo à Defensoria, você acredita?”. Gal emaranha o terror da casa com o medo de ir a um
espaço onde se traduz parte da burocracia nacional. “Como assim?”, pergunto. “Faz dois
meses que eu tenho indo lá para movimentar o processo. Até agora tudo está caminhando
corretamente, mas muito lento e desorganizado”. Refere-se à mudança no quadro de
funcionários. “Eles ficam perdidos e eu fico com medo, lembrando daquele tempo em que
íamos lá toda semana à toa, que o dinheiro tinha sumido, que falavam em crise do
Estado”. Gal termina de passar o café. Dá-me uma xícara. Estou de pé na cozinha. Antes
de ela ir dar alguma assistência ao Pedrinho, diz: “Eu tenho medo daquela tal de crise.
Tenho medo quando estou nos bancos da Defensoria. Fico trêmula só de pensar” – ela
estende seu braço direito, a mão treme. “O que aconteceu naqueles tempos foi muito cruel.
A perna fica bamba quando passo pela portaria da Defensoria e do Fórum”. Gal entrega
o café ao filho. Sentamo-nos os três245.
Com isso, retornamos ao problema fenomenológico do trabalho do tempo,
amplamente discutido em outros momentos da dissertação. Das (2007) teoriza a
linguagem do testemunho – ou, mais precisamente, o que ela chama de “ato de
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testemunhar” – como a relação entre a violência e a subjetividade. Para tanto, a autora
produz instigantes descrições etnográficas, sempre pensando a vida concreta das pessoas,
a fim de compreender os eventos críticos – como, por exemplo, a Partição da Índia que
deu origem ao Estado do Paquistão. A autora parte do testemunho das mulheres que
viveram a Partição, e seu objetivo é compreender as formas socioculturais de habitação e
(re)habitação do mundo. É, portanto, uma proposta para “recontar” a história da formação
do Estado-nação através das lentes das “estórias” de subjetividades políticas conformadas
a partir do gênero feminino. O testemunho está inscrito nas dobras que embaralham as
relações de parentesco, em que o passado, o presente e a perspectiva do futuro
transformam a experiência dos eventos críticos em algo que não se explica pelo ocorrido
em si mesmo, mas sobretudo pela incorporação destes nas relações sociais do tempo
presente. A atenção dada à violência é central. Especialmente de sua infiltração nas
relações. Teríamos, assim, um amplo processo cultural de sujeição e de subjetivação,
partindo do testemunho da violência a partir das pessoas que a sentiram em seus próprios
corpos. O sujeito é construído nesse processo complexo e, segundo Das, o sujeito é
sempre feito com gênero.
O que nos é interessante dessa discussão consiste na proposta de Das de pensar o
trágico e o disruptivo, estreitamente conectado com o tradicional e o curso da vida. O
tempo presente, cujo testemunho é narrado, se articula com o passado e com as várias
“estórias” de violência. A violência de eventos concretos é o que constrange, se inscreve
nos corpos. O “sujeito com gênero” possibilita refletir sobre o Estado-nação, as formas
culturais de sofrimento e a infiltração da violência na atmosfera da vida. Em outras
palavras, a violência está para além do “ato”: ela “desce ao ordinário” das pessoas. O
medo que Gal tanto frisava, em nosso encontro, exemplifica perfeitamente a proposta em
questão. Durante os meses a fio em que a acompanhei entre a Defensoria e o Fórum, ela
sempre deixou transparecer que se tratava de um processo demasiado violento. A
violência era percebida no corpo de Gal. O “Estado”, como sugeri no capítulo anterior,
se produz em suas vistas, no tratamento medicamentoso para suas cataratas, nas crises
convulsivas do Pedrinho, em suas caixas de remédios. Escolhi terminar aquelas
exposições etnográficas, quando analisei uma das etapas do processo de judicialização
do medicamento de seu filho, apresentando a violência a partir de suas ambiguidades com
o tema do “desejo” e da crença no “Estado” como um “centro exemplar” (Geertz, 1991).
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Por ora, traço um movimento analítico contrário. Opto por tomar a violência
através de sua descida ao ordinário de Gal, estreitando as relações entre o “ato” e a
constante infiltração deste em suas relações mais comezinhas. Se Das (2007) demonstrou
que o que está em questão no “ato de testemunhar” consiste no processo de sujeição e de
subjetivação, é perfeitamente palpável apontar que as experiências violentas,
experimentadas por Gal, jamais cessaram naqueles abraços que demos na saída do banco
do Fórum público – quando estávamos sendo escoltados por seguranças que carregavam
o dinheiro que havia antes “simplesmente sumido” – como termino aquelas cenas. Ela se
faz sujeito moral a partir do testemunho de situações violentas, situações estas que passam
a fazer parte de sua vida corrente. A violência aparece no sentimento de medo, em sua
mão trêmula, nas pernas bambas ao adentrar os espaços da burocracia estatal – lugares
marcados pelo que Herzfeld (1993) chamou de produção social da indiferença.
A retórica da “crise do Estado”, como garantiu Gal, ainda não havia sido
novamente acionada por gestores do “Estado”. Porém, ela continua operando por meio
de uma figura fantasmagórica. A “crise” é parte dramática da materialização existencial
e política da violência. Tal sofrimento testemunhado por Gal é o tipo de dor que está para
outras gramáticas emocionais, diferente daquelas trazidas quando percorri as aparições
públicas das “mães da maconha”. Esse é o tipo de sofrimento singularizado, situado, que
não entra no processo de interdependência dos corpos políticos. É o tipo de dor que vaza
nas relações mais miúdas dos sujeitos: o medo de uma violência se repetir, a mão trêmula
e a perna bamba. Há muito o que se discutir sobre este ponto, sobretudo em articulação
com os fragmentos vitais de Carla e Davi, Suelen e Ângelo, Célia e aquelas pessoas cujos
cotidianos encontram-se transcritos dentro das caixas de texto. Antes disso, reproduzo
mais uma caixa, caminhando para os detalhes finais do capítulo. Vemos, na prática, o
trabalho rotineiro de se sustentar uma vida moral.
Reunião de fevereiro de 2018. Rua México, nº 41, centro do Rio de Janeiro.
Margarete e Marcos listam as pautas da reunião: i) pensar a política de
acolhimento entre as famílias; ii) estabelecer o diálogo com outros coletivos
antiproibicionista para a marcha da maconha de 2018; iii) propostas para formas de
angariar financiamentos coletivos entre apoiadores da causa. Estamos em treze pessoas,
encontramo-nos sentados no chão. É sábado, dia 10 de fevereiro. – “Eu sou a Paola, avó
da Maria”. – “Eu sou a Cris, mãe do Leonardo”. – “Eu sou a Marcela, mãe da Claudinha”.
– “Eu sou o José, pai do Rafael”. Algumas pessoas presentes se apresentam. São
majoritariamente mães e alguns pais. Marcos diz que a primeira pauta é muito importante,
pois aquele tipo de reunião que estamos tendo não é para ficar “contando da vida”, mas
para pensar em “política”. Assim, precisamos de um dia reservado para “acolhimentos”.
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Ficou acordado que a APEPI participaria das reuniões para a organização da marcha da
maconha. – “É importante mesmo que a gente esteja nessas reuniões para já ir mostrando
para as pessoas como nossa vida é difícil” – diz Paola. – “Eu, por exemplo, levo uma vida
muito difícil. Moro numa favela muito perigosa, longe daqui, onde são feitas as reuniões.
Estou nessa luta pela minha netinha Maria, que não anda, não fala, e tem crises
convulsivas. A gente podia tentar ver se conseguia fazer com que tornassem esses
remédios de graça. É impossível pra mim comprar um frasco. Quero ver a Maria saudável,
mas o dinheiro dá mal para manter a casa, imagina pagar esse absurdo? Não sei para que
tipo de pessoa esse medicamento foi pensado, mas com certeza não foi para a minha
família” – Paola, lentamente, vai corroborando o que Marcos estabeleceu como objetivo
daquele tipo de reunião: ela transforma um espaço para pensar “política” numa
possibilidade concreta de ficar “contando de sua vida”. E completa: – “Pra mim, primeiro,
já foi difícil dizer pro pastor da minha igreja que eu ia dar maconha pra ela. Eu disse:
pastor, eu vou dar, sim, porque vai fazer bem pra ela, pense o senhor que é droga ou não.
Mas aí vem a maior dificuldade, que é não ter como comprar”. – “A gente precisa sempre
pensar nas condições de tempo das pessoas para participar das atividades. Eu moro lá no
subúrbio da cidade. O Leonardo toma todo o meu tempo. Desde quando ele nasceu eu
nunca mais trabalhei. Só o pai dele que trabalha. Para complementar a situação, eu cuido
da minha sogra que mora na casa da frente da minha, ela tem Alzheimer e já é uma
senhorinha. Eu cuido de duas pessoas doentes. Também tinha essa questão da religião pra
mim. No meu caso, eu sou católica. O que eu fiz foi colocar uma folha de maconha dentro
da Bíblia e pedir a Deus que entendesse que era um remédio que faz bem” – Cris
complementou a fala de Paola. – “Gente, vamos manter o foco nas coisas de política e
deixar os detalhes da vida para outros espaços?” – diz Marcos. A reunião retorna para as
pautas de discussão.
*
***
Quando Thompson (1967) escreveu a respeito da formação da classe operária
inglesa do século XVIII, ele causou uma espécie de inflexão na abordagem materialista
da história – estabelecida por certa tradição de um marxismo ortodoxo. Thompson optou
por pensar nos processos de subjetivação da classe operária. Em suma, a experiência
histórica vivida pelos trabalhadores e suas contestações sobre o que consideravam
injustiças sociais. Anos mais tarde, o autor analisou as “rebeliões da fome”
protagonizadas por populações camponesas (Thompson, 1971, 1991). Sua formulação
central é a de que não há uma ligação direta entre a “fome” e as “condições materiais” e
desiguais que regem as vidas das pessoas – como se elas agissem por meio de estímulos
primários para se engajar em revoltas e “lutas por justiça”. Levando adiante o conceito
de “economia moral”, por ele criado em seu primeiro estudo aqui apresentado, sua
sugestão é que estamos lidando com “competências críticas” na produção de normas,
obrigações, e mundos imaginados como justos e injustos. Não é somente porque os
recursos escasseiam que as pessoas se revoltam contra a fome. É, sobretudo e
necessariamente, porque as normas, valores, direitos e obrigações a respeito de acordos
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tácitos não foram cumpridos e respeitados. O problema teórico trazido por Thompson é
eminentemente uma “questão moral”, e, portanto, política. É com essa perspectiva que
prossigo com a conclusão do capítulo, recuperando, inclusive, apontamentos elaborados
ao longo da primeira sessão.
O caminho trilhado até aqui concentrou-se no argumento de que as lutas políticas
de minhas interlocutoras não são somente pelos medicamentos, e sim por vidas que sejam
vivíveis e mundos mais humanos, conforme Butler (2018), vidas “possíveis de serem
vividas”. Quando elas vão às ruas, os remédios da maconha estão no epicentro do debate
nas arenas públicas, todavia, o desejo máximo que pleiteiam é o de existir. Não que se
esteja sugerindo que os medicamentos são menos importantes. Mas, sim, que, no decurso
dos “engajamentos morais” das pessoas, eles são o mínimo para se ter uma vida com
menos injustiças. O que as histórias coletivas e individuais que eu trouxe nos instigam a
pensar é que as “normas”, “direitos” e “obrigações” não foram respeitados, como
Thompson (1967, 1971) há tempos havia pontuado. Existem vidas que estão inscritas pela
precariedade, desigualmente distribuídas. Se Thompson mencionou que não há uma
ligação direta entre a “fome” e as “revoltas da fome”, sendo as revoltas resultado de
problemas morais muito mais amplos, é possível então supor que as “mães da maconha”
não vão às ruas e constroem coletivos ativistas simplesmente porque os medicamentos
fazem efeito em seus filhos e poderão ajudar muitas outras famílias. Elas se organizam
como corpos coletivos para lutar contra a precariedade que as acomete. O remédio é a
ponta de um iceberg enorme. É sempre pelo “direito de existir”.
Nesse sentido, mostra-se interessante trazer à tona as questões teóricas,
metodológicas e políticas colocadas por Ceres Víctora (2011) a fim de se refletir acerca
do “sofrimento social” e sua articulação com populações que são historicamente postas à
margem da vida cívica. Para a autora, o sofrimento consiste sempre em processos sociais
corporificados em sujeitos históricos. A experiência vivida é o lócus privilegiado para
uma abordagem do sofrimento. Fala-se, assim, de corpos historicamente colocados como
“vítimas”, excluídos social, cultural e politicamente por meio de uma longa duração
temporal. O sofrimento, quando em articulação com a corporalidade e os valores morais
das perturbações (Duarte, 1986), é constitutivo da experiência humana. Víctora elabora
uma anedota de campo interessantíssima: cartografa as falas de uma liderança indígena
da comunidade Kaingang, do Rio Grande do Sul, frente a poderes institucionais no
processo de reivindicação por saúde. Como a autora descreve, os múltiplos sofrimentos
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elencados pelos indígenas vão sendo apagados por força da racionalização de agentes
estatais, que os separam como se significassem domínios distintos de reivindicação. Ao
tomar o sofrimento como estando corporificado em sujeitos históricos, a questão da
“saúde indígena” jamais poderia ser pensada, por exemplo, em soluções tais como uma
“doença” que precisa de um determinado “medicamento”. O adoecimento e a questão da
saúde indígena estão inscritos numa longa duração de exclusão histórica. Os sofrimentos
são mais amplos e jamais podem ser separados.
As “mães da maconha” enunciam um cenário parecido: elas apresentam as
exclusões sociais e as desigualdades em torno da política da vida (Fassin, 2009). Por outro
lado, o que os quatro fragmentos vitais enfocados ao longo da segunda sessão exigem é
uma espécie de inversão de enquadramento analítico. Para além de pensar na
coletivização do sofrimento, fala-se daquilo que Fonseca (2019) recentemente chamou de
sofrimento situado. Isso exige uma dupla contextualização: primeiro, o contexto histórico
e geopolítico; depois, o contexto que diz respeito às condições mais imediatas da vida
ordinária. Fonseca faz isso brilhantemente quando descreve o movimento social formado
por pais e filhos de famílias que foram internadas compulsoriamente em hospitaiscolônias por serem atingidas pela hanseníase ao longo do século XX – então chamada de
“lepra”. Ela percebe uma mudança significativa entre a “ritualização” do sofrimento em
espaços públicos e a “paródia séria” que marca a condição de vida nas relações mais
ordinárias – sobretudo no que tange à diferença geracional entre os pais e os filhos. Estes
últimos muito mais filiados ao “sofrimento coletivo”, enquanto os primeiros trariam
sutilezas que não cabem nos espaços públicos de reivindicações por justiça. Segundo a
autora, dar vida etnográfica a situações habituais e a sofrimentos que não chegam à arena
pública permite apresentar experiências singulares, no entanto jamais a-históricas. É um
dever ético do antropólogo “impedir que o efeito performativo do relato do sofrimento
deixe na sombra a densidade histórica da experiência” (Fonseca, 2019 :163). Assim, é
que seria possível restituir a complexidade das trajetórias individuais, bem como da
história coletiva.
É exatamente isso o que elaborei quando trouxe fragmentos que jamais
apareceram em debates públicos – e que muito dificilmente apareceriam – para o coração
da etnografia. O interesse é por captar mundos e sofrimentos políticos, plurais por
primazia antropológica. A vida ordinária é o espaço moral onde esses múltiplos
sofrimentos pululam. Abrindo-se a outros cenários de reivindicação, conhecemos os
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(in)sucessos de Carla frente a setores estatais. Enquanto a literatura do fenômeno
recorrentemente reconta as vitórias da judicialização do direito ao plantio de maconha, a
experiência histórica de Carla acaba sendo esquecida246. Suas angústias e sentimentos de
incerteza acabam sendo singularizados e não pensados também como parte de um
coletivo politicamente organizado. Conhecemos também Suelen e Ângelo. As dores de
Suelen causaram em mim muitas “dores de preocupação”, principalmente porque ela me
colocou no status de pessoa que poderia ser a sua única “salvação”. Fiquei sabendo de
suas vontades e desejos, daquilo que já fez na vida e daquilo que as dores impediram que
se efetuasse. Suelen almeja se sentir um pouco mais humana, ser finalmente parte do que
ela chama de “sociedade humana”. Suas dores retiraram o seu sentido de humanidade.
Conhecemos também Célia e as histórias de como foi parar na rua, de seus ataques
epilépticos desde quando ainda era uma criança. Como reconstruí na cena de uma das
reuniões – ou melhor dizendo, de um diálogo por WhatsApp –, o fragmento vital de Célia
é pensado como um “problema sério de crise urbana”, mas ele não é jamais pensado
como, de fato, um “problema da maconha medicinal”. Estabelecer um “povo”, um
conjunto de corpos políticos, é necessariamente delimitar fronteiras contenciosas.
Todavia, como Butler (2018) também chamou a atenção, nem todas as pessoas podem
aparecer em uma forma corpórea. Muitos estão impedidos desse direito, mas nem por isso
deixam de ser parte importante do “povo”, de uma história coletiva.
O “novo povo da maconha medicinal” é formado por essas pessoas que transitam
entre ações governamentais, narrativas de violências, (in)sucessos e economias políticas
dos fármacos, cujas dores vazam de relações sociais que navegam entre os eventos brutais
e a infiltração destes na vida cotidiana e não chegam aos grandes escalões das arenas
públicas. O “novo povo” não é uma questão de oposição a alguma ideia de “povo
estabelecido”, mas uma busca por enquadramentos de inteligibilidade de histórias
situadas em corpos de pessoas de carne e osso. Caso essa desestabilização não fosse feita,
várias experiências das reuniões mensais da APEPI seriam congeladas em detrimento do
efeito performativo do sofrimento. Vemos nas caixas textuais um sem número de
cotidianos atravessados por muitas dificuldades, como, por exemplo, a pobreza, a
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Como essa revisão sistemática já foi elaborada na introdução, serei breve e pontual: Oliveira (2016)
conta a história da maconha medicinal a partir de jornais brasileiros de grande circulação; Policarpo et al.
(2017) narram a história de um pai – outro recorte de gênero; pouco sabemos sobre a mãe – que recebeu
pela Justiça o direito ao plantio de maconha para seu filho. Oliveira (2016) traz à tona os primeiros habeas
corpus preventivos para plantio, todos conseguidos por famílias das classes média e alta. As narrativas de
(in)sucessos, esse tipo de sofrimento mais situado, acaba não tendo espaço em tais análises teóricas.
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mobilidade urbana e os dilemas familiares e religiosos. A atenção para um outro tipo de
contexto, aquele da vida ordinária, como sublinhou Fonseca (2019), coloca em primeiro
plano a violência encapsulada nas relações. Se isso não fosse elaborado, muito
provavelmente o medo, as mãos trêmulas e as pernas bambas de Gal seriam esquecidas
com a força do tempo. Carla, Suelen, Célia e Gal, principais protagonistas dos fragmentos
vitais trazidos, assim como Paola, Cris e muitas outras mães, cujas experiências foram
mais bem descritas nas caixas textuais, são pessoas que vivem vidas atravessadas por
sucessivas lutas por existência – principal argumento da dissertação.
Minhas interlocutoras, que marcham em público, pleiteando o “direito de existir”,
também vivem vidas atravessadas por sucessivas lutas por existência. Aqui, essas várias
trajetórias analisadas têm muito em comum. Jamais tentei traçar uma fronteira que
reforçasse a ideia de que existe alguma separação entre elas. É muito provável que, caso
eu também adentrasse a vida cotidiana de algumas pessoas, que somente conheci nas
marchas e demais atos públicos, eu também as estaria classificando como parte de um
“povo ainda por vir”. Essa constatação somente reforça o valor heurístico adotado ao
longo da segunda sessão, isto é, de que abrir-se ao contexto da vida corrente permite
acessar esferas muito amplas de dor, sofrimento e mundos políticos. Por um lado, a
gramática emocional da maternidade politizada é muito importante: é somente a partir
dela que eu consegui capturar o barulho das rodinhas dos carrinhos de bebês quando em
atrito com o chão – certamente, essa é a melhor lembrança afetiva que carrego comigo.
Por outro, por vezes, se nos abrirmos a outros registros de sofrimentos, podemos começar
a considerar que o (in)sucesso de um processo judicial de medicamento protagonizado
por Carla, que as “dores incontroláveis” de Suelen, que os ataques epilépticos de Célia,
e que os efeitos tortuosos da violência estatal sentidos no corpo de Gal, ajudam a
complexificar cada vez mais o debate do ativismo da maconha medicinal no Brasil como
um todo.
Seguindo as pistas teóricas deixadas por Vianna (2015 :416), o que tenho
procurado discutir com os fragmentos vitais, “pode ser entendido como pequenas
indicações acerca das possibilidades de dissonância relativa dentro de universos plurais
de sofrimento, memória, expectativa, agência e construção de si”. É muito importante
sempre ter em mente que a vida moral envolve o sentido existencial do que os atores
sociais posicionados consideram como o certo e o errado, o bem e o mal para si próprios.
No limite, quando nos prestamos a escrever sobre as vidas ordinárias das pessoas,
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devemos sempre estar orientados por evidenciar o que “realmente importa” para elas,
como apontou Kleinman (2006). Importa para Carla falar de um processo judicial
interrompido sem piedade pelo “Estado”; importa para Suelen contar de sua vontade de
ser mãe, que fora interrompida pelas dores que tomaram o seu corpo; importa para Célia
contar sobre os seus filhos que a tiraram de casa; importa para Gal narrar seus medos e
fissuras corporais ao adentrar espaços que a fazem reviver uma violência sofrida. Tais
fragmentos vitais trazem muitas demandas éticas, morais e afetivas. Não faço mais do
que considerá-los como parte importante daquilo que os sujeitos sociais qualificam como
sofrimentos que merecem ganhar a devida atenção.
Em suas considerações sobre os tempos ativista e familiar, Vianna (2015) recupera
Kleinman (2000) e demonstra que o autor compreende que a violência tem múltiplas
formas e dinâmicas, sendo assim, dicotomias como público versus doméstico, tempo
ativista versus tempo familiar, ou em nosso caso, “povo” e “povo ainda por vir” são
inadequadas para compreender a multiplicidade de seus efeitos nas experiências de
sofrimento. Como aposta analítica, a autora sugere que o interessante é compreender o
“encontro explosivo entre ordens distintas de decepção”, pois esse encontro expressaria
algo da multiplicidade de formas e dinâmicas elencadas por Kleinman. É com esse
apontamento que encerro este capítulo, demonstrando que tanto lá nas marchas, nas
conversas por WhatsApp, nas reuniões mensais, bem como a partir das narrativas dos
quatro fragmentos vitais, o que parece estar operando é algo desses “encontros” e
“atravessamentos” temporais: as “mães da maconha” se encontram com as narrativas
íntimas de uma mãe que teve um processo judicial negado, com outra mãe que
experimenta os efeitos da violência no corpo, com uma mulher de meia idade que deseja
ser parte da “sociedade humana”, com uma moradora de rua que pede “algum remédio”
para sanar seus ataques epilépticos. Muitos outros “encontros explosivos” ainda podem
ocorrer, pois tanto os fragmentos dessas pessoas analisadas na presente sessão quanto os
corpos políticos da primeira reivindicam vidas possíveis de serem vividas: é sempre sobre
o “direito de existir”.
Se, no decurso da produção social do “encontro explosivo” entre essas múltiplas
histórias que apresentei, a esta altura da análise, as pessoas pertencentes ao “novo povo”
já contribuem fielmente para o debate mais amplo sobre maconha medicinal, como
espero, então elas cumpriram o seu papel político de um “povo ainda por vir”: mostrar
que todas as pessoas descritas neste capítulo, da primeira à segunda sessão, vivem vidas
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atravessadas por sucessivas lutas por existência. O “novo povo da maconha medicinal”
jamais foi uma oposição a algo, como desde a introdução venho mencionando. Sua
potência antropológica recai, justamente, em trazer sutilezas triviais, que não entram em
performatividades plurais, corpóreas e interdependentes nos processos de aparições
públicas, mas que nem por isso deixam de ser parte de uma experiência histórica e de
corpos políticos – meu objetivo é justamente elevá-los a este patamar, respeitando, no
entanto, suas peculiaridades. Como mencionou Fonseca (2019), a antropologia não pode
permitir que a complexidade das trajetórias pessoais fique na sombra do efeito
performativo do sofrimento. Estas trajetórias também carregam uma densidade e são parte
de uma “história coletiva”. Para acessar este horizonte moral é preciso dobrar um pouco
a chave do enquadramento e abrir-se aos fragmentos vitais de pessoas de carne e osso.
Eles posicionam sofrimentos plurais e situados: um “povo ainda por vir”.
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Capítulo 4
Barulhos, Toques e Espasmos:
O cotidiano e a fabricação da vida da pessoa com deficiência

Dedico este capítulo a Miguel Aureliano Albuquerque.

“Dos espasmos do cotidiano.”247
Cena 1
Sábado do mês de agosto. Gal resolve me mostrar uma série de exames
cerebrais do Pedrinho. Os gráficos são surpreendentes: apresentam uma
significativa diferença em relação ao momento no qual passou a realizar o
tratamento com os remédios da maconha, em comparação com quando não fazia
uso. Estamos no quarto de Gal, local onde dormem ela, seu esposo e seu filho. Gal
e eu nos sentamos cada um numa cadeira. Ela está vendo os exames dos últimos
cinco anos, que captam as regiões do cérebro do filho. À medida que Gal avança
com as páginas, contendo números e gráficos, ela conta histórias sobre como
Pedrinho era naquela época, como passava mal, como eram as crises convulsivas e
de que modo, atualmente, raramente as tem. O remédio em questão mostra-se,
assim, como algo muito potente para seu filho, sanando boa parte de seu sofrimento
diário. Pedrinho transita pela casa arrastando sua cadeira. Não demora muito para
que ele entre no quarto e nos aviste. Entra sorrindo; parece saber que estamos vendo
algo e falando sobre ele. Pedrinho põe sua cadeira próximo à gente, e começa a
participar da conversa, somente ouvindo. Eu quase não falo nada; apenas vejo os
gráficos e me encanto com sua melhora. Contudo, Pedrinho começa a sentir o clima
da conversa. Dá início a um exercício entre levantar e sentar na cadeira de modo
agitado. Sua respiração ficava ofegante. Era um tipo de Pedrinho que eu não
conhecia, quase impossível de controlar. Ele aponta para os exames. Gal sugere que
o filho está angustiado com o fato de estarmos lendo seus exames cerebrais. Para
ela, Pedrinho deve estar se lembrando dos espasmos e crises convulsivas, uma vez
que tecemos uma conversa sobre o assunto. Guardamos os exames. “Pronto,
guardei, filho”, diz Gal a Pedrinho. Ele abaixa a cabeça, parece ainda estar
magoado. Ao levantar o rosto, os pés e braços esticam-se, os olhos aparecem
revirados, balançam de um lado ao outro, a boca concentra uma quantidade grande
de líquido; Pedrinho baba. O gato mostra-se descontrolado dentro do quarto,
entrelaçando-se entre suas pernas, ao passo que a cachorra, presa no quintal, late
desesperadamente. Assustado com a situação, sugiro, então, que chamemos alguma
ajuda médica, mas Gal diz que é “normal”, que faz algum tempo que ele não reage
dessa forma, mas que é “normal”. “Nada do que eu já não tenha vivido”. Pedrinho
está tendo uma crise convulsiva. “Quando ele fica assim, o gato e a cachorra
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sentem”, conta sua mãe para que eu entenda a reação dos animais. Gal reanima o
filho com uma série de técnicas corporais: pede para Pedrinho colocar os pés para
trás, para respirar fundo lentamente algumas vezes, e para segurar a cadeira com as
mãos. Pedrinho faz o que a mãe diz: movimenta os pés e as mãos, e respira fundo.
Em pouco menos de cinco minutos, após conversas e carinhos em seu rosto, ele ri
alto. “Voltou, quase matou mamãe”, diz Gal aliviada. Ainda com o sorriso no rosto,
levanta-se, torna a transitar pela casa, nos deixando a sós novamente. Pedrinho está
de volta dos espasmos. Em seguida, Gal espalha os documentos da judicialização
do remédio da maconha pela cama, contando-me todo o trânsito burocrático e
tempo gasto para consegui-lo. A crise convulsiva de Pedrinho acontece em meio ao
discurso da “crise do Estado”, encarnado, sobretudo, na possibilidade de perder o
direito ao acesso à saúde248.

*
***
Este capítulo retorna para dentro da casa de Gal e sua família. Tem como epicentro
da discussão as pessoas que iniciaram esta dissertação. Abro-o com uma cena já
conhecida: a crise convulsiva de Pedrinho. Aqui, no que se refere a tal evento, altero
radicalmente o olhar. À medida que a descrevo e a analiso, neste capítulo, perceba-se que
aponto para os fluxos estético-vitais (Rancière, 2009) que vão sendo, ordinariamente,
produzidos nos intervalos de sentidos que compõem a própria convulsão. Algo da
fabricação existencial de uma vida vai vazando no decorrer da crise, e não somente
porque parece que Pedrinho está morrendo, mas, sim, porque a crise convulsiva deixa
rastros morais e afetivos. A crise consiste em um enunciado discurso e uma espécie de
convite vinculante. Em outras palavras, ela comunica uma tessitura moral em que jazem
imagens do sofrimento distante (Boltanski, 1993). Não atender aos seus chamados seria
efetuar uma violência no coração da ética de vidas precárias. O alicerce sobre o qual
construo este capítulo anda em estreito diálogo com a produção social da vida cotidiana
– ali mesmo, nos “limites” de sua capacidade de fazer sentido. Trago ações sociais
rotineiras e miúdas produzidas por Pedrinho em seus constantes esforços para se
comunicar, para ser entendido, para expressar significados nos seus registros poéticos da
linguagem (Lévi-Strauss, 2015) – traço uma cartografia humana na qual as palavras, por
vezes, são insuficientes para compreender todas as tramas cotidianas que compõem a
vida.
Sigo Pedrinho em um sem número de situações, quais sejam: suas inventividades,
seus barulhos, seus toques, seus espasmos, e, no decurso da narrativa etnográfica, mostro
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como elas vão se tocando. O que afinal emaranho nesses constantes atravessamentos
vitais? Explico: as sensações, as paredes da casa, as relações entre os corpos, as
brincadeiras, os barulhos, os toques, entre outras figurações, que vão mais ou menos
fabricando a pessoa moral de Pedrinho. O capítulo divide-se em quatro sessões. Na
primeira, recupero brevemente uma discussão teórica sobre a vida na cultura ocidental. À
luz das ponderações sobre vidas precárias de Judith Butler (2004), e do problema éticopolítico das representações, na segunda sessão, analiso a cena da crise convulsiva aqui
reproduzida. Assim, percorro uma discussão sobre fragilidades, reconhecimento do
sujeito, obrigações e vínculos afetivos que são esboçados quando lidamos com
enunciações de sofrimento humano. Em seguida, na terceira sessão, apresento os barulhos
emitidos por Pedrinho, e demonstro como eles se inscrevem nas miudezas cotidianas e
nas poéticas da criatividade, tecidas dentro de casa. Basicamente, emitir barulhos é
produzir vidas. Por fim, na quarta e última sessão, descrevo os toques de Pedrinho. As
cenas que percorro sugerem que os elementos barulhos, toques e espasmos emaranhamse nos fluxos perpétuos de fabricação da vida política (Fassin, 2009). Desse modo,
encerro apresentando a intersecção desses múltiplos encontros vitais.
Veena Das (2007) já havia nos alertado quanto ao “problema” da linguagem na
antropologia. Para a autora, o pesquisador de campo precisa se mostrar atento aos jogos
de palavras dos interlocutores em suas relações. Nestes, imbricam-se silêncios,
ocultamentos, slides e elipses de narrativas congeladas. Estamos diante de uma questão
de cunho ético: não devemos encher de palavras os silêncios dos atores sociais. Há algo
de produtivo nos silêncios, pois eles comunicam, por vezes, pesadas cortinas de fumaça
da dor e do sofrimento – silêncios resultam de testemunhos viscerais de conhecimentos
envenenados. Desse modo, o silêncio sempre diz algo, mesmo que pela pobreza das
palavras. Cabe ao pesquisador captar esses sinais, por um lado, e não os colonizar, por
outro. A aposta do capítulo, seguindo os apontamentos éticos da autora, é inverter a sua
sugestão heurística: à luz de minhas convivências com Pedrinho, ao invés de não encher
de palavras os textos etnográficos, respeitando os silêncios em questão, o que eu não devo
fazer é deixar com que seus barulhos não fabriquem ecos, e, com isso, acabem caindo no
silêncio. Se Veena Das elencou que não devemos encher os silêncios de palavras nas
etnografias, acredito que não devemos encher os barulhos de silêncios. Modo análogo a
como sugeriu a autora acerca das gramáticas das dores e dos sofrimentos (Das, 1996), no
que se concerne à fabricação das subjetividades, negar os barulhos de Pedrinho,
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silenciando-os na narrativa textual, seria produzir algum tipo de violência moral –
esquivar-se de seus barulhos é, portanto, um tipo de “fracasso espiritual”, como já
mencionei em outras passagens da dissertação em relação a outras abordagens.
Caso a narrativa que proponho silenciasse a experiência de campo, isto é, não
colocasse em primeiro plano os barulhos, a vida não poderia ser captada em suas
miudezas, cotidianidades, inventividades e tonalidades criativas – os barulhos aqui em
questão somente foram percorridos uma vez que estive atento ao modo como os sujeitos
elaboram suas vidas cotidianas, fazem e se refazem no trabalho do tempo comezinho, um
tipo de registro fenomenológico mapeado a partir de uma “descida ao ordinário” (Das,
1995, 2007). O que faço ao longo do capítulo é preencher o texto com muitos barulhos:
emitidos pela boca, pelo nariz, pelo contato com a cadeira, pelas músicas que circulam
nos ambientes, entre outros ruídos vitais. Não espero que as onomatopeias249 trazidas
sejam fiéis à risca do que meus ouvidos captaram durante minhas relações com Pedrinho.
Como apontado por Roy Wagner (2017), estamos sempre inventando coisas em campo –
e não porque elas sejam “falsas”, mas porque o trabalho etnográfico sempre acaba
tendendo aos mundos sociais da criatividade250. A sugestão para a leitura do capítulo pode
assim ser resumida: sigam os barulhos, pois eles indicam a fabricação moral-existencial
da pessoa, e os sucessivos transbordamentos da vida – uma vida que, como tudo na
dissertação, está cotidianamente vazando das relações.
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Onomatopeia é uma figura de linguagem. Uma onomatopeia indica a reprodução de sons e ruídos. Ela
indica o processo de formação de palavras ou fonemas objetivando imitar o barulho de um som natural. É
exatamente isso o que fiz com os barulhos de Pedrinho: construí um conjunto de onomatopeias. Ao final
do capítulo, pode-se conferir um pequeno glossário das palavras utilizadas.
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e das ficções persuasivas em antropologia. Clifford Geertz (2001) em suas reflexões sobre ficções de
trajetórias, esboçadas no coração de sua antropologia interpretativista, e o projeto hermenêuticofenomenológico dos autores da coletânea Writing Culture (Clifford & Marcus, 2016), são referências que
diretamente nos guiam aos interstícios dos mundos sociais de criações etnográficas – destaca-se, sobretudo,
o texto de Stephen Tyler na coletânea supracitada, intitulado A etnografia pós-moderna: do documento do
oculto ao documento oculto.
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4.1 Do que a vida é feita?
Pedrinho tinha 32 anos quando o conheci. Vive com uma doença rara e hereditária,
que torna os seus braços e pernas pequenos, o nanismo. Além disso, nasceu com graves
complicações cerebrais, o que lhe acarretou inúmeros “pequenos” espasmos e crises
convulsivas ao longo da vida (a exemplo do evento reproduzido há pouco), bem como
dificulta cotidianamente seu falar e andar251. Ele faz uso regular de medicamentos
bioquímicos, e, há cerca de três anos, de um óleo produzido à base das propriedades
terapêuticas encontradas na planta da maconha. Como já explicitado em outro lugar da
dissertação, ele reside com sua mãe, Gal, e seu pai, numa pequena casa ameaçada pela
remoção, no território do Horto, uma espécie de habitação popular localizada no Jardim
Botânico, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.
Foi por conta de Gal que conheci Pedrinho, uma “criança com mais de 30 anos”,
como ela inúmeras vezes se referiu, detentor de uma inteligência que desafia qualquer
análise antropológica que facilmente o objetifique e que não esteja aberta aos fluxos
rotineiros, aos movimentos criativos das práticas comezinhas, aos assombros (Feriani,
2016) abertos do estar no mundo (Ingold, 2013), aos registros poéticos, subjetivos,
singulares e existenciais, que cotidianamente constroem o sujeito, um alguém cuja
condição de “pessoa com deficiência” facilmente o enquadraria nos registros biomédicos
apenas como um “deficiente”252. Todavia, Pedrinho está à frente de qualquer análise
simplista e englobante. Ele constrói sua singularidade no dia a dia, inventa-se e reinventase nas relações; produz para si, e para quem quer que com ele se relacione, um conjunto
de significados vitais, forjados no modo como utiliza os barulhos (músicas, gritos, latidos,
o arrastar da cadeira, o arranhar o pé no chão, pisar no solo com força, emissão de sons
com a boca e o nariz, sorrir alto, entre outros elementos), e os toques (apertos de mão,
tapas para chamar atenção, para pedir algo, para burlar, para solicitar uma comunicação,
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Pedrinho tem pelo menos mais três diagnósticos inconclusos de anomalias degenerativas. No momento
em que me aproximei dele e de sua família, Pedrinho tem passado por testes genéticos e neurológicos a fim
de diagnosticar tais anomalias.
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Segundo o Decreto 3298/89, que regulamentou a Lei 7553/89, em seu artigo 3º, define pessoa com
deficiência como: “Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para
o
ser
humano”.
Para
melhor
visualização,
consultar
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm> Acessado em 08 de janeiro de 2019. Não
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Simões (2019), entre outros.
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para metaforizar, com a sensibilidade corporal, o que as palavras não podem ou não
conseguem expressar).
Pedrinho tem uma série de complicações degenerativas, e iniciar este capítulo
apresentando um dos eventos mais críticos de todos, talvez funcione como uma aposta
epistêmica para convergir com os repertórios político-morais das representações que,
aqui, se espera seguir: o que fazer com uma cena de crise convulsiva, tornando-a objeto
antropológico, composta de elementos da carnatura corporal, das vulnerabilidades que
acometem a pessoa, das relações e possibilidades de compreensão da precariedade
humana contidas nos entremeios das sensações físicas do tremer e respirar ofegantes, mas
que, ainda assim, nos convidam a ir além, a procurar outros registros, que teçam a vida e
a subjetividade, que tomem a crise como uma cotidianidade aflitiva, para que o sujeito
seja plenamente reconhecido, e para que a criatividade e as multiplicidades da existência
apareçam como uma questão de cunho ético e afetivo? A partir desta interrogação, creio,
Pedrinho produz vida no próprio espasmo. Ele se torna pessoa moral (Mauss, 2015a) nas
miudezas da vida, isto é, em suas relações domésticas e emocionais, nos esforços
rotineiros para produzir significados simbólicos, significados que lhe permitem
emaranhar-se numa gama relacional, e em movimentos criativos (cf. Ingold, 2000, 2012,
2013; Pelbart, 2002; Wagner, 2017).
Nesse ziguezaguear das relações, tecidas dentro de casa, os espasmos, os barulhos
e os toques, entre outras tessituras existenciais, compõem os fluxos estético-criativos de
Pedrinho. Trata-se de registros de linguagem que não cabem somente nas palavras, que
entrelaçam circulações de coisas e materialidades vitais, memórias, os tempos passado e
presente, e possibilidades futuras; temporalidades humanas que emergem em estreita
relação com os espasmos, momentos nos quais a vida, aparentemente, se apresenta
suspensa, rememorando-se (sobretudo a mãe) o porquê do corpo e mente falharem. A
fabricação da vida de Pedrinho é melhor apreendida na feitura do cotidiano. O doméstico,
aqui, se apresenta por ora como linhas/fios, ou seja, emaranhados que vão se tocando e
produzindo a vida (Ingold, 2012). Não são fios inscritos numa ordem pré-estabelecida,
todavia são cotidianamente reformulados, contam com o inesperado, com as relações
familiares, os cuidados afetivos e sensoriais, medicamentosos, as memórias, os barulhos
e os toques, e, finalmente, se o curso doméstico será ou não atravessado por espasmos.
Esses fios são uma relação complexa entre vida, forma e fluxo. Como sublinhou certa vez
Tim Ingold (2000 :19), o interesse de uma abordagem ecológica da vida precisa estar
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centrado no “processo em que as formas são geradas e mantidas no lugar”. Isto é, o
processo no qual a vida surge como “criação dentro de um campo de relações, dentro do
qual os seres emergem e assumem formas específicas, singulares e particulares” (: 19).
A vida, aqui, aparece não somente como uma categoria heurística – mesmo que
ao longo do capítulo algumas definições sejam lançadas – e mais como uma
potencialidade política, um desafio etnográfico, sendo, portanto, um problema ético e
afetivo das representações da alteridade. Não intento responder o que é uma vida, mas,
sim, interrogar-me: do que a vida é feita? Para esse efeito, cenas domésticas serão
percorridas a fim de perscrutar uma abordagem etnográfica sobre como Pedrinho produz
sua existência nas miudezas e fluxos criativos do cotidiano. O que será tratado ao longo
deste capítulo são vivências dentro da casa de Pedrinho, especificamente da participação
em seu ambiente familiar253, entre 2018 e 2019, em que mais precisamente passei a
frequentar sua casa.
Ao longo deste capítulo, autores como Judith Butler (2011), Roy Wagner (2017),
Tim Ingold (2000, 2012, 2013), e, em alguns momentos, Michel Foucault (2014c, 2018),
Gilles Deleuze (2002), e Peter Pelbart (2002) apresentaram-se como de suma importância
ao objetivo proposto. Sobretudo com os conceitos e noções de fluxo vital, invenção,
criatividade, devir, fios, emaranhados, materialidades, vidas precárias e precariedades,
movimentos, percepção, ambiente, saberes sepultados, entre outros. Em termos teóricos,
levo em conta um monismo vitalista e os saberes minoritários em termos de relações de
poder (cf. Magaldi, 2018). Para tanto, destaco o modo como boa parte desses autores, em
especial Tim Ingold, dão continuidade às propostas do vitalismo e do romantismo,
elementares para a constituição de certa corrente filosófica do pensamento e da visão de
mundo da cultura ocidental moderna no que se refere aos debates sobre natureza e vida,
em curso pelo menos desde o século XVII254 (ver, dentre outras referências que mapeiam
essa discussão: Duarte, 2012; Silva, 2012; Silva & Duarte, 2016). É dessa forma, por
exemplo, que certa noção de vida aparece em centralidade para compreender os meandros
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As cenas pertencem, basicamente, a uma zona moral e de fabricação de gênero que Florence Weber
(2006) chamou de “lares de cuidado”. Para maiores detalhes da produção teórica da autora confira, por
exemplo, Weber (2009). Destaco, ainda, a tese de Camila Fernandes (2017), sobretudo o primeiro capítulo
desta, em que Fernandes trabalhou na interseção entre a produção de gênero e a relação com as “casas de
cuidado” de crianças. Estas últimas aparecem como arquiteturas morais em que se interseccionam afetos,
compromissos implícitos, laços de parentesco e os mundos do trabalho remunerado – os “mundos hostis”
de Viviana Zelizer (2011).
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Elementares para a construção de uma “ciência romântica”, como apontado por Duarte (2012, 2015).
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da moderna cultura ocidental, tendo em vista o debate travado entre o vitalismo e o
mecanicismo (Canguilhem, 2012; Richards, 2002), e entre o romantismo e o iluminismo
(Duarte, 2012). Categorias como princípio vital, pulsão, totalidade, fluxo, tempo255,
“elaboração de si”256, ou mesmo a ideia de devir, incessantemente trabalhada por Deleuze
e Guattari (2011), assim como processo, desenvolvimento257, “elevar-se a um patamar
superior” sem perder as origens identitárias258, têm balizas no vitalismo moderno e em
sua constituição científica259 – como a abordagem proposta por Georges Canguilhem
(2009, 2012) de se construir uma ciência vitalista; de se produzir, portanto, uma “teoria
do vivente”.
Aqui, essa discussão teórica não será alongada – meu objetivo é priorizar a
apresentação descritiva de cenas cotidianas dentro de casa. Como mencionado há pouco,
o interesse do capítulo é justamente tomar a categoria vida em seu potencial político – e
nisso, os autores selecionados cumprem bem parte dessa função –, servindo como um
desafio etnográfico que caminha em estreita relação com as reflexividades ora científicas
ora afetivas, e os desdobramentos ético-políticos das representações da alteridade. Ainda
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Destaca-se aqui, por exemplo, a importante contribuição de Henri Bergson (1990) para a compreensão
dos meandros da cultura ocidental moderna, sobretudo no modo como o autor dedica especial atenção ao
problema do tempo, partindo da relação entre duração e memória. Pelo menos duas referências analisam,
de algum modo, as contribuições de Bergson: David Lapoujade (2017) e Luiz Fernando Dias Duarte (2012).
256
“Elaboração de si” nos indica certos balizares sobre a autoconsciência, a fabricação do self, o
entranhamento do mundo, as formulações sobre o que seja a Natureza ou a natureza interna e individual, a
interioridade do sujeito, entre outros elementos cosmológicos, que compõem o valor ocidental moderno do
indivíduo. Ver, por exemplo: Émile Durkheim (2007), Collin Campbell (1987), Louis Dumont (1985, 1992,
2000), Joel Robbins (2015), Macpherson (1979), Charles Taylor (1997), Robert Bellah (1985), Norbert
Elias (2011), Marilyn Strathern (2015); alguns dos autores/as que nos guiam, direta ou indiretamente, pelos
meandros epistêmicos a fim de se compreender os “valores do indivíduo” (e da ideologia individualista) na
moderna cultura ocidental. Cabe uma nota: as categorias ocidentais em torno da noção de individualismo
definem dois modos, distintos e que se complementam, para analisar o indivíduo: o indivíduo quantitativo
(mais bem apreendido como unidade individual e indivisível), e o indivíduo qualitativo (mais próximo da
formulação já apresentada acerca dos valores e da “elaboração de si”). Aqui, a discussão sobre cultura
objetiva e cultura subjetiva de Georg Simmel (1990) é particularmente interessante.
257
Destaco o modo como Georg Simmel (1990) trabalha com a questão do “desenvolvimento” a partir da
ampliação dos horizontes interiores, visando perfectibilidades, e a intersecção com a expansão do grupo
social (as mudanças sociais, políticas e de metropolização das modernas cidades ocidentais). A análise que
Simmel propõe visa a ampliação dos horizontes interiores de uma “elaboração de si”; portanto, o
“desenvolvimento” em questão nada tem a ver com as “tradições paradigmáticas” evolucionistas e
etnocêntricas clássicas da teoria antropológica (cf. Stocking Jr., 1992).
258
A categoria em alemão que melhor define tal trama cosmológica é a de Aufhebung: uma capacidade para
ascender a patamares superiores sem perder o contato com a sua identidade anterior (há uma tradução em
português: sublação). Destaco, aqui, a discussão que Gilberto Velho (2002) elabora sobre os campos de
possibilidades, as dinâmicas de família e parentesco, a ideologia individualista e as metamorfoses que
fabricam a pessoa nas complexas sociedades moderno-contemporâneas como um primoroso exemplo de
como “elevar-se a um patamar superior” (em detrimento das escolhas e disposições individuais) sem que
se abandone as origens identitárias (a família assume aqui um papel central).
259
Conforme Duarte (2012), reconhecer isso é levar em conta a complexidade cosmológica da cultura
ocidental moderna.
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assim, faz-se de suma importância pontuar esta passagem teórico-genealógica, pois os
conceitos que serão mobilizados fazem parte da história das categorias e de suas
formulações diversas e controversas a respeito do que seja a noção de vida em diferentes
momentos na história do Ocidente moderno260.
Percebe-se atualizações das teorias vitalistas nos autores frisados; por exemplo,
quando, no debate entre o vitalismo e o mecanicismo, Canguilhem (2012) sugere uma
espécie de “vitalidade do vitalismo”. Em outros termos, a própria vida se transformando
em teoria da vida. Para refletir sobre a vida uma “ciência vitalista” enfoca no homem
vivente, enquanto a mecanicista separa a vida do vivente. Como será discutido ao longo
do capítulo, Ingold (2000, 2012, 2013) propõe que sigamos os fluxos vitais, onde quer
que eles nos levem, produzindo, assim, nossas teorias sobre a vida. O autor formula,
ainda, bases epistêmicas para isso: que a ciência – em especial a antropologia – se conecte
com os movimentos, os emaranhados vitais; que não feche o mundo, pois fechá-lo é matálo. Por isso, ele nos diz: “O saber deve ser reconectado com o ser, a epistemologia com a
ontologia, o pensamento com a vida” (Ingold, 2012 :24). Esta passagem é ilustrativa de
como o autor sugere algo próximo do que propôs Canguilhem (2012) acerca da vida
transformando-se em teoria sobre a própria vida. Ou, como mais precisamente colocou
Canguilhem (2012 :89): “O vitalismo traduz uma exigência permanente da vida no
vivente”. Nas próximas sessões, não se fez mais do que seguir os fluxos estético-vitais de
Pedrinho, construindo descrições das miudezas e criatividades do cotidiano –
cartografados em seus “lares de cuidado” (Weber, 2006). Assim, as cenas etnográficas
poderiam ser analisadas tanto pelas proposições vitalistas de Canguilhem (2012) quanto
pelos emaranhados vitalistas de Ingold (2012), ou pelas invenções e criatividades de
Wagner (2017). Espera-se que de algum modo o capítulo possa contribuir para esse amplo
debate científico sobre a produção social da vida a partir de uma abordagem, aqui,
puramente etnográfica.
De todo modo, assumo, desde já, que não procuro apresentar uma análise
conclusiva sobre as tramas vitais da pessoa com deficiência, muito menos sobre o
Pedrinho, entretanto, busco oportunizar uma reflexão antropológica ainda inacabada,
parcial261, em movimento, e, como sempre, passível de reinterpretações e
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Michel Foucault (2007) talvez seja, a partir de sua obra As palavras e as coisas, o autor que melhor nos
alerta quanto a isso: as categorias com as quais lidamos pertencem a momentos genealógicos particulares
na história do Ocidente e de suas transformações políticas, econômicas, artísticas e culturais.
261
Cf. Donna Haraway (1995) para uma discussão sobre conhecimento parcial, localizado e posicionado.

268

enquadramentos. No que se segue, a atenção se concentrará em três conjuntos de
discussões, fundamentais para os objetivos a serem percorridos: i) as imbricadas relações
entre vidas precárias, reflexividades da prática (afetiva, relacional e ética), política das
representações, e as obrigações e chamados ético-morais, notoriamente a partir dos
espasmos, sugerindo-se que essas ênfases comunicam vulnerabilidades sociais, no
mesmo sentido em que forjam processos vitais; ii) a possibilidade de, seguindo-se os
emaranhados vitais, cotidianamente fabricados por Pedrinho, se desbravar uma série de
processos de significação, criatividades e potências da vida, que melhor aparecerão nas
analogias e metáforas para traduzir textualmente os barulhos e os toques por ele
produzidos cotidianamente; iii) o processo de entrelaçamento dos elementos espasmos,
barulhos e toques, efetuando encontros das tramas vitais, embaralhando-se no cotidiano,
e elevando “para a frente” as miudezas e os fluxos criativos da vida política.

4.2 Espasmos e vidas precárias: Fragilidades e a ética da convivência
“Eu sentia que ele era especial, que ele era para sempre”, contou-me Gal no mês
de fevereiro de 2018, quando, em função de nossa proximidade no ativismo da maconha
medicinal, concedeu-me uma entrevista. No momento de nossa entrevista, com os olhos
lacrimejados, Gal falava sobre Pedrinho, o filho ao qual “minha vida eu daria para ele
poder viver”. A oportunidade em questão mudou o rumo da pesquisa – no que concerne
ao modo de olhar, como já frisado em outro lugar da dissertação. Passei a olhar também
menos para os setores da Administração Pública, e as imbricadas relações com os
familiares ativistas, organizados em movimentos sociais, e mais para o modo como Gal,
em suas lutas diárias e domésticas, encarna processos de formação do “Estado”, as
miudezas da fabricação ética de si, como sujeito pertencente a lutas sociais, e os efeitos
políticos, morais, subjetivos e fantasmagóricos que atravessam sua temporalidade. Aqui,
a ditadura militar, os trabalhadores rurais, e o território do Horto, emaranham-se com as
lutas e os fluxos vitais da deficiência, dos adoecimentos, dos medicamentos, da esfera
doméstica, dos repertórios para acionar serviços de saúde, de sua velhice, da catarata
acumulada em seus olhos, da falta de dinheiro.
A deficiência, como tudo na pesquisa, é feita no cotidiano. Como sugeriu Peter
Fremlin (2011), a deficiência se faz sempre em processos performativos e relacionais. Em
suma, na imbricada relação entre corpos, deficientes e não deficientes, objetos e palavras.
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Daí, para a construção da presente etnografia, mostrou-se necessário voltar a atenção às
miudezas e fluxos estético-criativos da cotidianidade; uma aposta, portanto, de “descida
ao ordinário” (Das, 2007), onde os sujeitos fabricam suas vidas e ordenam as relações,
onde trabalham no tempo para tornar o mundo minimamente habitável. Com essa aposta
analítica, as temporalidades da pessoa se infiltram nas relações sociais cotidianas,
produzindo silêncios, ocultamentos, memórias, dor e sofrimento, jogos de palavras,
criatividades. É a partir da casa, dos “lares de cuidado” (Weber, 2006), que escrevo as
situações e cenas miúdas, e os fluxos criativos e vitais da pessoa.
Como discuto em outro momento da dissertação, Michel Foucault (2018) revisita
o fato de que na segunda metade do século XX estaria havendo uma “insurreição de
saberes”, de “saberes insubmissões”. Estes seriam “erudições inúteis” e “saberes das
pessoas”, locais, menores, no limite, sepultados. É o saber do psiquiatrizado, do doente
mental, do até então visto como um desviante sexual, entre outros. Tais saberes revelam
as histórias das lutas políticas, dos enfrentamentos, das guerras, e dos agenciamentos.
Eles brotam de diversas formas e de lugares descontínuos, produzindo uma crítica ao
mundo social hegemônico, pois colocam em primeiro plano as possibilidades plurais para
reescrever a história e as éticas da existência. Levo adiante os apontamentos do autor,
pois creio que os saberes de Pedrinho permitem (re)pensar o humano, o amor, e a nãoviolência. Seus barulhos, toques e espasmos funcionam como uma espécie de crítica
afetiva e ética sobre a ordem do mundo social. Dito de outro modo, trazem à tona os
sentidos em torno da vida moral (Kleinman, 2006), e dos enquadramentos do poder que
tornam ininteligíveis determinadas pessoas e suas formas de vida. Minha intenção é
enxergá-lo plenamente em sua capacidade poética e criativa, como sujeito moral, nos
termos de Foucault (2014c), deslindando, assim, os saberes “pequenos” – mas nem por
isso desimportantes – sobre o humano e as condições políticas de apreensão da vida.
Durante os tempos em que passei a frequentar a casa de Gal, ela dizia que em
minha ausência Pedrinho perguntava por mim. Nas oportunidades, ele se referia ao
neném. Para Gal, o filho pensava que eu era seu mais novo irmão. Jamais ouvi Pedrinho
formular esta palavra, e quase nenhuma outra – pelo menos, do modo como conhecemos
o mundo das palavras. Mãe foi a palavra mais nítida que já ouvi dizer. Pedrinho prolonga
o “a” quando interpela Gal dentro de casa, quando a chama de mãe. Teci uma série de
notas de campo das minhas relações estabelecidas com ele, inclusive, de horas e horas de
diálogos sem que uma palavra fosse dita. Perguntava-me como. Eu ainda estava errado.
270

Enxergava Pedrinho como alguém periférico dentro de sua casa, pelo menos no que tange
aos objetivos de pesquisa. Sabia tantas coisas sobre ele: seu pai o havia deixado cair ainda
recém-nascido, com um ano e sete meses viajou para São Paulo a fim de operar o coração,
tinha em média 80 crises convulsivas por semana, mal andava antes do medicamento à
base da maconha, arrastava-se no chão, mal sorria, e esboçava o olhar de tristeza quase
que diariamente. “Arrastar... Ele sempre estava se arrastando” – disse sua mãe.
Todas essas situações foram ditas por Gal, e não por ele. É provável que Pedrinho
jamais pudesse contar todos esses detalhes. No entanto, era plenamente possível que ele
pudesse ser “meu interlocutor” em campo, e não apenas alguém cujas histórias eu ouvia.
Quando o vejo convulsionar pela primeira vez no dia 04 de agosto de 2018 – cena
utilizada para abrir este capítulo – Pedrinho deixa de ser periférico em minhas relações
dentro de sua casa. A partir daí, as notas de campo são revisitadas e os olhares epistêmicos
alterados, possibilitando-se, então, sugerir que Pedrinho possui uma potência de vida
(Pelbart, 2002; Deleuze, 2002) – discussão que melhor será arquiteta nos tópicos
seguintes. O espasmo presenciado era, também, um chamado para uma obrigação ética,
para as vinculações afetivas e o reconhecimento do sujeito, um momento limite das
sensações mentais, corporais e relacionais, que tecia processos vitais, e performava a
produção social da vida em sua precariedade.
O espasmo de Pedrinho é um convite vinculante, uma obrigação ética. Ele reúne,
a um só tempo, o exercício de reconhecimento do sujeito, e a produção de uma filosofia
moral, embasada no campo da ética das representações, e, portanto, do perfazimento do
conhecimento e prática científicos, que coloca, em primeiro plano, o que é a vida, o que
é o Outro, o que é a dor e o sofrimento do Outro, e o que eu faço com essa solicitação.
Essas ponderações encontram-se esboçadas nas formulações de Judith Butler (2011), em
seus esforços para conduzir uma refinada discussão sobre vidas precárias, precariedade
e reconhecimento. Nas políticas globais de “guerra ao terror”262, o problema do Outro,
apresentado por Butler – sempre colocado com a letra inicial maiúscula –, conecta-se com
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A reflexão de Judith Butler sobre vidas precárias parte de seu livro Precarious Life (2004), cuja escrita
teve como principal inspiração o pós 11 de setembro, numa tentativa minuciosa da autora em compreender
quais as políticas nacionais e internacionais de representação e pertencimento bélico com que os Estados
Unidos vieram a se confrontar após o atentado. Ela percorre a “guerra ao terror” instaurada pelo governo
norte-americano, analisando essa atitude como uma crítica cultural, pois ao invés do país se reconhecer
enquanto precário e pertencente a uma comunidade política global, responde com violência militarizada,
produzindo, assim, uma “guerra ao terror”, destituindo o “inimigo” de qualquer sentido de humanidade
e/ou vida. Suas reflexões, aqui, mostram-se fundamentais para os objetivos a serem percorridos.
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a representação do “não humano”, aquilo que eu não sou, um Outro que é despossuído de
qualquer vínculo moral, sendo inimigo e mau, sendo, por assim dizer, um rosto, que não
é uma face e nem se apresenta como palavras, mas que é um discurso que significa partes
do corpo, partes, fundamentalmente, daquilo que “eu não sou”.
Seguindo esse caminho, questões de ordem epistemológica são geradas, como a
“distribuição desigual do luto” (Butler, 2006): algumas vidas não são simplesmente
lamentadas, ou não podem sê-lo, pois não são inscritas como vidas, e suas mortes não
podem ser sentidas. O reconhecimento é o princípio ético-filosófico para o
enquadramento científico dos sujeitos, pois vidas em situações de precariedade não
pertencem aos enquadramentos do poder, de seus sistemas de inteligibilidade como vidas.
E é por isso que, lamentavelmente, a morte acaba por não ser sentida, e é por isso que a
dor não é reconhecida, e é por isso que o sofrimento do Outro não me afeta, a não ser com
a atitude primeira de matá-lo, produzindo, para Butler (2006, 2011, 2015, 2018), uma
violência ética.
No espasmo, Pedrinho trazia uma questão político-moral: o que fazer diante da
dor e do sofrimento do Outro? O espasmo, em diálogo com Butler (2011), consiste em
um enunciado. Fundamentalmente, deve ser pensado como um discurso, como um
chamado moral. De modo mais preciso, uma obrigação ética, que borra as fronteiras entre
o “aqui” e o “lá”, em suma, as relações de proximidade, comunidade regional e distância,
bem como os limites do próprio individualismo – ou, perguntou-se eticamente Butler:
“quem sou eu sem você?”. O aparecimento de enunciações de sofrimentos – como o
espasmo de Pedrinho – são solicitações éticas, que funcionam para uma ética da
convivência. A autora valeu-se do filósofo Emmanuel Levinas (1985), em suas
proposições éticas judaicas da não-violência, para pensar duas dimensões dessa
obrigação ética, colocadas pelas enunciações do sofrimento do Outro. Primeiro, será que
qualquer um de nós tem a capacidade, ou a inclinação para responder, eticamente, ao
sofrimento distante, e o que possibilita esse encontro ético, quando ele acontece?
Segundo, o que significa, para as obrigações éticas, estarmos contra outra pessoa, ou
outro grupo, nos descobrindo invariavelmente unidos a pessoas que nunca escolhemos,
tendo que responder a solicitações em línguas que podemos nem mesmo entender, ou até
mesmo que não desejamos entender?
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Nesse sentido, Butler continua suas ponderações, apontando que o sofrimento
pode não ser nosso, pode não ser nossa culpa, pode estar inscrito em outro registro bélico;
no entanto, permanece a pergunta: o que fazemos quando recebemos um discurso desse
tipo? Para a autora, todo discurso, todo rosto é necessariamente um convite vinculante,
uma chamada para a obrigação de se sensibilizar e se indignar, para que não nos
mostremos sem reação. Ao contrário, que toquemos nos enquadramentos do poder que
não torna o Outro reconhecido, produzindo, dialeticamente, novos enquadramentos da
representação do sujeito. Isso somente se dá com o reconhecimento de que a condição
humana, sobretudo daqueles que estão sendo enunciados, é a condição precária. A vida
precária é uma condição comum, contudo, gerida de modos diferentes pela precariedade
que perpassa as relações políticas, sociais e corporais desiguais263. Contou-nos a autora:
O meu objetivo não é reabilitar o humanismo, mas, ao contrário, lutar por uma
concepção de obrigação ética fundamentada na precariedade. Ninguém escapa
da dimensão da condição precária da vida social – ela é, podemos dizer, a
articulação da nossa não fundação. E não podemos entender a convivência sem
entender que uma condição precária generalizada nos obriga a nos opor ao
genocídio e a defender a vida em termos igualitários (Butler, 2018 :131).

Para Butler (2018 :134), desse modo, não se está naturalizando a precariedade,
pois “lutamos na precariedade, a partir dela e contra ela”. Pedrinho fazia-me solicitações
éticas, pretendia ele ou não. O fato é que seu exercício entre levantar e sentar na cadeira
desesperadamente, sua respiração ofegante, e braços e pernas esticados causavam em
mim, à primeira vista, uma situação que fugia completamente do controle, que aos meus
olhos o aproximava da morte. As horas e mais horas que passávamos nos comunicando,
em seus “silêncios de palavras”, que rendiam inúmeras notas de campo, não possuíam
aquele tipo de singularidade. Eu conhecia os espasmos a partir das narrativas íntimas
proferidas por sua mãe, que contava como Pedrinho era na infância, como se arrastava
pelo chão, e como, quase sempre, parecia que o filho estava morrendo.
Já foi dito que, a partir do espasmo, passei a olhar Pedrinho de outro modo, como,
de fato, “meu interlocutor” em campo, detentor de uma potência de vida (Pelbart, 2002).
E isso se deve muito à filosofia moral de Butler (2004, 2011, 2018), aqui exposta. O
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Como sintetizaram os tradutores de Corpos em aliança e a política das ruas (Butler, 2018), o mais novo
livro da autora traduzido para o português, em Precarious Life (2003), Judith Butler se refere à vida
precária ou à precariedade com as palavras precarious/precariouness. Seis anos depois, em Frames of
War (Quadros de guerra), Butler distingue precarious/precariouness e precarity. Nas edições brasileiras de
seus livros (a exemplo de seu mais recente livro traduzido, aqui já referido), condição precária aparece,
referindo-se à condição universal de todo vivente, isto é, eticamente, a vida é precária, enquanto
precariedade comunicaria algo que se dá de forma induzida, por violência a grupos vulneráveis ou ausência
de proteção, justamente as relações políticas, sociais e corporais desiguais de que trato no texto.
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espasmo era um enunciado, e a pergunta, “o que fazer diante da dor e do sofrimento do
Outro?” parece estar no âmago da questão. É possível vincular-se ou não a uma pessoa
que treme bem à sua frente, cujos olhos arregalam-se, e cujo rosto, nitidamente, aparece
em sua plena condição precária? O espasmo é uma das expressões da precariedade de
Pedrinho, evidencia, em primeiro plano, como sua condição de saúde/doença apresenta
pontos críticos, que paralisam uma conversa, que traz consigo memórias guardadas: os
gráficos que Gal e eu líamos estavam bem à nossa frente, em nome, corpo e subjetividade.
Os exames que consultávamos, os números que ali se apresentavam, e o espasmo
propriamente dito, tecem processos vitais, emaranham-se, conectam os tempos em que
Pedrinho tinha muitas crises convulsivas com o tempo atual, quando raramente as tem –
como, por exemplo, uma crise com menos de cinco minutos, em que o antropólogo, que
a presencia, mostra-se sem saber o que fazer, que rasamente sugere um médico, e, sua
mãe, ao contrário, diz que aquilo era “normal”, que fazia algum tempo que ele não tinha,
mas que é “normal”.
Retorno à filosofia moral de Butler (2011) para sugerir algumas outras indagações
sobre como o espasmo se tratava de um convite vinculante. No seio da ética judaica da
não-violência de Levinas (1985), recuperada pela autora, encontra-se o mandamento
bíblico do “não matarás”. Um enunciado é, portanto, o “não matarás”. O rosto é o modo
básico da responsabilidade, que não está à minha frente, mas acima de mim, colocado
diante da morte; enfim, “pedindo para que não o deixe morrer só, como se o deixar seria
tornar cúmplice de sua morte” (Butler, 2011 :16). Portanto, o rosto diz a mim, sem o
registro das palavras: “o não matarás”. Esse mandamento coloca em questão o amor e o
enraizamento de que o “eu” não pode viver sozinho: “quem sou eu sem você?”. É neste
sentido que o rosto é o que não se pode matar, ou pelo menos, aquilo cujo sentido consiste
em dizer “tu não matarás”. O rosto não fala, mas o que ele significa é o “não matarás”.
Conforme Butler (2011 :17), o rosto “é um discurso que não vem da boca ou, se o faz,
não tem uma origem, ou significado último nela”. O que é, afinal, um rosto? Ele opera
como uma catacrese. Precisamente, definiu Butler:
Rosto descreve as costas humanas, o movimento do pescoço, a tensão das
omoplatas. E dessas partes do corpo diz-se – por sua vez – que choram, que
soluçam, que berram, como se fossem um rosto ou, então, um rosto com boca,
garganta ou, de fato, apenas uma boca e garganta do qual vocalizações
emergem e que não tomam estado de palavras. O rosto deve ser encontrado nas
costas e no pescoço, mas ele não é exatamente um rosto. Os sons que dele
emergem são agonizantes, sôfregos. Assim, já podemos perceber que o rosto
parece consistir em uma série de deslocamentos de tal maneira que o rosto é
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representado como as costas que, por sua vez, é representada como uma cena
de vocalização agonizante (Butler, 2011:18).

Por ser um enunciado, um rosto carece de palavras. É, também, a extrema
precariedade do Outro. Assim, responder-lhe, atender ao seu significado, quer dizer
acordar para aquilo que é precário em outra vida. Por tratar-se de uma vida precária, ele
aguça, primeiramente, a tentação de matar, e, posteriormente, um chamado à paz. Um
rosto que aparece em sua condição precária me faz querer matá-lo, porque ele é
construído em seu não reconhecimento como sujeito, como vida. Devemos apreendê-lo,
portanto, no coração da ética, do chamado à responsabilidade, daquilo que ele significa
enquanto discurso, pois se o Outro, ou o seu rosto, carrega o significado de sua
precariedade, “ao mesmo tempo me tenta a assassinar e me proíbe de agir nesse sentido,
então o rosto opera e produz uma luta em mim, e estabelece essa luta no coração da ética”
(Butler, 2011 :19). Essa luta é o “não matarás”, é a luta contra a precariedade que mata,
que não permite sentir o luto, que não me permite vincular-me, e, que, portanto, é uma
luta para vincular-me moralmente à alteridade, é uma luta contra os enquadramentos do
poder, e uma ética da responsabilidade.
Após ter exposto esses argumentos, parece, agora, ser ainda mais urgente sugerir
que o espasmo de Pedrinho consiste em uma obrigação ética, um chamado às
vinculações. O espasmo enuncia a precariedade, sem que se precise de palavras. A vida
precária aparece em seu significado, apreendê-la faz parte do jogo político-moral das
representações. Pedrinho apresenta sua precariedade na produção cotidiana da vida nas
partes do corpo, nos braços e pernas que se esticam, na respiração ofegante, nos olhos
que se reviram, na boca, que, ao invés de falar, produz babas. Com todos esses elementos,
as histórias de adoecimentos ao longo dos mais de 30 anos de vida de Pedrinho, que Gal
me contava, ganham carnatura existencial. Nos cinco minutos de espasmo, os fluxos
vitais se encontram: o tombo no chão com poucas semanas de vida, a cirurgia a um ano e
sete meses, o andar arrastado pelo chão, o olhar de tristeza, as 80 crises convulsivas por
semana, os gráficos que lemos naquele momento, o corpo que treme à nossa frente, os
animais que se desesperam pela casa, as técnicas corporais utilizadas para “voltar do
espasmo”, o riso alto ao fim de uma crise convulsiva, e a autonomia para se levantar e
nos deixar, novamente, a sós. Assim, o espasmo emaranha fios, construindo fluxos vitais,
sendo ele mesmo um processo no qual as formas são geradas e mantidas no lugar, como
Ingold (2000) havia sublinhado.
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Não atender ao significado da precariedade durante a crise convulsiva como uma
obrigação ética seria produzir um tipo de violência no coração da ética. Atentar para a
vida precária de Pedrinho é reconhecê-lo plenamente como sujeito. A vinculação éticomoral com a alteridade faz parte das possibilidades analíticas de humanizar e/ou
desumanizar o Outro. Tocar na fragilidade do sujeito é reencontrar a vida nos limites de
sua capacidade de fazer sentido – reconhecendo, assim, a sua produção contínua na
própria precariedade. Por isso, trata-se de um problema, também, das políticas científicas
das representações, e vinculações com a alteridade. No seio desse debate, está a questão
ética sobre o reconhecimento ou não da vida e/ou humanidade do Outro. No que concerne
à vida, ou, precisamente, à vivência como a ordem social da política, ou seja, a vida
precária, as ciências humanas são fundamentais no que tange ao reconhecimento ou não
de uma vida, quando estamos lidando com o sofrimento distante; com aquele que não sou
“eu”; com a precariedade que não é minha culpa, mas que, ainda assim, me solicita algo.
Trata-se, assim, de um problema de reflexividade constante. Como a própria Butler
formulou:
Se as humanidades têm algum futuro como crítica cultural, e a crítica cultural
tem uma tarefa no presente momento, é, sem dúvida, no sentido de nos fazer
retornar ao humano aonde não esperamos encontrá-lo, em sua fragilidade e nos
limites de sua capacidade de fazer sentido. Teríamos que interrogar a
emergência e o desaparecimento do humano nos limites do que podemos saber,
do que podemos ouvir, do que podemos ver, do que podemos sentir (Butler,
2011 :32).

E foi a partir do espasmo que pude retornar ao humano de Pedrinho, justamente
em suas fragilidades, e nos limites de sua capacidade de fazer sentido. Pedrinho jamais
me pediu isso com palavras, mas, sim, com a enunciação de uma crise convulsiva. Com
o espasmo, uma solicitação ética foi elaborada para que a atenção voltasse aos processos
vitais, às miudezas e fluxos criativos do cotidiano. Por todo lado, por onde ando na casa
de Pedrinho, este inventa-se e reinventa-se como sujeito moral, nas relações, nas
analogias e metáforas para se comunicar, nas marcas que deixa, nas memórias que se
imbricam com as práticas sociais rotineiras. Pela casa, há registros de suas crises. Gal me
apresenta lençóis rasgados, camisas furadas, papéis amassados, mesas e demais objetos
quebrados. Em algumas crises, Pedrinho fica extremamente descontrolado, ao ponto de
derrubar e morder o que está a seu alcance. “Ele ficava com tanta força que me machucava
toda...”. Essas materialidades vitais, como apontou Ingold (2012), produzidas dentro de
casa, carregam marcas de memórias e sofrimentos, bem como de produção social da vida.
Há algo de processo vital no espasmo, e não somente porque parece que a pessoa está
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morrendo, como pensado naquele dia 4 de agosto de 2018. Mas, também, porque a vida,
ali mesmo, está sendo feita e produzida na sua fragilidade, na precariedade, nos limites
de sua capacidade de fazer sentido. Reconhecer a vida de Pedrinho no espasmo, isto é,
em sua delicadeza, é revolver sua potência e capacidade geradoras do ser (Ingold, 2013),
é reconhecê-lo plenamente como pessoa, como vida. Nos tópicos que se seguem, são
descritas a feitura da vida nas miudezas e fluxos criativos a partir dos barulhos e toques.

4.3 Barulhos e miudezas: Produzindo barulhos, tecendo vidas
“O homem é o xamã de seus significados.”
(Roy Wagner. A invenção das culturas).

“Produzindo barulhos, tecendo vidas.”
Cena 2
Sexta-feira, 05 de outubro de 2018. Gal e eu saíamos juntos da reunião da
APEPI, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ela me convidou a ir à sua casa,
assim que os compromissos com a Associação terminem. Tomamos um ônibus até
o Horto, no Jardim Botânico. Ao chegarmos no território do Horto, Gal fala sobre
as eleições presidenciais e estaduais, que ocorreriam naquele final de semana, no
dia 7 de outubro. Em nosso diálogo, ela se mostra preocupada com as pesquisas de
intenções de votos, que colocavam, em primeiro lugar disparado, um candidato da
extrema direita. Para Gal, que se considera ativista de esquerda desde a época da
Ditadura Militar brasileira, qualquer candidato que tenha propostas antipopulares
torna-se uma ameaça, uma ameaça às suas memórias e cotidianos de lutas, uma
ameaça aos seus projetos ativistas e existenciais, e uma ameaça à sua casa: “não sei
o que acontece com a gente daqui (moradores do Horto) se esse candidato for
eleito”. Gal emaranha suas temporalidades e existências com as eleições daquele
ano, com todos os efeitos subjetivos que um cenário político causa numa pessoa. A
conversa durou até que chegamos à sua rua. A casa de Gal é de esquina, de modo
que, ao dobrar a rua, é possível avistá-la sem maiores dificuldades. “Ouço o
Pedrinho, Gal” – a interpelo. Eu ouço Pedrinho por conta de barulhos.
Ao ver a casa de Gal, barulhos vêm da varanda. Trata-se da emissão sonora
de um rádio e/ou celular, ao qual Pedrinho se conecta quase que diariamente a fim
de escutar músicas. Seus artistas preferidos são o cantor Zeca Pagodinho, e a dupla
Claudinho e Bochecha. Gal, inúmeras vezes, conta que esses artistas são vistos por
Pedrinho como “seus amiguinhos”; os “amiguinhos que ele conversa todo dia, com
o ouvido perto do som”, como sua mãe falou-me, certa vez, quando a indaguei sobre
o porquê dele passar horas de seu dia ouvindo música. Entramos na casa de Gal.
Como eu pressagiava, Pedrinho estava na varanda sentado. Em suas mãos, segura
um celular que emite os sons, traja calças jeans, tênis e camisa do Botafogo, seu
time de futebol preferido. “Olha quem chegou...” Gal anuncia minha entrada. Ouço
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risos altos de Pedrinho, que de costas para nós, parece saber que Gal fala sobre mim.
Aproximo-me de Pedrinho, cumprimentando-o com um beijo em seu rosto,
aproveitando, ainda, para perguntar como ele está? Pedrinho emite um barulho:
beeeimmm. É a primeira vez que ouço tal expressão sair de sua boca. Para produzila, ele a profere com a boca aberta. Aos meus ouvidos, parece que ele une o som
que sai da boca com aquele que sai do nariz, como se falasse por dentro. O
resultado? Eu entendia o que ele queria dizer: que estava bem.
Como sempre, “a casa é sua, fique à vontade, querido”, Gal diz para que eu
me acomode melhor, que deixe minha mochila em algum local. Nesse meio tempo,
seu esposo vem até mim, nos cumprimentamos, ele fala que eu estava sumido, que
havia algum tempo que eu não ia à sua casa. Enquanto conversamos, Pedrinho
esboça alguns barulhos, àquela altura, para mim, identificáveis. Ouço ruídos que se
arrastam no chão – era Pedrinho andando. Barulhos diferentes, pois Pedrinho não
costumava andar forçando tanto seus pés. Ele interrompe minha conversa com seu
pai, produzindo uma outra palavra, um barulho, mais ou menos traduzível por quiii.
Pedrinho falava quiii com o pé direito levantado, apontando para o tênis. Jamais
havia ouvido falar quiii. Porém, entendo que ele queria que eu amarrasse o seu
cadarço. “Pare com isso e deixe o rapaz em paz, Pedro”, seu pai fala ao filho, que,
como resposta, ria alto, produzindo, novamente: beeeimmm. Pedrinho parece querer
dizer tudo bem. Ainda não sei ao certo, se beeeimmm é bem, ou se é tudo bem. O
que abstraio do mesmo tipo de barulho, tecido em duas situações distintas, é que
Pedrinho responde a algo, que parece concordar com as interpelações: ora uma
pergunta, de que se ele está bem, ora uma afirmativa, para que me deixe em paz.
Beeeimmm e quiii são modalidades de comunicação, colocam em diálogo Pedrinho,
e com quem quer que com ele se relacione.
Pedrinho retira-se de nossa conversa. O barulho dos pés arrastando no chão
é mais baixo, de modo que a altura de sua emissão comunica algo errado: o cadarço
desamarrado. Neeeimmm, ouço essa palavra, próxima de neném, que Gal inúmeras
vezes dizia que seu filho, quando falava, perguntava por mim em minha ausência.
Ainda assim, não interrompo meu diálogo com seu pai, custo a perceber que é
comigo que ele fala. Minha atenção é tirada quando neeeimmm se relaciona com
outro barulho, o da cadeira arrastando. Volto meu olhar para Pedrinho: lá está ele
em pé, falando neeeimmm, com sua cadeira em uma das mãos, uma cadeira preta,
mais confortável do que as demais da casa, sendo balançada de traz pra frente, de
modo que seus pés produzem barulhos que, por sua vez, misturam-se com a música
que sai do celular. “O deixe em paz, meu filho”, seu pai novamente lhe fazem esse
pedido. Aproximo-me de Pedrinho. Ele deixa de produzir os barulhos com a boca
e com a cadeira, somente a música toca ao fundo. Demoro alguns segundos para
entender toda aquela sua manifestação. Contudo, não lhe pergunto nada. É o próprio
Pedrinho que, percebendo minha demora, segura na cadeira e diz: quiii. “Ele não
quer sentar não, Pedro”, seu pai responde ao seu gesto, pensando que ele quer que
eu sente. Pedrinho toca na cadeira novamente, e seu nariz e boca fabricam um
barulho: quiii. Seguro numa das bases da cadeira, e, sem seguida, comunico que
ele pode se sentar, que ela já está firme. Pedrinho senta com força, de uma forma
que seu corpo, no encontro com a cadeira, lança à cena mais um barulho.... quase
impossível de traduzi-lo. Ao sentar-se, Pedrinho ri alto. Chama-me mais uma vez
por neeeimmm. Àquela altura, já sei que neeeimmm sou eu. Ele levanta a sua mão
direita, em seguida levanto a minha. Pedrinho bate em minha mão com muita força,
outro barulho surge quando nossas mãos se tocam: taaa. Os animais se manifestam
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nesse momento: a cachorra late, segundo Gal, por ciúmes, ao passo que o gato
transita por nossas pernas, arranhando-me, também provavelmente por ciúmes.
Deixo minha mochila numa cadeira. Eu já estou à vontade264.
*
***
Retornamos ao problema da vida, do modo mesmo como formulou Butler (2011),
onde não esperamos encontrá-la, em sua fragilidade, nos limites de sua capacidade de
fazer sentido. Encontro-a nos barulhos que Pedrinho produz. A vida, aqui, é um
emaranhado de distintos barulhos abertos ao mundo (Ingold, 2013) que se entrelaçam,
que forjam processos vitais, que continuamente criam e recriam formas e fluxos. A vida
está sendo fabricada nas músicas, nos gritos, nos risos altos, nos latidos da cachorra, no
transitar do gato, no balançar da cadeira, nos pés que se arrastam no chão, produzindo
ruídos, nas distintas palavras emitidas pela junção da boca com o nariz. Assim como o
espasmo, essas modalidades de fabricação de barulhos consistem em processos vitais,
pois estão nos interstícios das miudezas e fluxos criativos do cotidiano. Reconhecer a vida
vazando na superfície dessas miudezas é um problema, mais uma vez, da ordem da
reflexividade da prática antropológica, da abertura para as solicitações ético-políticas das
representações, como discutido anteriormente. E é aqui que a criação e a invenção
somam-se às análises.
Roy Wagner (2017) sugeriu que a antropologia se funda primordialmente por
conta da presunção da cultura. O pesquisador de campo, o antropólogo, inventa uma
cultura para si, e nesse processo, por meio do choque cultural, torna a sua própria cultura
visível, inventando a outra cultura por meio da extensão de analogias e metáforas de sua
própria cultura – como faço, ao tentar traduzir os barulhos emitidos por Pedrinho com
palavras textualmente por mim criadas. Em linhas gerais, no processo de inventar uma
outra cultura, o antropólogo inventa a sua própria. É porque o pesquisador de campo
pertence a uma determinada cultura, que ele é capaz de perceber que uma outra cultura
existe. Assim como a sua, as demais são organizadas por associações, cujas pessoas
compartilham símbolos entre si, formando um conjunto de significados, que, por sua vez,
são produzidos no ato de se relacionar. A ênfase é na relação, isto é, o significado é
relacional. E isso se dá, justamente, porque as associações são contextuais e
compartilhadas, e porque o próprio contexto é criado o tempo todo, pois, como disse o
autor, “um contexto é uma parte da experiência – e também algo que nossa experiência
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constrói; é um ambiente interior nos quais elementos simbólicos se relacionam ente si, e
é formado pelo ato de relacioná-los” (Wagner, 2017 :71).
As discussões colocadas pelo autor são de suma importância aos objetivos do
capítulo. Em outras palavras, os barulhos de Pedrinho são experiências, fabricados nas
relações; os barulhos ajudam na construção de um contexto, cujos processos vitais em
questão (beeeimmm, quiii, neeeimmm, música, ruídos etc.) dialeticamente se relacionam
com um pai, um neeeimmm, com os animais, e com uma casa. Isso é possível de ser
apreendido, pois, para Wagner (2017), tanto as associações simbólicas coletivas quanto
as idiossincrasias individuais são dependentes de contínua reinvenção. No caso, diria o
autor, a invenção é a base da existência humana. Nessa chave analítica, não somente os
antropólogos inventam cultura, mas a própria cultura inventa a si mesma, ou seja, a
cultura se inventa o tempo todo por meio de suas próprias convenções (“moralidades”,
“tradições”, “gramáticas”, “costumes”). Ou, mais precisamente, “a necessidade da
invenção é dada pela convenção cultural e a necessidade da convenção cultural é dada
pela invenção” (Wagner, 2017 :88). Assim, inventaríamos para sustentar e restaurar nossa
orientação convencional; e aderiríamos a essa orientação para efetivar o poder e os ganhos
que a invenção nos traz. O trabalho da cultura, então, é inventar a vida a partir da ordem
da convenção. Numa relação dialética, o coletivo e convencional só fazem sentido em
relação ao individual e idiossincrático, e vice-versa, diria o autor, contextos coletivos só
podem ser retidos como tais, ao ser “continuamente filtrados através das malhas do
individual e do particular, e as características individuais e particulares só podem ser
retidas e reconhecidas como tais ao serem filtradas através das malhas do convencional”
(Wagner, 2017 :87).
É por isso que, para o autor, a criatividade ou a invenção devem ser privilegiadas
nas análises antropológicas, pois se reconhecemos nossa própria cultura como inventiva
e criativa, devemos, no mesmo sentido, reconhecer o modo como os sujeitos que
estudamos também o são. A invenção, aqui, está no coração da ética, como largamente
foi discutido anteriormente, ao valer-me dos postulados de Butler (2011). Toda vez que
fazemos com que Outros se tornem parte de uma “realidade” que inventamos sozinhos
(inventada por meio da cultura, no mesmo sentido em que inventamos
interlocutores/pessoas), negando-lhes sua criatividade e seu direito de criar, nós “usamos
essas pessoas e seu modo de vida e as tornamos subservientes a nós” (Wagner, 2017 :44).
Desse modo, a extensão analógica, e a metaforização dos diversos fenômenos da vida e
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do pensamento humanos, que, não obstante, traduzimos com os códigos culturais de nossa
própria cultura, precisam passar pela invenção criativa dos atores sociais.
Aqui, não faço mais do que traduzir aquilo que meus ouvidos recebem, quando
Pedrinho arrasta o pé no chão, quando chama a mim, quando pede algo, quando sorri alto,
quando toca em minha mão, e quando, poeticamente, cria as palavras usando a boca e o
nariz, usando metáforas textuais de barulhos que são uma extensão daquilo que eu mesmo
entendo em termos de significados. O que estou querendo afirmar é que é provável que
as emissões beeeimmm, quiii, neeeimmm e taaa, e tantas outras palavras, não sejam de
fato fiéis ao modo como Pedrinho as formula no ato de se relacionar com outra pessoa.
Encher o texto de barulhos, produzindo efeitos que deem conta minimamente do que é a
“realidade” não se espera ser fiel à risca, no entanto, está indo em direção ao compromisso
antropológico de dar ênfase à capacidade inventiva da pessoa, como uma maneira de
expressar textualmente o que é o cotidiano do sujeito, e o que são os fenômenos da vida:
uma invenção criativa. Pois, “o homem é o xamã de seus significados” (Wagner, 2017
:67). Os barulhos de Pedrinho, que reproduzo com analogias e metáforas textuais,
consistem em poéticas da habitação, em cujas relações, no plano dessa poética da
vivência do sujeito, Ingold (2000) havia sugerido que a vida pode ser melhor
compreendida.
Anteriormente mencionado neste capítulo, Ingold define a vida como uma
“capacidade geradora dentro do campo englobante de relações, dentro do qual as formas
são geradas e mantidas no lugar” (Ingold, 2012 :31). Para Ingold, a ênfase deve ser tecida
no processo em que as formas de vida são geradas. Isso, por exemplo, tiraria a vida de
uma ordem pré-estabelecida, e a colocaria no fluxo vital, na relação, na constituição
relacional do ser, no movimento, pois: onde há vida, há movimento. O que temos aqui é
uma complexa relação entre vida, forma e fluxo. A forma, para o autor, seria o objeto
inacabado, por sua vez morto, enquanto dar a forma seria a vida265. É por isso que sua
ênfase é no fluxo, o que ele, em outro artigo (Ingold, 2013), chamou de fluxo perpétuo.
Trata-se de uma convergência de sua teoria com o conceito de devir, inspirado de Deleuze
e Guattari (2011). A sugestão de Ingold (2012, 2013) é que temos que seguir os fluxos
vitais, os emaranhados, isto é, os fios que produzem a vida, traçando os caminhos através
dos quais a forma é gerada e mantida no lugar, onde quer que os fios nos levem. O
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movimento dos fios é sempre criativo, eles andam “para frente”, a vida anda “para frente”,
pois não é um objeto acabado. Esses fios são sempre improvisados e criativos. Entretanto,
não se desenrolam em conexões, nem descrevem relações entre uma coisa ou outra. Para
o autor, um emaranhado de fios não consiste em redes de conexão266, mas numa malha
(meshwork) de linhas entrelaçadas de crescimento e em movimento.
No que se refere a sua abordagem ecológica da vida (Ingold, 2000), o crescimento
e o movimento somam-se às suas análises sobre habilidade, percepção e
desenvolvimento. Precisamente, se perguntaria Ingold, o que significa para os seres
humanos habitar um ambiente? O que significa o habitar? A abordagem do ambiente é,
aqui, de suma importância. O ambiente é a relação com o organismo vivo: ambiente mais
organismo, ou organismo em seu ambiente. Assim, um ambiente não existe sem o
organismo, no mesmo sentido em que o organismo também não. O ambiente mais
organismo consiste em uma totalidade indivisível, contudo uma totalidade que não é
limitada, mas um processo em tempo real: um processo em crescimento e
desenvolvimento. É aqui que se habita, que se produz a poética da habitação. O vivente
está no mundo em relação, produzindo suas formas de vida “para frente”, cujas
habilidades são cultivadas, “crescem”. A partir de uma abordagem ecológica da vida,
“todo ser, como é pego no processo e levado adiante, surge como um centro singular de
consciência e agência: um desdobramento, em algum nexo particular dentro dele, do
potencial gerador, que é a própria vida” (Ingold, 2000 :19). Nesse processo, segundo
Ingold, o mundo se revela267. E isso se dá por meio de chaves como pistas.
Uma pista, em suma, é um marco que condensa cadeias díspares de experiência
em uma orientação unificadora que, por sua vez, abre o mundo para a
percepção de maior profundidade e clareza. Nesse sentido, as pistas são chaves
que destrancam as portas da percepção, e quanto mais chaves você segure,
mais portas você pode desbloquear, e mais o mundo se abre para você. Minha
opinião é que é através da aquisição progressiva de tais chaves que as pessoas
aprendem a perceber o mundo ao seu redor” (Ingold, 2000 :22).

Pedrinho permite levar adiante as proposições colocadas pelo autor. Os fios aos
quais Ingold (2012) se refere estão abertos para o mundo, produzindo a vida nos
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entrelaçamentos, nos fluxos vitais. Na cena em que descrevo minha chegada à casa de
Pedrinho, os barulhos são emaranhados de fios que se tocam. No caso, não o som do
celular de um lado, e, do outro, os ruídos do chão, as palavras por ele construídas, o tapa
dado em minha mão, entre outros elementos, mas, sim, no entrelaçamento de todos esses
barulhos. Todos esses barulhos são processos que forjam a vida, pois estão em fluxo
perpétuo, andando “para frente” e embaralhados; os barulhos se embaralham entre si, no
mesmo sentido que se entrelaçam com a casa, com o pai, com o neeeimmm, e com os
animais. Isto é, um ambiente mais organismo.
As miudezas e fluxos criativos de Pedrinho fabricam a vida, cotidianamente, por
meio de fios que se tocam. O som que o celular emite, as emissões que a boca e o nariz
forjam, os ruídos que o pé produz no chão, a cadeira que se arrasta, emitindo um tipo de
barulho em específico, são todos fios, potências geradoras da vida. Para captar essas
nuances, como se procurou fazer na reconstrução da cena trazida, a proposta é seguir os
fluxos, onde quer que eles nos levem, como sugeriu Ingold (2012). Os caminhos dos
barulhos, por mim percorridos, elaboram processos vitais, pois se trata do movimento em
que as “formas são geradas e mantidas no lugar” (Ingold, 2000 :19).
Os fluxos criativos e vitais de Pedrinho não param por aí. Eles se emaranham em
muitos outros fios. O que fiz até aqui foi privilegiar como os barulhos vão fabricando
cotidianamente a vida de Pedrinho, sua poética da habitação, seus esforços rotineiros
para se inventar e se reinventar, construindo os contextos relacionais e os significados da
experiência humana. Os fios entrelaçados na experiência de Pedrinho, quando seguidos
em seus fluxos, têm o potencial de trazer de volta a força geradora do ser, ou, as coisas
de volta à vida (Ingold, 2012): a música no celular, o pé que se arrasta no chão, as palavras
elaboradas, a cadeira, o toque na mão do pesquisador; todos esses elementos são fios em
relação, isto é, fios de vida. A equação é mais ou menos essa: produzindo barulhos;
tecendo vida.
Na sessão adiante (última e conclusiva), descrevo os toques de Pedrinho, e os
emaranho com os barulhos e os espasmos, o que possibilita encontros vitais, efetuando o
elevar “para a frente”, as miudezas e fluxos criativos da vida.
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4.4 Toques e emaranhados de fios
“E o humano aparece então como aquilo que resta,
um tanto em farrapos, do aracniano atravessado por
essa espécie de meteorito cego que é a consciência.”
(Fernand Deligny. O Aracniano e outros textos).

“A tessitura dos encontros vitais.”
Cena 3
Sábado, 17 de novembro de 2018. Chego, à noite, à casa de Gal. Fui
convidado para o aniversário de 33 anos de Pedrinho. Como presente, levo um
conjunto de canecas do Botafogo, time de futebol para o qual ele torce, como
mencionado anteriormente. Ao chegar em sua rua, ouço Pedrinho, não pelos seus
passos, propriamente ditos, mas porque, próximo ao portão, é possível ouvir partes
da letra de uma música do cantor Zeca Pagodinho. Quando entro na casa, o
cumprimento e lhe desejo muitos anos de vida. “Ele perguntou por você, achava
que você não viria”, Gal me diz, devido ao fato de eu ter podido somente chegar no
período da noite. Entrego-lhe seu presente. Ele se mostra envergonhado quando o
chamo, parece que ganharia algo. Sua expressão corporal encurva-se, as mãos são
colocadas para dentro das calças, como quem quer dizer estar sem graça. Coloco
meu presente em suas mãos, ele recebe e abre: “nossa, meu filho, já sei, você
adorou...”, sua mãe fala com ele, assim que vê que se trata de algo do Botafogo.
Pedrinho ri alto, toca no meu braço e estende sua mão. Em seguida, estendo a
minha: taaa, nossas mãos se tocam. É um tipo de agradecimento. Pedrinho toma as
canecas e sai pela casa, arrastando o pé no chão, produzindo barulhos ao andar,
indo mostrá-las ao pai e ao irmão mais velho, que também se encontram no local.
Resolvo ajudar Gal na preparação do jantar. Contudo, Pedrinho interrompeme algumas vezes. Quase sempre, ele me toca e bate o pé no chão, aponta para o
tênis e diz: quiii. Algo está errado: quer que alguém amarre o seu cadarço. Já
sentados à mesa, ele pede para ir ao banheiro, levanta-se, e, ao retornar ao seu lugar,
permanece em pé, enquanto com uma das mãos arrasta a cadeira e chama pelo
neeeimmm. Àquela altura eu já sei: quer que eu segure sua cadeira para que ela
esteja firme e segura, para que ele não venha a cair e se machucar ao se sentar. Ao
fazê-lo, levanta a mão mais uma vez, deseja me agradecer, todavia, seu pai o
impede, diz que ela já estava sendo “chato com o rapaz”. Pedrinho fecha o
semblante. Daí em diante, passa a não mais comer seu jantar. Ele permanece cerca
de 20 minutos sem dizer uma palavra, sem esboçar uma reação de felicidade, sem
comer, e sem emitir barulhos. Após algum tempo, olho fixamente para Pedrinho.
Lembro-me das horas e horas que passávamos sentados em seus “silêncios de
palavras”, quando eu mal conseguia perceber a potência geradora de vida que ele é.
Pedrinho passa também a me encarar, em poucos segundos ri de modo baixo. Em
seguida, expressa significados por meio de toques, que se entrelaçam com barulhos.
Primeiro, rindo, toca em sua própria bochecha rapidamente, frisando querer algo:
para que eu coloque alguma música da dupla Claudinho e Bochecha. Segundo,
assim que a música começa a tocar, bate ritmicamente com as mãos na mesa,
também exigindo algo: para que eu coloque, dessa vez, uma música do Zeca
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Pagodinho. Coloco a música, e Pedrinho torna a colocar a mão na bochecha. Ele
estava me burlando. Balanço a cabeça e lhe digo não. Pedrinho ri, confirma a
brincadeira, e, após isso, retornou a comer.
Cena 4
Na manhã do dia seguinte de seu aniversário, acordo com barulhos vindo
da cozinha. Trata-se da primeira etapa de medicamentos de Pedrinho, a ser
executada às 06h. Ele se recusa a medicar-se. Gal lhe dá broncas, diz que ele ficará
doente caso não faça o uso. Ainda assim, Pedrinho não toma. Ao longo daquela
manhã, os animais ficam quase o tempo todo ao lado dele, segundo Gal, estão
estranhos. Pedrinho pede apenas uma vez para que eu amarre o seu cadarço, algo
fora do comum, já que, geralmente, ele mesmo desamarra para que eu amarre em
seguida.
Quiii, junto dessa palavra, Pedrinho mune-se, em suas mãos, de algumas
fotos de quando ele era um bebê. À medida que eu vejo uma fotografia, ele mesmo
passa adiante a próxima. A atitude de mostrar aquelas fotos não parte de um pedido
meu e nem de uma vontade de Gal, mas do Pedro. Antes que eu acabe de ver todas
as fotografias, Pedrinho as toma de minhas mãos, vai guardá-las. Ao retornar, puxame pelo braço, conduzindo-me até o quarto. Lá, aponta para uma caixa preta, a
caixa onde sua mãe guarda seus medicamentos. Pergunto se ele quer tomar – ele
ainda não se medicou. Naaaau, é a sua resposta. Entendo como um “não”. Pedrinho
começa a tocar em muitas coisas dentro do quarto: seu nebulizador, suas roupas, e
num violão. Este último, segura por um tempo. Tocando em meu braço, aponta para
o violão, pronunciando a palavra quiii. É um convite: quer que eu toque. Seguro-o.
De fato, tenho alguma prática com instrumentos de cordas. Inicio uma música. Em
poucos segundos é interrompida por ele: já não mais quer me ouvir.
Ainda naquela manhã, após tomar um banho, Pedrinho está um tanto quanto
impaciente, bem mais do que quando me levou até o quarto e tirou as coisas do
lugar. Ele toca na mesa, arrasta a cadeira, pede para alterar quase que
instantaneamente sua música escolhida, emite barulhos com a boca, quase
cantarolando. Enquanto isso, Gal está na cozinha, cuida dos afazeres domésticos.
Chamei-a, pois acho Pedrinho estranho. “Vai convulsionar, já sabe...”. Ela diz ao
seu filho. Pedrinho segura sua cadeira com as mãos, e arrastando-a no chão, aponta
para que eu segure em sua superfície: ele senta. Sentado, toca em minha bochecha,
coloco a música do Claudinho e Bochecha para tocar – é um pedido. Em poucos
segundos de música, sua cabeça está baixa, ao levantar, sua boca produz um
acúmulo de líquido, os olhos ameaçam revirar-se. Gal já sabe: “falei que você ia
convulsionar, Pedro, por que não tomou o remédio mais cedo?”.
Pedrinho toca-me com os pés. São toques involuntários, pois os pés esticamse devido à convulsão, o rosto treme, o líquido acumulado cai na roupa: Pedrinho
está tendo um espasmo. Seus pés, que batem nos meus, suas mãos, que seguram a
cadeira, numa tentativa de controlar a convulsão, bem como sua respiração
ofegante, tecem barulhos: barulhos convulsivos. Gal reanima o filho com técnicas
corporais, conversa com ele durante o espasmo, diz que irá passar logo, que ele irá
ficar bem. Esse espasmo é mais curto do que o primeiro que presenciei, durou
menos de um minuto. Contudo, é mais intenso. Os olhos arregalam-se mais, a boca
acumula muito mais líquido, e, com o cessar da crise, Pedrinho não ri alto. Ao
contrário, fica parado por alguns segundos, sem esboçar qualquer feição corporal.
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Até que ele mesmo levanta e pega o celular. Com alguns toques na tele, escutamos:
Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer à
vida, verdade. Trata-se de um trecho de uma música do Zeca Pagodinho. Pedrinho
está de volta do espasmo268.

*
***
Para Peter Pelbart (2002), o capitalismo global produziria um tipo de
megamáquina de produção de subjetividades. Em outras palavras, a todo momento
estariam sendo oferecidas formas de vida, processos que se dão através “dos fluxos de
imagem, de informação, de conhecimento e de serviços que acessamos constantemente,
absorvemos maneiras de viver, sentidos de vida, consumimos toneladas de subjetividade”
(Pelbart, 2002 :34). Com os regimes de governamentalidade do século XVIII, o poder
exerceria domínios sobre a vida, como Foucault (2004, 2013, 2018) propôs ao cunhar o
termo biopolítica. De todo modo, Pelbart (2002) apresenta uma alteração epistêmica, em
que, ao invés de pensar o domínio populacional da vida a partir do biopoder, passou a
sugerir o termo biopotência, ou potência da vida. Nesse caso, a vida deixa de ser vista
como a entrada de processos biológicos na ordem da política, para tornar-se “sinergia
coletiva, a cooperação social e subjetiva no contexto de produção material e imaterial
contemporânea, o intelecto em geral” (Pelbart, 2002 :39). Seguindo esse pensamento, a
vida, portanto, significa inteligência, afeto, cooperação, desejo; uma virtualidade
molecular da multidão, energia a-orgânica, corpo-sem-órgãos: uma singularidade em
potência (Deleuze, 2002); um devir; um fluxo que anda “para frente” (Ingold, 2013).
Sugeriu Deleuze (2002):
Uma vida não contém nada mais que virtuais. Ela é feita de virtualidades,
acontecimentos, singularidades. Aquilo que chamamos de virtual não é algo ao
qual falte realidade, mas que se envolve em processo de atualização ao seguir
o plano que lhe dá realidade própria. O acontecimento imanente se atualiza em
um estado de coisas e em um estado vivo que fazem com que ele aconteça. O
plano de imanência se atualiza, ele próprio, em um Objeto e um Sujeito aos
quais ele se atribui (Deleuze, 2000 :16).

E é desse modo que, neste momento, é possível enxergar Pedrinho: como uma
potência de vida, um alguém que se inventa e se reinventa constantemente, nas miudezas
e fluxos do cotidiano, uma singularidade, um sujeito que fabrica a vida no ato de burlar
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um pesquisador numa mesa de jantar, que cria para si uma imagem deste mesmo
pesquisador, como se ele fosse um neném, como se ele fosse o seu irmão mais novo. Não
somente os antropólogos inventam a cultura e a “realidade” que estudam, mas, também,
os próprios atores sociais com os quais lidamos inventam esses mesmos contextos, nos
atos dos choques culturais produzidos (Wagner, 2017). Inventam-me “filho”, “rapaz”,
“neném” e “neeeimmm”. Ingold (2013), ao formular sua proposta para repensar o
animismo de ontologias indígenas, sugeriu que isso ocorre em dialética com o
reanimamento do pensamento. Retornamos, aqui, a temas já discutidos neste capítulo,
como as obrigações ético-morais das representações (Butler, 2011). A questão colocada
por Ingold (2013) é como se produz o movimento de estar no mundo? Sobretudo quando
determinadas culturas têm a percepção de um mundo em contínuo nascimento. Haveria
uma rasura, para o autor, entre o animismo e a ciência, pois esta última fecha o mundo (e
a vida), quando, na verdade, é preciso deixá-lo em aberto, para que fios se entrelacem,
para que encontros vitais se produzam. Assim, o saber deve ser “reconectado com o ser,
a epistemologia com a ontologia, o pensamento com a vida” (Ingold, 2013 :24).
A cena que escolho para encerrar este momento da discussão atende ao objetivo
geral que aqui foi percorrido, qual seja: demonstrar do que a vida da pessoa com
deficiência é feita. Perceba-se que retorno com a palavra “deficiência”, apenas no tópico
em que se pretende concluir o texto, tendo-a abandonado ao longo de toda análise
percorrida. Isso se explica pelo fato de se ter optado por tomar Pedrinho não como uma
pessoa deficiente, mas como alguém em processos de vulnerabilidade e precariedade
humanas, cujas fragilidades e limites desafiam o significado de sua apreensão como
vida269. O desafio científico proposto foi o de sugerir novos enquadramentos do poder, e,
etnograficamente, demonstrar como Pedrinho fabrica sua vida cotidianamente, a partir
das miudezas e fluxos criativos. O reconhecimento de Pedrinho como vida, como sujeito
plenamente reconhecível, e como produtor de criatividades constantes, encontra-se no

Assim como Peter Fremlin (2011) havia sugerido, a categoria “pessoa com deficiência” é central na
reivindicação de direitos; no entanto, ela é englobante no que diz respeito às experiências dos sujeitos
sociais – não permitindo com que tomemos as relações sociais em sua complexidade. No seu campo, ele
opta por utilizar o termo chumbado, mostrando como o corpo da pessoa com deficiência vai sendo
performado e formado por meio de relações corporais, objetos e palavras. Aqui, abandonei a categoria,
mesmo que ela esteja no título do capítulo, em detrimento da utilização do nome próprio da pessoa em
questão: esbocei uma análise sobre o Pedrinho e seus comezinhos e rotineiros fluxos vitais. O que percorri
é uma análise sobre uma pessoa com deficiência, mas é também – e fundamentalmente – sobre o Pedrinho
e suas relações cotidianas.
269
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coração da ética, da responsabilidade, da apreensão da subjetividade, de um chamado à
paz, e das formulações político-morais das representações (Butler, 2011).
Ao longo do capítulo, visibilizaram-se os modos como a vida de Pedrinho é feita
nas fragilidades, nos limites que desafiam o significado da apreensão, e nas invenções
criativas: espasmos, barulhos e toques. Essas três dimensões apresentadas, apesar de
aparecerem em tópicos separados (primeiro o espasmo, depois os barulhos e somente
aqui os toques), estão emaranhadas no fluxo perpétuo da poética da habitação de
Pedrinho. A cena descrita acima é um exemplo primoroso de como espasmo, barulhos e
toques entrelaçam-se, assim como muito mais fios que, ora pelo limite de espaço para
descrever, ora pela minha incapacidade, ainda, de seguir todos os seus fluxos, não
puderam aqui ser analisados.
O pensamento conectando-se com a vida, para Ingold (2013), é uma forma de
deixar o mundo em aberto, para que os fios se emaranhem, para que a vida seja um
nascimento constante, e para que os fluxos vitais aconteçam. Isso, a meu ver, precisa
ocorrer desde o texto, mesmo que seja quase impossível traduzir plenamente uma
experiência de campo – daí, a necessidade de se escrever com os barulhos. Wagner (2017)
nos disse que sempre traduzimos, utilizando extensão de analogias e metáforas
pertencentes à nossa própria cultura. O que foi feito ao longo do capítulo, foi preencher o
texto com alguns barulhos, metaforizando a experiência de campo, não para que seguisse
à risca o que meus ouvidos captaram, mas para que os fluxos criativos e vitais fossem
etnografados em seus movimentos e entrelaçamentos.
Aqui, os fluxos foram seguidos a fim de sugerir como Pedrinho fabrica sua vida.
Esses fluxos conduziram-me ao corpo que revira os olhos, que treme, cuja respiração fica
ofegante, aos líquidos que a boca produz; conduziram-me às palavras, às músicas, ao
arrastar da cadeira, aos ruídos do chão; conduziram-me aos toques na bochecha, às
batucadas na mesa, ao toque no corpo, ao toque em minha própria mão. Tudo isso se
entrelaça, anda “para frente”, a vida está sempre em crescimento e movimento.
Como demonstrado na última cena trazida, os fios dos barulhos, dos toques e dos
espasmos emaranham-se: se pede uma música, do Claudinho e Bochecha, tocando numa
bochecha humana; rapidamente, a música começa a tocar, os barulhos sonoros, parecidos
com aqueles a que sempre identifico Pedrinho na varanda, são emitidos; segundos depois,
o corpo treme, tem um espasmo. É assim que a última cena está descrita. É assim que ela
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deve ser lida. É assim que os fios em questão se emaranham. É assim que os fluxos vitais
são produzidos nas miudezas do cotidiano e, aqui, os segui para construir esta parte da
etnografia.

*
***

Cabe uma pequena nota explicativa. Enquanto eu estava concluindo a versão final
deste capítulo, Pedrinho foi internado por conta de uma baixa na taxa de sódio. Esta não
foi a primeira vez que ele ficou internado algumas vezes nos últimos dois anos – e nem
mesmo a última, como se verá nas considerações finais. Muito meditei em reescrever
algumas partes do capítulo, principalmente na sessão sobre precariedades e a ética da
convivência, acrescentando mais incisivamente as desigualdades sociais que lhe acomete.
Entretanto, creio que ter iniciado o capítulo com a cena da crise convulsiva já
denota de imediato que as poéticas criativas de Pedrinho estão sempre disputando espaços
com muitas dificuldades cotidianas. E que ele produz sua existência em meio à
adoecimentos, possibilidade de perda da casa, “crises” da saúde pública, enfim, com todas
as situações materiais apresentadas nos capítulos anteriores. Com a notícia de sua
internação, decidi manter a proposta inicial do capítulo por achar que ela produz uma
guinada reflexiva para repensar o humano, mas, também, porque ela é fundamentalmente
política.
Os barulhos, os toques e os espasmos de Pedrinho nos dizem muito sobre as
possibilidades de construção da vida e do sujeito moral a partir da própria precariedade
e dos limites de sua apreensão. E isso precisava ser descrito em sua plenitude. Para
encerrar o capítulo, apresento uma foto de sua infância – consiste em um quadro alocado
na parede de sua casa. Em seguida, o glossário com algumas de suas palavras. Percebase que não ofereço apenas um único significado para elas, e as listo sempre em reticências.
Faço isso por conta da pluralidade de interpretações e criatividades envolvidas.
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Foto 6 – Pedrinho.

Glossário de palavras
Beeeimmm: bem; está tudo bem; está bem...
Naaau: não; não quero; não gosto...
Neeeimmm: neném...
Quiii: aqui; está aqui...
Taaa: está bem; barulho com as palmas das mãos...
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Considerações finais

“Se ainda a vida é verdade e o verso existe.
Se alguém chama à sua porta e você está triste,
Abre, que é o amor, amiga minha.”
(Gabriel García Márquez. Se alguém bate à sua porta).

(De recomeços: uma carta!)
Gal, minha querida,
Gostaria que me dissesse como estão as coisas por aí no hospital. Imagino que
esteja tudo muito tumultuado e você não possa me dar tanta atenção como sempre o fez
ao longo dos últimos dois anos. Justo. Você cuida dos seus neste momento. Isso sempre
foi algo que fez com que eu criasse uma admiração profunda por sua existência.
Eu queria contar por aqui que escrevi uma dissertação de mestrado sobre você e
sua família. Há tempos você sabe que venho construindo cenas dentro de sua casa,
perguntando coisas sobre seus parentes, e ouvindo o que queira me dizer. Muitas coisas
ficaram de fora deste trabalho, já te digo, pois, mesmo sabendo que ele está muito maior
do que esperavam de uma dissertação, ainda é muito pequeno em comparação com tudo
o que partilhamos. Guardo comigo vários registros de nossos dias; de conversas entre
alguns cafés, almoços, caminhadas pelas ruas, festas juninas, reuniões de Associação,
espaços burocráticos, entre outros momentos impagáveis. Mantenho tudo devidamente a
salvo em documentos online para jamais os perder; assim como guardo os vários cadernos
manuscritos que me acompanharam durante o doce prazer de sua companhia. Guardo
tudo isso como uma parte muito importante de mim. Não somente porque consiste no
material de uma pesquisa de campo, mas, sim, porque eles me guiaram nos detalhes mais
sutis da vida: tornaram-me mais humano, querida. Eu mencionei isso nos agradecimentos:
esta dissertação me construiu como pessoa moral. Não somente antropólogos estão em
campo objetivando relações sociais concretas – eles mesmos vão sendo mudados nessa
malha tão vital e transformadora, que emaranha afetos, éticas, compromissos implícitos,
arrependimentos, histórias, saberes. Você me ensinou muita coisa sobre o mundo, as
“dificuldades da vida”, e os vários mundos imaginados que ainda podemos ter. Essa era
a sua intenção?
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Se eu pensei errado, não há problema algum. Ainda temos muito tempo para
(re)pensar as coisas ditas – afinal de contas, você sabia que eu, em diversos momentos,
chamei esta dissertação de uma fenomenologia do trabalho do tempo? Parece que eu
gosto do tempo. Nele muitas coisas acontecem: cicatrizes se abrem e se fecham
novamente. O tempo tem uma agência na vida social. O texto que aqui temos é
basicamente quase todo escrito sobre minhas relações contigo, com o Pedrinho, com o
Seu Cacau, com a Bebeca, a cachorra, com o Pipoca, o gato – que nos deixou há pouco;
sinto muito pela perda –, e, em algumas passagens, o José, seu filho mais velho, do qual
com muito orgulho e admiração você fala. Não sei se você sabe, mas existem duas frases
ditas por você, direcionadas exclusivamente a mim, que jamais saíram da minha cabeça:
“Quanto tempo eu não te vejo!” e “Quando você volta?”. As duas são produtos da mesma
moeda. Dizem respeito às minhas ausências. Você as dizia em minhas recepções e
despedidas. Quando isso acontecia, estava sempre posicionada no portão de sua casa,
localizada numa rua de barro, domada por inúmeras árvores e plantas sempre muito bem
cuidadas, na comunidade do Horto, uma habitação popular localizada no Jardim
Botânico, Rio de Janeiro. Você despertou em mim um interesse que eu não sabia que
tinha: ler sobre a história das políticas de remoções de casas populares em nossa cidade.
É tão perverso esse processo que chega a me causar asco.
Desde quando comecei a escrever este trabalho, pelos idos de junho de 2019, as
duas frases que recuperei há pouco tornaram a me perturbar. Compareci muito pouco à
sua casa neste segundo semestre. Em alguns dias, você me passava mensagens irritadas –
acho que com razão! –, perguntando se eu não mais gostava de sua companhia. Elas
sempre me tocavam profundamente. Gal, a antropologia foi um acontecimento na minha
vida – talvez, um excelente acontecimento. Eu só soube da existência dessa área de
conhecimento quando me matriculei na graduação. Você também foi um acontecimento.
Filósofos contemporâneos, a exemplo de Deleuze & Guattari (2011), têm sugerido que
os acontecimentos são potentes, que carregam um incessante devir e força geradora da
vida neste mundo, e constroem sempre outros possíveis. Suas mensagens sobre minhas
ausências operavam como um puxão de orelha. Ora, querida, eu vejo a antropologia como
arte. Eu já te contei uma vez que estudava guitarra na Escola de Música Villa Lobos antes
de passar no vestibular e mudar de rumo. Por isso, talvez, eu tenha escrito cenas em
campo – às vezes elas mais pareciam poemas – porque venho da arte, de certo modo.
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Mas não se engane. A antropologia pode ser muita linda se você permitir que ela
o seja; mas pode ser bastante cruel, se você também permitir que ela assim também o
seja. Antropólogos eram acostumados a permanecer longas temporadas em lugares
distantes de suas casas. Depois voltavam e produziam o que Gregory Bateson (2008)
chamou de retrato compósito de uma cultura. Se eles voltavam para visitar seus
“nativos”? Confesso que eu não sei lhe responder com precisão. O que sei é que boa parte
dessas pesquisas eram financiadas pelos governos coloniais – acredito que estes não
tinham boas intenções. No entanto, muitas etnografias primorosas surgiram desses
acontecimentos, não podemos negar. A minha preferida é o clássico Argonautas do
Pacífico Ocidental, de autoria de Bronislaw Malinowski (2018), considerado uma espécie
de “pai” do modernismo antropológico. Ora, já estou me detendo muito sobre a ciência
em que estou prestes a me formar e mudando o foco, que é lhe escrever uma carta.
Retornando, então. Suas mensagens me causavam a estranha sensação de que eu
havia ido à sua casa, permanecido dias, vivido muitas coisas, dormido por aí, trocado
afetos, e, no final, era “apenas” para produzir um trabalho acadêmico. E foi, sim, Gal.
Desde o início eu tinha que escrever uma dissertação. Passei por altos e baixos em sua
escrita: eu a amei e a odiei várias vezes – lembra que um dia eu te disse que estava com
o sentimento de estafa? Porém, hoje, com os capítulos escritos, lendo e relendo o que
produzi, sinto uma felicidade profunda em tê-la terminado, ainda que ela apresente
eventuais brechas, inconclusões e faltas – e que bom que as tenha, afinal, escrevemos
para pensar as relações, e as relações servem para repensarmos o que antes escrevemos –
isso tem sido o que muitos antropólogos contemporâneos têm chamado de relação, ou
relacionalidade, relação social (Strathern, 2014). Mas estou feliz; principalmente porque
você aparece em todos os capítulos, da introdução às considerações finais.
Eu nunca deixei de gostar de você, querida. Ao contrário, sentar-me para escrever,
e ler e reler minhas cenas de campo fizeram-me admirá-la ainda mais. Com muito menos
frequência do que em 2018, assumo, visitei-a durante a escrita. Eu nunca lhe disse isso:
quando eu te ligava inusitadamente, dizendo que estava próximo ao Horto, perguntando
se podia dar uma passada em sua casa, era porque eu estava com uma tremenda saudade.
Saudade de nossas conversas, dos barulhos do Pedrinho, dos latidos de Bebeca, das
conversas sobre futebol com o Cacau, das ruas e do cheiro das plantas do Horto, das
histórias de seu passado, de te ajudar na preparação da comida e na arrumação da casa.
“Lá vem você metendo a mão na vassoura”, você dizia. Desculpas pelas minhas
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ausências. Acho que apesar de velha de guerra, de uma ativista velha vira-lata de rua,
cuja experiência na política exige muita “força” e “raiva”, você é muito grata e afetiva.
Não vai ser muito difícil me perdoar – estou certo? Eu estava escrevendo uma dissertação
sobre você e sua família esse tempo todo. Você sabia disso. Agora, vou lhe contar o que
elaborei.
Iniciei esta carta chamando-a de “recomeços” e perguntando se está tudo bem no
hospital. Há três dias liguei para você. Estava começando a escrever esta consideração
final – trata-se também do “término” de minha pesquisa, por isso tem dois nomes. Fui
surpreendido por uma notícia não muito boa. Pedrinho encontra-se internado em função
de uma baixa no sódio. É a segunda vez que isso acontece enquanto esta dissertação já se
encaminhava para a sua conclusão. Não posso negar-lhe o quanto isso me toca
profundamente. Pedrinho é meu irmão – foi exatamente você, Gal, que me deu essa
posição parental, lembra? Faz cerca de três meses que eu venho escrevendo e-mails a
mim mesmo, rabiscando sobre o que eu vinha fazendo em cada capítulo, já pensando em
uma futura conclusão. Dei-me conta de que comecei a escrever como se estivesse
trocando mensagens com você. Eu ainda não havia me tocado de algo: parecia uma grande
carta. Foi mais ou menos dali que surgiu a ideia dessa consideração final. Contudo, essa
ideia se cristalizou mesmo recentemente. Em uma breve conversa com Felipe Magaldi,
ele disse que escreveu uma carta à Nise da Silveira, importante médica psiquiatra
brasileira, responsável por criar toda uma linha revolucionária para o tratamento mental
no Brasil, como conclusão de sua tese de doutorado (Magaldi, 2018) – defendida também
aqui no Museu Nacional da UFRJ. Nise escrevia cartas ao filósofo Espinoza; Felipe
escreveu uma carta à Nise, perguntando como caminhavam as coisas no mundo dos
mortos, avisando a ela que suas ideias permaneciam vivas e materializadas numa tese.
Aqui, escrevo à Gal, minha mãe adotada durante uma pesquisa de campo – você me
chamou de filho várias vezes; eu afetivamente aceitei a categoria –, a fim de que fique
sabendo o que nossas conversas renderam.
Lembra-se que todas as vezes em que conversávamos, você começava a contar
um monte de “histórias de lutas”, perpassando as memórias daquela casa no interior do
Estado do Ceará, os trabalhadores rurais que eram opositores à Ditadura militar instaurada
neste país, seus pais, seus avós, e seus irmãos? Eu as reuni no primeiro capítulo. Chameio de “Marcas de guerras, cotidiano de lutas”. Gal, eu te conheci em uma ação coletiva,
numa bancada na qual vendiam camisetas em prol do ativismo conhecido por maconha
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medicinal. Você disse que “essas pessoas têm vidas difíceis” – eu levei essa frase às
últimas consequências nesta dissertação. Lembra-se das eleições presidenciais de 2018,
de quando testemunhamos a extrema direita recrudescer com muita força Brasil a fora?
Lembra-se das casas removidas do Horto que me mostrou, das histórias de remoções
antigas, de seus tempos de luta na igreja, das bombas e bofetadas da polícia? Lembra-se,
Gal, de quando você abriu a caixa de remédios do Pedrinho e imitou sua avó com um
lenço na cabeça? Entendi que você me transportava para o seu passado justamente quando
abria a caixa de remédios do seu filho. Essas lutas estão conectadas? Eu sugeri que sim.
Lembra-se, querida, da vez em que narrou as crises e mais crises convulsivas de nosso
Pedrinho, as memórias de como você foi parar ali no Horto, uma habitação popular?
Então, eu abri a minha dissertação com todos esses nossos diálogos. O que fiz, em termos
teóricos, foi elaborar uma fenomenologia do trabalho do tempo, inspirado, sobretudo, nos
trabalhos de uma antropóloga indiana chamada Veena Das – mas, também, em uma série
de outros autores que pensam as relações entre memórias e formação do Estado-nação.
Percebi que o que você me trazia sobre o seu passado não era algo do passado,
completamente esquecido, mas uma força catalisadora para o presente e para o futuro.
Um dos meus filósofos preferidos, Michel Foucault, certa vez, brilhantemente, apontou
que, por detrás dos “saberes das pessoas”, se localiza a história: a história das lutas, dentro
de uma avalanche de relações cotidianas de poder. Esses saberes sobre as lutas operam
como uma força motriz da humanidade, como agenciamentos. Assim, suas marcas de
guerras estão abertas porque elas constroem quem você é. Estou errado? Se estiver, não
tem problema. É que eu levei muito a sério frases do tipo: “Essa é a minha história de
luta”; “Minha vida é uma luta diária”. Sugeri, então, que a categoria luta, muito utilizada
por você, se inscreve nas relações sociais – e temporais – mais comezinhas de sua vida,
embaralhando as relações familiares, religiosas, estatais, entre outras.
Gal, há tempos antropólogos estudam o que chamam de construção social da
pessoa (Mauss, 2015a). Trata-se de um tema bastante clássico. Neste capítulo, almejando
amarrar as várias cenas de nossos diálogos apresentadas, já prevendo que eu poderia
“falar de muitas coisas e ao mesmo tempo não ter dito nada de útil”, escolhi elaborar um
capítulo sobre a experiência de fabricação da pessoa moral a partir do engajamento em
várias lutas políticas; lutas sempre interseccionadas. Afinal, foi você mesma que me disse
que uma ativista vira-lata não mede esforços para entrar e sair de lutas. É, Gal, me parecia
que uma pergunta etnográfica saltava do coração de nossas horas e mais horas de
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conversas: o que significa e como é viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por
existência? Foi quando me dei conta de que os remédios da maconha e o ativismo da
maconha medicinal não podem ser desgarrados da experiência de vida, do trabalho do
tempo, das várias lutas diárias. As lutas não são somente pelos medicamentos, você me
ensinou isso. Elas são para se ter uma vida melhor, com menos injustiças sociais. Quando
comecei o campo, o ativismo que eu estava instado a estudar recebia um emaranhado
muito mais complexo do que eu pensei: a vida moral das pessoas.
Se os remédios da maconha parecem ter perdido a centralidade – assumo que não
foi essa a minha intenção, mas, sim, mostrar como eles se enovelam com muito mais
coisas –, ao longo do segundo capítulo eles retornaram com toda vitalidade. Gal, querida,
eu nunca me esqueço do dia em que estávamos dentro do ônibus 409, indo em direção ao
Horto, e você me contou que os defensores públicos disseram que o “Estado está falido”.
A partir dali muita coisa aconteceu em sua vida. Eu me vi imerso em uma teia de
compromissos implícitos. Acho que nunca te falei o quanto os meses de Defensoria
Pública me marcaram profundamente. Lembra-se de quando íamos semanalmente à
Defensoria e ao Fórum públicos na tentativa de acharmos o dinheiro para a compra do
remédio do Pedrinho? Então, o segundo capítulo, intitulado “É você que faz o processo
andar”, analisou essa experiência. Comecei o capítulo recuperando nossos diálogos em
sua casa. Na oportunidade, você contava como fez para judicializar os fármacos do
Pedrinho. Só que você não narrou isso genericamente. Ao contrário, o fez quando
conheceu, na prática, o discurso da “crise da saúde pública” do Estado do Rio de Janeiro
e do país. Essa tal “crise” foi se materializando de diversas maneiras, querida. Você sabe
disso mais do que eu, pois a sentiu em seu corpo, na caixa de remédios vazia, nas roupas
sujas, na casa desarrumada, em suas cataratas nas vistas.
Um romancista chamado Franz Kafka escreveu um livro primoroso, O processo.
Kafka deu tonalidade literária a uma das coisas mais confusas que eu já vi operar: a
burocracia estatal – esse modo de organização cotidiana que nos faz pensar sobre o que
caracteriza o “Estado” moderno (Weber, 1974), seus feixes de poder (Foucault, 2018),
bem como aquilo que Herzfeld (1993) nomeou de “produção social da indiferença”. E
você também me falava isso – e me mostrava, na prática – no seu processo judicial. Gal,
eu elaborei um capítulo inteiro sobre a judicialização do remédio da maconha do
Pedrinho: desde quando você moveu uma ação judicial pela primeira vez, passando pelos
meses em que a acompanhei na tentativa de tentar reverter o sumiço do dinheiro, até,
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finalmente, o desaguar da violência estatal em sua vida ordinária – este último ponto, por
sua vez, analisei no capítulo seguinte.
O que fiz, querida, foi descrever o cotidiano burocrático. Lembra-se daqueles
inúmeros documentos, senhas, balcões, mesas e filas que desbravávamos? E daquelas
pessoas que fomos conhecendo? Então, eu escrevi um capítulo sobre o que consegui
capturar a partir das filas e dos bancos da Defensoria e do Fórum públicos, em todos
aqueles meses tortuosos, dramáticos e violentos. Minhas sugestões giram em torno de um
enquadramento que pensa as relações de gênero como estando intimamente relacionadas
com os processos de formação do “Estado” e construção da nação (Elias, 2006). Só que
havia mais um elemento: os medicamentos. Basicamente, analisei a coprodução entre
“Estado”, “Gênero” e “Medicamentos”. Ser mãe de um adulto com deficiência, sem
condições de arcar com o tratamento do filho, faz com que a pessoa tenha que dominar
os códigos gramaticais do direito e tente ganhar os remédios pelo “Estado”. Gal, não sei
se você sabe – com certeza sabe, pois foi você que me apresentou a essas outras mães –,
mas essa prática de judicialização de medicamentos diz respeito a um fenômeno social
muito mais amplo de experiência de acesso à saúde e escassez dos recursos públicos, e,
no ativismo da maconha medicinal, há um profundo recorte de raça, classe social e idade.
Obrigado, Gal, graças a você eu levei para o campo da maconha medicinal uma discussão
sobre o SUS. Você sabia que a literatura do tema fala muitas coisas interessantes sobre
cultivo, antiproibicionismo etc. mas não fala quase nada sobre saúde pública? Eu venho
das discussões sobre HIV/AIDS, em que a saúde sempre foi entendida como um Direito
Humano e de cidadania.
Acompanhá-la permitiu que eu conhecesse muitas histórias nos bancos e filas que
enfrentamos – lembro-me das pessoas judicializando fraldas e se sentindo “menos
humanas” por isso; a exemplo de Seu Rogério. Criei cenas de muitas delas. Assim como
você, percebi que as pessoas acionam a categoria ganho para se referir aos processos de
judicialização. Ou seja, de que movem uma ação judicial para ganhar algo do “Estado”.
Percebi que há uma duração histórica envolvida entre as relações assimétricas de dádivas
estatais. Fala-se, querida, de atualizações do que Antonio Carlos de Souza Lima (1995),
um dos meus professores, certa vez chamou de poder tutelar. Assim, o capítulo percorreu
o governo das populações, sobretudo a população pobre, desde um amplo processo de
administração pública. Ganhar algo do “Estado”, como você me ensinou, centraliza o
tempo. Neste capítulo, eu criei duas principais escalas analíticas para pensar o tempo e
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uma outra que as entrecorta: o tempo como matéria da luta e o tempo como matéria da
angústia, e a imagem do meio do caminho – uma terceira escala para o tempo subjetivo.
Lembra-se de quando você me dizia que os “documentos não têm pernas próprias”, e que
o processo judicial não anda sozinho? Mostro como o tempo apareceu hipervalorizado
em suas narrativas – não obstante, necessário – a fim de se tornar uma pessoa
“merecedora” de ganhar uma ação judicial. Depois disso, já nos nossos meses a fio, eu
apresento a outra face do tempo: a angústia.
Gal, o tempo não tem só coisas positivas. Ele é também um marcador social da
diferença e da desigualdade social. E você, melhor do eu, sabe que pessoas com
sofrimentos duráveis (Aureliano, 2018), como é o caso do Pedrinho, não podem ficar
esperando a “boa vontade” dos setores de autoridade pública liberarem o dinheiro: elas
precisam urgentemente de remédios para manter o mínimo de qualidade de vida. O tempo
vai, desse modo, tornando-se quase um inimigo. Ele permite que muitas coisas ressurjam:
você passou a relembrar das memórias das lutas do passado. E dizia-me: “Perder esse
direito é perder parte significativa da vida e da luta”. A angústia trouxe a casa
desarrumada, suas vistas descuidadas, a hipertensão, as roupas sujas e as crises
convulsivas de Pedrinho para o interior do processo judicial que eu acompanhava ao seu
lado. No texto, apresentei essas pequenas situações como se fossem um tempo existencial
que corria à esteira dos bancos e filas da burocracia: o meio do caminho. Os processos de
formação do “Estado” são parte de sua vida moral. Se pensei errado, conversamos depois
sobre.
No terceiro capítulo, querida, “O povo da maconha medicinal”, deixei-a
“descansar” um pouco – mas não totalmente, já adianto; seus saberes fincaram raízes em
minha epistemologia, e suas relações cotidianas continuam aparecendo em formatos de
fragmentos vitais. Um dos cuidados que eu carreguei comigo durante os dois anos de
pesquisa de campo foi o de não naturalizar e, tampouco, romantizar suas lutas e
dificuldades diárias. Se o leitor sentiu essa sensação, não foi o que eu quis passar. Se
eventuais dessabores narrativos brotam constantemente nesta etnografia, é porque eles
indicam o trabalho cotidiano enfrentado pelas pessoas na busca para se ter uma existência
devidamente reconhecida em meio às engrenagens que produzem a diferença e a
desigualdade social. Realmente, mãe – peço licença para chamá-la assim, de novo–, essas
“pessoas têm vidas difíceis”, como me disse na primeira vez em que nos falamos – e que
reproduzo no prólogo da dissertação. Aqui, direciono a pergunta central da dissertação –
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o que significa e como é viver uma vida atravessada por sucessivas lutas por existência?
– a uma série de outras mães e filhos com deficiência. Lembra-se de que nos conhecemos
em um ato público? Lembra-se de que marcamos nossa primeira “entrevista” numa
reunião de Associação? Lembra-se de que chegávamos juntos e saímos juntos dessas
reuniões? Você sabe que eu carrego um afeto muito grande pelas “mães da maconha”,
um “povo”, corpos coletivos, estes dos quais você também é parte, nessa importante
história coletiva em constante construção.
Para confecção desta etnografia acompanhei muitos universos sociais. Ainda que
em outras ocasiões, que não em sua casa, eu estivesse empenhado em elaborar cenas sobre
outras pessoas, você esteve sempre ali comigo: marchando ao meu lado em protestos e
participando de reuniões da APEPI. No terceiro capítulo apresento o ato pelo Dia
Nacional da Maconha Medicinal, conversas por WhatsApp e a Marcha da Maconha.
Reflito sobre a arena pública (Cefaï, 2009) e o direito de aparecer (Butler, 2018), a
interdependência dos corpos, a performatividade de assembleias políticas, e as vidas
precárias que são colocadas nas ruas, em primeiro plano nesses eventos, lutando contra
a precarização que as acomete. Gal, interessei-me pela materialização dos corpos e as
relações entre maternidade e deficiência a fim de abordar os protestos etnografados.
Assim, refleti sobre o imbricamento entre a dor e a política, sugerindo uma escala
analítica das “gramáticas emocionais”, que movimentam mulheres como você, mães de
filhos com anomalias de difícil controle, em uma coletividade organizada, em um “povo”:
as “mães da maconha”. Descrevi algumas cenas dessas ações coletivas, dando ênfase a
uma materialidade de símbolos e performances que fabricam o “povo da maconha
medicinal”. Ao final, capturei essa coletividade por conta de uma linguagem moral: a de
maternidade politizada.
Gal, eu não sei se você sabe – e eu já mencionei isso aqui nesta carta –, mas a
partir de nossas inúmeras conversas, eu conclui que as lutas que conheci ao longo de dois
anos de etnografia não eram somente pelos medicamentos. Ao contrário, elas são por
“vidas vivíveis”, e mundos melhores; são lutas que se emaranham em uma série de outras
lutas da vida cotidiana. Essa foi a minha sacada analítica para compreender o ativismo da
maconha medicinal, querida. As “mães da maconha” não estão reivindicando somente
remédios da maconha. Eles são a ponta do iceberg. Elas reivindicam a vida possível de
ser vivida (Butler, 2018). Ao trazer uma discussão sobre política pública de saúde e poder
administrativo, espero ter contribuído para compreender o mundo social da maconha
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medicinal no Brasil – como fiz com as judicializações de remédios da maconha. Aqui,
no terceiro capítulo, também plantei uma semente analítica que, como espero, Gal, faça
brotar grandes possibilidades de discussão. Centralizei as gramáticas morais de gênero e
maternidade – sempre atreladas a questões de raça, deficiência e idade – no âmago das
“lutas por justiça” em questão. Apontei o modo como o tempo da luta se conecta com o
tempo da vida familiar (cf. Vianna, 2015). As práticas de cuidado se expressam em
espaços públicos e privados; são generificadas, assim como o tempo também o é
(Fernandes, 2018).
Mas o capítulo não se encerra por aí. Lembra-se de que certo dia você me
perguntou por que eu ficava anotando a ata da reunião no computador da APEPI e ao
mesmo tempo abrindo meu caderno? Eu estava construindo cenas de pessoas concretas
que apareciam naquelas ocasiões. Lembra-se da dona Célia, uma mulher que desejava
falar em um ato público antiproibicionista e não queriam que o fizesse, alegando que ela
era uma “mendiga” e não tinha muito a contribuir? Lembra-se de que tentamos ligar para
ela, achá-la pelas ruas da cidade? Querida, eu escrevi a segunda parte deste capítulo
apresentando outras pessoas. Estas transitam por entre narrativas de (in)sucessos,
violências, dádivas e ações governamentais – experimentam as imprevisibilidades de se
viver uma vida moral. Inspirado nas formulações de Adriana Vianna (2015), minha
professora, e de Claudia Fonseca (2019), referência obrigatória desta dissertação, adentrei
uma outra escala analítica para pensar a dor, o sofrimento e mundos imaginados como
políticos. Em suma, o tempo da família e o sofrimento situado. Participei de muitas
reuniões da APEPI. Lembra-se de que uma vez contei a você que achava que minhas
anotações de campo das reuniões não eram tão substanciais? Eu tinha receio de fazer um
desserviço para a Associação, já que muitas pautas ainda se encontravam em construção
e não sabíamos como borrar os trâmites da Justiça brasileira.
Optei, desse modo, por elaborar um apêndice dessas pautas, por achar que ele não
prejudica o trabalho social da Associação, e decidi ficar com as cenas das pessoas que
frequentavam os encontros mensais – aquelas reuniões sem sapatos, em que nos
sentávamos no chão. Contei essas histórias dentro de pequenas caixas textuais. Por fora
das reuniões, acompanhei quatro situações concretas: os fragmentos vitais. Relatei um
“caso” de judicialização que foi cortado pelos setores estatais. A mãe de Davi, um menino
com autismo, já havia ganhado uma ação judicial, ele já fazia uso dos remédios da
maconha financiado pelo “Estado”. Lembra-se da “crise” do “Estado”? Essa tal “crise”
300

cortou o seu medicamento. Trouxe à tona também as “dores inexplicáveis” de Suelen,
uma mulher de meia-idade que desejava ser “parte da sociedade humana”. Ela sente
muitas dores, Gal. Criei um laço de amizade muito forte com ela e com o seu esposo.
Suelen se sente menos humana; se sente menos mulher. Ela experimentou um pouco do
remédio da maconha doado e realizou, por instantes, um desejo impagável: arrumar a
casa e namorar seu companheiro. E dona Célia, Gal? Como eu pensei nela. Você sabe
que tenho fotos dela dentre as muitas de meu material de campo, pois eu fazia registros
em meu celular no dia em que ela contou brevemente sua história no ato pelo Dia
Nacional da Maconha Medicinal. Durante a escrita deste trabalho, inevitavelmente eu a
via nessas fotografias. Fico pensando onde ela deve estar agora. Se seus filhos já a
aceitaram em casa novamente. Se seus ataques epiléticos cessaram. Se eles ao menos
diminuíram. De fato, Gal, eu devo confessar que concordo com você: “essas pessoas têm
vidas difíceis”.
O capítulo não termina por aí. Ele só se encerra quando você volta ao epicentro
de minha narrativa. Gal, agora trago suas pernas, suas mãos e pernas bambas, seus medos.
Em sua casa, você contou: “A perna fica bamba quando passo pela portaria”. Eu sei o
que isso significava: os tempos em que íamos e voltávamos da Defensoria e do Fórum
públicos. Gal, minha querida, eu não sei o que você sentiu quando o funcionário do banco
carimbou o documento em sua frente com muita força, fazendo com que a mesa tremesse
por segundos. É um ato tão corriqueiro da burocracia estatal, por isso mesmo é
generificado. Essas violências são tão brutais, que elas não se encerram em seus atos;
“descem ao ordinário”, constroem o sujeito com gênero, como Veena Das (2007) propôs.
Com esses quatro fragmentos vitais – o seu, o de Suelen, o de Célia e o de Carla –, as
histórias das reuniões da APEPI que apresento dentro das caixas textuais, e mais as cenas
dos corpos coletivos, que ocupam as ruas, concluo: essas pessoas reivindicam vidas
melhores; lutam contra a precarização; experimentam a vida moral, que autores como
Arthur Kleinman (2006) e Luiz Fernando Dias Duarte (1986), meu orientador, muito
souberam conceitualizar.
Por fim, querida, a estrutura da dissertação acaba dentro da sua casa. Você sempre
me disse que o Pedrinho gostava muito de mim. Este afeto é recíproco. O capítulo quatro,
“Barulhos, toques e espasmos”, é um experimento etnográfico que toma o Pedrinho como
interlocutor central dos tempos em que eu frequentei sua casa. Ele é tão importante para
esta pesquisa quanto qualquer outra pessoa que aqui se materializou. Cartografei seus
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barulhos, seus toques, suas grandes crises convulsivas e seus pequenos espasmos
cotidianos, seus brinquedos, sua cadeira, seus instrumentos musicais, suas caixas de
remédio, seus artistas musicais preferidos, o de que gosta e o do que não gosta na hora de
se alimentar, o jeito como anda, como gosta de se vestir e de sorrir. Lembra-se de quando
folheávamos os exames dele e ele passou mal? Lembra-se de quando conversávamos e
ele ficava fazendo barulhos com a boca, “atrapalhando” nossa conversa? Lembra que ele
pedia quase o tempo todo para ouvir Zeca Pagodinho? Então, eu escrevi sobre tudo isso
nesse capítulo. E minha intenção foi mostrar ao leitor que tudo isso não são atitudes
banais. Elas são detalhes tão triviais e miúdos que fabricam a vida pela criatividade, pela
arte, pela invenção.
Pedrinho é tão inteligente e especial, Gal. Você deve realmente ter muito orgulho
dele. Sou grato por você tê-lo apresentado a mim. Seu filho está dizendo o tempo todo
que a vida é possível; mesmo que ela seja fatalmente dificultada e desacreditada, sempre
está brotando de muitas formas. Todos os barulhos, toques e espasmos de Pedrinho estão
disputando existência com a possibilidade de perda da casa, com a “crise” do “Estado”,
entre outras questões. Mas eu não quis falar deles naquele capítulo. Fiz o contrário: tentei
produzir algum tipo de esperança radical no futuro dentro de universos tão violentos e
dramáticos como esses com que esta etnografia lida. Ele fabrica uma ética humana da
não-violência, nos termos de Judith Butler (2004, 2005, 2018), do chamado à paz, do
amor, como tanto almejou bell hooks (2010). Pedrinho, em seus barulhos, toques e
espasmos, reivindica, na prática, a “vida possível de ser vivida” (Butler, 2018).
Terminei a introdução alegando que meu desejo era de que um dia ele pudesse ler
o capítulo que escrevi sobre ele. Esse sentimento não mudou nem um pouco, mas sei
também que essa afirmação é carregada de um desejo muito romântico, pois,
infelizmente, é pouco provável que isso venha a acontecer. Mas nem por isso devemos
esmorecer. Como espero ter sugerido: a vida brota de tantas formas...
Este ano, em outubro, no dia do seu aniversário, fui vê-la no local em que marcou
a comemoração. Fazia algum tempo que eu não a via. Quando cheguei, Pedrinho me
recebeu com um abraço tão forte como nunca havia dado. Todas as pessoas que estavam
no local pararam para ver. Foi muito bonito. Naquele dia eu lhe entreguei o primeiro
capítulo da minha dissertação, metade do segundo e a primeira versão do último. Dali, eu
fui dormir no Horto por meio de um convite seu. Ficamos conversando madrugada a fio
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e li as cenas que fazem parte desta dissertação. Fiquei feliz em poder compartilhá-las com
você, afinal, elas deixavam de cumprir somente a função etnográfica e passavam a ser
parte daquilo que elas sempre foram: a vida cotidiana de pessoas de carne e osso. Você
se reconheceu em várias partes, e, juntos, lembramo-nos de alguns dias. Eu conheci o
sentimento de dever cumprido. O abraço de Pedrinho e as cenas assumindo outros
registros poéticos para além dos incansáveis diálogos que eu mesmo confeccionava no
manuscrito, diziam-me: aqui está a materialização de que a pesquisa de campo havia
cumprido o seu papel.
Gal, encerro esta carta e esta consideração final com a notícia de que o Pedrinho
recebeu alta médica agora à tarde e vai poder passar a virada do ano em casa, junto dos
seus. Prometi ir visitá-lo em casa amanhã. Até amanhã. Espero não desapontá-la com os
capítulos. Eles foram escritos com muito afeto e com um profundo desejo de
transformação política. Eu lhe agradeço por ter me feito pessoa moral, por ter me feito
antropólogo, por ter me feito confidente. Como presente para o ano por vir, lhe indico um
poema, com desejo de que goste, do escritor Gabriel García Márquez: “Se alguém bate à
sua porta”.
Defendo aqui uma dissertação sobre muitas lutas políticas por existência sem me
isentar do fato de que sou um profundo apoiador de todas elas. Que nos encontremos em
muitos lugares: no Horto; nas ruas; nas filas e bancos de repartições públicas; nas
memórias deste país; nas vontades futuras; nos atos públicos, nos barulhos e nos toques;
nos espasmos; na vida. Obrigado por tudo, Gal.
Com amor e muita admiração,
Romário Vieira Nelvo.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2019.
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ANEXO 1
Lista das principais Associações de maconha medicinal no Brasil
ABRACAM (CE) – Associação Brasileira de Cannabis Medicinal
ABRAcannabis (RJ) – Associação Brasileira para a Cannabis
Abrace (PB) – Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança
ACP (PI) – Associação Canábica Piauiense
ACuCa (SP) – Associação Cultural Cannábica de São Paulo
AGAPE (GO) – Associação Goiana de Apoio e Pesquisa à Cannabis Medicinal
Aliança Verde (DF) – Instituto de Pesquisas Científicas e Medicinais da Planta
AMA+ME (MG) – Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal
AMEMM (BA) – Associação Multidisciplinar de Estudos sobre Maconha Medicinal
AMME (PE) – Associação Maconha Medicinal
AMPARA (PB) – Associação Ampara Cannabis Medicinal
APEPI (RJ) – Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal
CANNAB (BA) – Associação para Pesquisa e Desenvolvimento de Cannabis
CANNAPE (PE) – Associação Canábica Medicinal de Pernambuco
CULTIVE (SP) – Associação de Cannabis e Saúde
FLOR DA VIDA (SP) – Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida
LIGA CANÁBICA (PB) – Liga Paraibana em Defesa da Cannabis Medicinal
PRÓ-VIDA (SP) – Pró-Vida Cannabis Medicinal
RECONSTRUIR (RN) – Associação Reconstruir Cannabis Medicinal
SANTA CANNABIS (SC) – Associação Brasileira de Cannabis Medicinal
SATIVOTECA (CE) – Instituto de apoio à pesquisa e ao estudo de Cannabis
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ANEXO 2
Países onde a maconha é legalizada ou tolerada
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ANEXO 3
Termo de responsabilidade para utilização de medicamentos excepcionais

Termo de Responsabilidade / Esclarecimento para a utilização excepcional de
Medicamento à base de substâncias sujeitas a controle especial sem registro no Brasil
A ser preenchido pelo(a) médico(a):
Eu, Dr.(a)___________________________________, registrado (a) no Conselho
Regional de
Medicina do Estado ________ sob o número_________ telefone______________ email
_________________________ sou o responsável pelo tratamento e acompanhamento
do(a) paciente ________________ do sexo __________ com idade de________ anos
completos, com diagnóstico de____________________ para quem estou indicando
o
MEDICAMENTO_______________ à base de ____________.
1. Informei ao paciente/responsável legal que este produto não possui registro no Brasil,
portanto, não possui a sua segurança e eficácia avaliada e comprovada pela Anvisa,
podendo causar reações adversas inesperadas ao paciente.
2. Informei ao paciente/responsável legal que este produto é de uso estritamente pessoal e
intransferível, sendo proibida a sua entrega a terceiros, doação, venda ou qualquer outra
utilização diferente da indicada.
3. Informei que a cópia do Ofício emitido pela Anvisa deve ser mantida junto ao PRODUTO,
sempre que em trânsito, dentro ou fora do Brasil.
Assinatura e carimbo do (a) médico (a): ______________________ C.R.M.:________
Data: _____/_____/_____
A ser preenchido pelo paciente ou responsável legal:
Eu, _________________________________, paciente / responsável legal pelo paciente acima
citado, carteira de identidade nº ______________ órgão expedidor ___________ residente
à ______________________________________ bairro____________ cidade ______________
estado________ telefone ______________ e-mail ______________________________, recebi
pessoalmente as informações do(a) prescritor (a) sobre o tratamento e:
declaro que entendi as orientações prestadas e vou segui-las. Entendo que este
produto é só meu e que não devo passá-lo para ninguém.
Assinatura: ___________________________________________________
Data: ____/_____/_____
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ANEXO 4
Formulário de importação de medicamentos excepcionais

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL DE
MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE
ESPECIAL
1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:
Nome*:

RG:

Data de nascimento*:

CPF:

Endereço*:

CEP*:

Telefone*:

Celular:

E,mail*:
* campos obrigatórios.

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL (se aplicável):
Nome*:

RG*:

Data de nascimento*:

CPF*:

Endereço*:

CEP*:

Telefone*:

Celular:

E,mail*:

* campos obrigatórios.
3. DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO:
Nome Comercial*:

Nome e concentração do princípio
ativo*: Nome e endereço da Empresa
Fabricante*: Fórmula*:
Apresentação*:
Quantidade a ser importada*:

* campos obrigatórios.

345

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
As seguintes documentações originais devem ser anexadas a este formulário:
•

Prescrição médica contendo obrigatoriamente o nome do paciente e do medicamento, a posologia, o
quantitativo necessário, o tempo de tratamento, data, assinatura e carimbo do médico (com CRM).

•

Laudo médico contendo o CID e o nome da doença, a descrição do caso, justificativa para a utilização de
medicamento não registrado no Brasil, em comparação com as alternativas terapêuticas já existentes
registradas pela ANVISA.

•

Termo de responsabilidade assinado pelo médico e paciente/responsável legal.

Além dos documentos citados, a ANVISA poderá solicitar outras informações e documentações complementares
se julgar necessário.
A ANVISA não possui competência para tratar os assuntos relacionados aos diferentes tributos que possam
incidir sobre o tipo de cada importação. É recomendável que os interessados se informem previamente à
importação, junto a Receita Federal sobre estes tributos. Ressaltamos também que é importante frisar que
a ANVISA não tem governabilidade sobre os requisitos legais que podem ser exigidos pelo país exportador.
Assinatura do paciente ou responsável legal
_______________________________________________________________

Local: _____________________________________________________________________
DATA:_____________________

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E PROTOCOLIZAÇÃO NA
ANVISA

Todos os campos do formulário devem ser devidamente preenchidos.

O campo 1 deve conter informações do paciente que utilizará o medicamento a ser importado.

O campo 2 deve ser preenchido pelo responsável legal pelo paciente, nos casos em que este for menor de
idade ou incapaz.
O campo 3 deve ser preenchido de acordo com as seguintes orientações:
•
•
•
•
•

Nome comercial: nome de marca definido pelo fabricante que consta na embalagem;
Nome e concentração do princípio ativo: nome da substância principal e quantidade contida na
fórmula;
Fórmula: nome e quantidade de cada componente do medicamento;
Apresentação: descrição da forma farmacêutica (por exemplo: comprimido, cápsula, solução,
xarope, suspensão, etc), e quantidade por embalagem (por exemplo: nº de comprimidos, volume do
líquido, etc);
Quantidade a ser importada: quantidade de caixas ou unidades a serem importadas;

O campo 4 contém documentações originais obrigatórias a serem anexadas ao Formulário para a
protocolização na ANVISA. Os documentos citados devem conter no mínimo as informações descritas no
Formulário.
Toda a documentação protocolizada deve ser endereçada
à: Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (ANVISA) Coordenação de
Produtos Controlados (CPCON)
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 5, Área
Especial 57 CEP: 71.205S050, Brasília, Distrito Federal
Caso a solicitação atenda aos critérios definidos, a autorização excepcional para a importação será concedida
pela ANVISA e informada ao solicitante.

Informações adicionais sobre algumas modalidades de importação:

A importação formal (cargo) é aquela realizada por meio do sistema SISCOMEX. Para esta importação é
necessário, antes de ocorrer o embarque no país de origem, registrar um Licenciamento de Importação ou
Licenciamento Simplificado de Importação no SISCOMEX, nos quais devem ser informados dados como:
nome e endereço do importador e do exportador, descrição do produto e ponto de entrada no país, dentre
outros.
A remessa postal é aquela realizada pelos correios e a remessa expressa é aquela realizada por empresa de
courrier. Para estas modalidades é necessário informar dados completos do exportador e do destinatário. O
remetente deve descrever no conhecimento de embarque as palavras “Medicamento” ou “Medicine”.
A bagagem acompanhada é a modalidade na qual o passageiro procedente do exterior traz o produto
consigo em bagagem de mão ou despachada. Os dados da pessoa que trará a carga por meio de bagagem
(nome e endereço), bem como o ponto de entrada (aeroporto de chegada do voo no Brasil) e dados do voo
deverão ser informados previamente à Anvisa.
ATENÇÃO: Para realizar qualquer modalidade de importação é necessário que o importador obtenha
previamente o Ofício contendo a autorização excepcional da Anvisa para importação. Este ofício será
destinado ao paciente e permitirá a importação de quantidades específicas. Para quantidades
adicionais, uma nova autorização deve ser requerida à Anvisa.
Dúvidas podem ser direcionadas ao e,mail: med.controlados@anvisa.gov.br
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APÊNDICE 1
Pautas e ações protagonizadas pela APEPI

Como frisado ao longo da dissertação, a APEPI é uma Associação sem fins
lucrativos com atuação na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem como norte fomentar a
mobilização da sociedade e apoio mútuo em prol da regulamentação do uso medicinal da
maconha a fim de garantir a todo cidadão brasileiro o direito à informação e acesso ao
tratamento com cannabis. Reproduzo, abaixo, os objetivos e atribuições que constam nos
folhetos de divulgação da Associação:
•

busca a regulamentação da produção nacional de cannabis para uso
medicinal;

•

estimula a pesquisa do uso medicinal da cannabis;

•

divulga conhecimento sobre uso medicinal da cannabis;

•

apoio à pacientes e familiares na obtenção de informações e acesso à
cannabis para fins medicinais;

•

promove o cultivo da cannabis por associação e autocultivo.

“A APEPI amplia sua luta para facilitar o acesso a todos os pacientes que
precisam e querem utilizar a cannabis como uma via terapêutica, por exemplo para dores
crônicas, câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla, etc., pois a importação não
garante o acesso, tendo em vista seu alto custo mensal (de dois mil até quinze mil reais,
em pacientes adultos)”.
“Sabendo que a cannabis é uma planta de cultivo fácil e baixo custo, começou
uma luta maior pela regulamentação do cultivo individual, do cultivo coletivo, enfim por
uma produção nacional que garanta o acesso a esse medicamento”.
“Só quem tem a urgência de precisar de um medicamento que poder ser a
diferença entre a apatia e a alegria de uma criança, entre vida e morte, sabe que a vida
não espera”.
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A APEPI começou sua atuação política no ano de 2014. Inicialmente tratava-se
de uma Associação para pacientes afetados com epilepsias, tendo surgido dos encontros
de acolhimentos que algumas mães faziam no Hospital Estado do Cérebro (RJ). Como
boa parte das mães e familiares que se encontravam naquelas ocasiões começaram a testar
os remédios da maconha, rapidamente a Associação se tornou um coletivo ativista em
prol da regulamentação de medicamentos à base da planta para diversas doenças e o
acesso democrático à saúde – deixando de ser uma Associação de pacientes com
epilepsias. Margarete Brito e Marcos Lins são duas das figuras que tocaram o Associação
desde o início. Muito por conta da filha do casal. Esta, por sua vez, é afetada por uma
condição genética rara, o CDKL5, causador de epilepsia refratária. Até hoje em dia, a
Associação é marcada pela relação direta com essa família.
Pelo que me foi dito em entrevistas, a APEPI foi muito importante no cenário de
aprovação judicial das importações de derivados da maconha no ano de 2014 pela
ANVISA – como amplamente apresentei na introdução. Desde então, seus membros se
organizam em uma rede de ajuda coletiva para acolher pacientes que precisam de apoio,
bem como formulam pautas políticas em audiências públicas e ações coletivas – parecidas
com as que descrevo no capítulo três. Foi somente a partir do ano de 2018 que as reuniões
passaram a ocorrer mensalmente – paralelo ao momento em que comecei a realizar a
etnografia. Antes do cenário das reuniões mensais, estas eram realizadas apenas para
discussão de um evento pontual previsto: como por exemplo, audiências ou atos públicos.
Isso diz respeito a uma radical alteração no fazer político em que a Associação esteve
imersa nos dois últimos anos. As reuniões ocorriam numa sala emprestada, no entanto,
uma das principais pautas das reuniões era o aluguel de uma sede própria. Abaixo, listarei
as principais pautas políticas tiradas nas reuniões:

•

Criação de seminários científicos

•

Criação de um financiamento coletivo recorrente

•

Aluguel de uma sede fixa

•

Distribuição de óleos artesanais via cultivo associativo
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Muitas outras pautas também eram tiradas. Como, por exemplo, a organização
coletiva para os dias de protestos, discussões sobre a administração das mídias digitais e
a construção de textos para posicionamento público. Mas as pautas antes listadas foram
as que mais frequentemente tomavam o tempo das reuniões. O financiamento coletivo foi
lançado em meados de maio de 2018 a partir do slogan “Amigos da APEPI”.
Basicamente, consistia em uma contribuição financeira e mensal por parte das pessoas
que optassem por efetuar doações. Os valores eram de no mínimo dez reais. Mais próximo
do final do ano de 2018 a Associação criou o Programa para associados. Trata-se
também de uma modalidade de doações mensais de dinheiro. As pessoas que já
contribuíam como Amigos da APEPI se tornaram automaticamente associados. Até o
momento em que escrevo, o número de associados chega a trezentos e setenta.
Tais financiamentos permitiram a concretização do projeto de aluguel da sede, bem
como a sua manutenção. Ela foi inaugurada no dia 16 de agosto de 2019. Eu já havia
encerrado formalmente a pesquisa de campo. Apesar das pautas dos financiamentos terem
rendido grandes discussões, o aluguel da sede e principalmente a distribuição de óleos
artesanais foram as mais marcantes. E é justamente aqui que eu esbarrava na
impossibilidade ética de escrever abertamente sobre a política interna vigente. Durante
meados de 2018 e início de 2019, a APEPI começou a produzir óleos artesanais para
distribuir aos associados que não dispunham de condições financeiras para arcar com os
custos dos fracos importados. Inicialmente, foram priorizados cerca de 150 pacientes.
Toda a minha etnografia estava, assim, intimamente implicada com as fronteiras que
produzem a legalidade e a ilegalidade. Escrever sobre as pautas da Associação acabaria
fazendo uma espécie de “denúncia pública de um crime”. Um crime ligado ao “tráfico de
drogas”.
Em junho de 2019, os membros da APEPI entraram com um processo judicial a
fim de legalizar o plantio associativo de maconha. Tal ação via Justiça ainda se encontra
transitando pelos setores governamentais, e não sabemos qual será a decisão judicial. Em
outubro de 2019, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com o título: À
revelia da Justiça, associação do Rio fornece óleo de maconha a pacientes. Trata-se da
distribuição ilegal de óleos de remédios da maconha protagonizada pela APEPI. Tal
atitude moral foi caracterizada pelas pessoas do campo como uma “prática de
desobediência civil pacífica”. Desde então, fui autorizado, pelos coordenadores gerais da
APEPI, a escrever sobre o processo judicial em andamento, e a respeito do fornecimento
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de medicamentos, pois a informação já se tornou de domínio público. Mas eu já estava
produzindo a dissertação e alterar todo o planejamento do texto demandaria muito
trabalho. Decidi contribuir para o campo a partir de uma análise da ‘gramática emocional”
que impulsiona a luta por justiça.
Visitei a sede alugada algumas vezes, e, durante quatro dias, acompanhei a
dinâmica do trabalho. A sede conta com três salas: uma para assuntos jurídicos e
midiáticos, outra para acolhimento, e uma sala maior onde ocorrem as reuniões e cursos
de extração e cultivo da planta. Abaixo, listo as atuais ações cotidianas da APEPI, a
equipe de trabalho e disponibilizo algumas fotos como conclusão da dissertação.
Ações cotidianas
•
•
•
•
•
•
•

Reuniões mensais
Cursos de cultivo
Curso para médicos prescreverem remédios da maconha
Mobilizações coletivas
Participação jurídica (presença em audiências públicas do Rio de Janeiro e na
ANVISA)
Fornecimento de óleos artesanais
Barateamento e diminuição de trâmites burocráticos para associados

Equipe de trabalho
Margarete Brito: coordenadora executiva
Marcos Lins: coordenador e designer
Carol Freitas: estagiária
Luiza Baratz: promotora de eventos
Rafael Meduza: consultor de cultivo
Lívia Carvalho: acolhimento e mídias digitais
Equipe de apoiadores voluntários: a Equipe APEPI
Andrew Reed
Ladislau Porto
Luciana Barbosa
Romário Nelvo
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Foto 7 – Antiga sala de reuniões.

Foto 8 – Uma das salas da sede.
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Fotos 9 e 10 – Outra sala da sede e um corredor da sede.

Foto 11 – Sala de reuniões.
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