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RESUMO 
 

O universo das práticas do uso abusivo de drogas é ligado a diversas forças intercessoras relacionadas 

às emergentes Políticas Públicas de Saúde, especificamente na interface entre a Atenção Básica e a 

Saúde Mental. Inserido neste campo temático com abordagem teórica, este estudo tem por objetivo 

propor articulações entre questões que envolvem o processo de desinstitucionalização e o cuidado no 

território às pessoas que experienciam o uso problemático do álcool e/ou outras drogas, em situação de 

rua. Ultrapassando a ideia de um lugar físico, geográfico, e entendendo território como um conjunto de 

referências sociais, culturais e econômicas que delineiam o cotidiano e o projeto de vida do sujeito, 

uma das questões norteadoras do campo conceitual deste estudo é como ofertar e produzir cuidado no 

território dessas pessoas. Uma segunda problemática não menos importante é em que medida essas 

práticas itinerantes recaem ou podem recair numa estratégia de biopoder, agindo como controle da 

população e na formatação dos indivíduos. Dialogando com a genealogia do poder/saber proposta por 

Michel Foucault, podemos compreender as tecnologias de poder e os efeitos produzidos do saber-

poder, bem como as relações de forças e dos mecanismos de controle que estão sendo utilizados nas 

práticas de atenção e cuidado aos usuários de drogas em vivência de rua. No entanto, pensamos como 

possibilidade de escape ao controle biopolítico um modelo de clínica no espaço habitado apostando na 

produção de modos de cuidado no contexto abordado. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:território; biopoder; saúde-mental; redução de danos 

 

 



ABSTRACT 

 
The universe of the abuse of drugs is connected to forces of the interference of the emerging health 

public policies, especially in the interface between the basic attention and mental health.Inserting the 

theoretical approach in this subject, this study proposes joints between the questions involving the 

process of thedeinstitutionalization and caring in the territory to people who experience the use of 

alcohol and other drugs in the streets.Exceeding the idea of a physical and geographical space, and 

understanding the territory as a set of social, cultural and economic references that outline the 

everyday and the life project of the person, one of the main questions of the concept of this study is 

how to offer and produce caring in the territory of these people. A second but not least important 

matter is in which measure these practices could fall in a strategy of biopower, acting as a control on 

the population and in their development. In a dialogue with the genealogy of power/knowledge 

proposal by Michael Foucault, we can understand the technologies of power and the effects produced 

by the power-knowledge, as well as the relations of forces and the control mechanisms that are being 

used in the practics of attention and caring to the drug addictts in the streets. However, we think in the 

possibility of a model of clinic, with no biopolitical control in the inhabited space, betting on the 

caring ways of the approached context.  

KEYWORDS:territory;biopower; mental health; harm reduction 
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INTRODUÇÃO  

Precário, provisório, perecível; 

Falível, transitório, transitivo; 

Efêmero, fugaz e passageiro 

Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo! 

Impuro, imperfeito, impermanente; 

Incerto, incompleto, inconstante; 

Instável, variável, defectivo 

Eis aqui um vivo, eis aqui... 

(LENINE, VIVO) 

  

 

EI!  

Se liga aí!!  

Segura a bolsa. Vamos trocar de calçada. Cuidado com o maloqueiro que vem vindo. 

Ei, tia, me da um trocado?! Fecha o vidro, vai, rápido! Aff, que nojo, tampa o nariz. Eita, que 

essa cidade está um lixo, olha aquele povo ali fumando, cheirando... bando de marginal, 

noiado! [Eis aqui um vivo, eis ali um vivo!] 

Expressões como essas têm se tornado comum no cotidiano urbano. Um misto de 

sentimentos e sensações como insegurança, nojo, piedade, raiva; compõem esse cenário que 

tem sido alvo da mídia, ultimamente. São os traços desse cenário que despertaramemotivaram 

a construção desse trabalho dissertativo, considerando temas como modos de vida na rua, uso 

abusivo de álcool e de drogas, composições urbanas, cuidado in loco.  

No livro Mal(dito) Cidadão – Numa Sociedade com Drogas, Domiciano Siqueira 

(2006) nos convoca a refletir sobre a falta de preparo da nossa sociedade na convivência com 

o uso (e o usuário) de drogas, assim como da falta de habilidade e de criticidade a respeito da 

ideia de que é possível outros modos de cuidado na relação do usuário com  a droga sem que a 

abstinência seja condição prévia e única como opção. O título do livro amplia a imagem 

estigmatizada que nossa sociedade instituiu e reforça diante do sujeito que faz uso de drogas. 



E é na aposta de podermos produzir novos olhares nesses espaços discursivos que esta 

pesquisa se releva.  

Esta pesquisa se tece no campo das Políticas Públicas de Saúde, mais especificamente 

na interface entre a Atenção Básica e a Saúde Mental, considerando a itinerância como um 

modo de operacionalizar o cuidado no território. Propomos articulações teóricas sobre 

questões que envolvam o processo de desinstitucionalização e o cuidado no território às 

pessoas que estão em vivência de rua e que experienciam o uso abusivo de álcool e/ou outras 

drogas.   

Então, para compor o trabalho "é preciso propor um problema de pesquisa", enfatiza 

Sandra Corazza (2007, p. 108). A palavra problema por si gera uma sensação de inquietude, 

não expressamente negativa, mas no sentido do desacomodar e onde desemboca numa 

pergunta - "frase escura a espera de uma frase de luz” 
1
- que diz de um objetivo - "quando a 

vontade é seta, alvo” 
2
. O problema de pesquisa pretende ser essa seta rumo ao alvo, porém, 

como canta Paulinho Moska, “mas o alvo, na certa, não te espera”. Não espera, pois o objeto 

de pesquisa não é estático, pré-moldado, ele segue fluxos e não uma linearidade, ele é 

atravessado por redes de forças e situa-se em rotas bifurcadas. É um “alvo-movente”, como 

propõe Michele Vasconcelos (2013, p. 23). Pois, 

como que lidando com um quebra-cabeça cuja imagem não é estática, as 

peças não são simétricas nem seu encaixe definido aprioristicamente, [busca-

se] seguir marcas de encontros sutis e singulares que se entrecruzam, 

produzindo um problema de pesquisa...” (ibidem, p. 21). 

O universo das práticas do uso de drogas é ligado por diversas forças intercessoras dos 

modos de relação. Pensamos para esta pesquisa questões para guiar o campo conceitual e as 

problemáticas dissertativas deste estudo, sendo estas: como ofertar e produzir cuidado no 

território com pessoas que estão em vivência de rua e fazem uso abusivo de álcool e ou outras 

drogas? Em que medida esse modo de cuidadorecai numa estratégia de biopoder, agindo no 

controle da população e formatação dos indivíduos?  

A pesquisa se inscreve num plano heterogêneo de forças e formas, sendo gerida na 

dinamicidade das relações e dos acontecimentos. Operar no plano dos acontecimentos é 

intervir no momentâneo, no disperso, é fazer do improviso um intercessor de outros possíveis. 

Seguindo esse rastreio foucaultiano, propomos pensar em possibilidades de uma clínica que 

                                                           
1
 FALCÃO, 2011, p. 75. 

2
 Ibid. p. 66. 



pretende ultrapassar a institucionalização dos muros e produzir novos modos de cuidado aos 

usuários de álcool e ou outras drogas que se encontram em situação de rua. 

Iniciar uma trajetória é carregar consigo tanto apostas quanto receios, é se lançar no 

desconhecido e poder encantar-se com o próprio estranhamento do que lhe é novidade. É 

também titubear com a força desconcertante do que não lhe é palpável até então. Essa força 

que interpela no corpo pesquisador em que habitamos traceja uma rota em produção de 

descaminhos. Descaminhos no sentindo de uma desacomodação, desestabilização, fazendo da 

dúvida uma bússola companheira. Porém, não é puramente desacreditar nas formas 

apresentadas e instituídas, mas sim pensar em modos diferentes e de analisar de maneira não 

hegemônica os aspectos que constroem e compõem uma realidade, realidade esta que não é 

estática nem imutável. 

Assim como Maria Isabel Bujes (2007), em seu texto intitulado como Descaminhos, a 

inspiração para esse nosso trilhar tem referência em Foucault, quando o mesmo afirma, 

"existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se 

pensa, e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a 

refletir" (FOUCAULT, 1998, p. 13).Deste modo, desconfiar das verdades instituídas e buscar 

conhecer, entre a trama do poder e do saber, verdades em suspensão, verdades até aqui 

desconhecidas de práticas cotidianas constituídas e atualizadas pela relação.Segundo Foucault 

(2000, apud Paraíso, 2012, p. 27), “a verdade é uma invenção, uma criação. Não existe a 

“verdade”, mas sim, “regimes de verdade”, isto é discursos que funcionam na sociedade como 

verdadeiros”. Como por exemplo, os discursos veiculados sobre o uso de drogas, 

especialmente as ilícitas, como uma experiência homogênea, como se existisse um ciclo 

comum composto pelo uso – vício – morte. Paraíso nos diz que,  

a preocupação de Foucault com a verdade deu-se sempre de modo diferente 

das preocupações tradicionais que pareciam buscar uma verdade 

preexistente. Foucault se preocupou com a “política do verdadeiro”: 

processo pelo qual determinados discursos vêm a ser considerados 

verdadeiros. Não existe uma verdade a ser descoberta; existem discursos que 

a sociedade aceita, autoriza e faz circular como verdadeiros (2012, p. 27). 

 Buscando os instituídos em mim, os regimes de verdade em que opero e que vedam-

me olhares e diminui o áudio dos processos de compreensão diante de práticas que se utilizem 

de mote a saúde em prol da vida, muitas vezesescorrego nos efeitos dessa produção de 

verdade sobre a vida e a subjetividade contemporânea. E é por isso, que um dos fios que 



costura essa pesquisa é o conceito de biopoder
3
 – poder que incide sobre a vida, de controle e 

gerência da vida – sobre os usuários de drogas. 

 Percebemos na atualidade os discursos acachapantes acerca da saúde dos usuários de 

drogas, principalmente os que estão nas chamadas cracolândias. O ideal da abstinência como 

tratamento – tanto para os usuários quanto como uma ideia de profilaxia da sociedade – tem 

tido efeito em institucionalizar mais uma vez na história os corpos desviantes como os casos 

das internações compulsórias, remetendo à docilização e disciplinarização
4
, como foi com os 

leprosos, os loucos no sistema asilar. Pélbart (2011, p. 57), comenta sobres esses processos 

quando diz:  

se as disciplinas se dirigiam ao corpo, ao homem-corpo, a biopolítica de 

dirige ao homem vivo, ao homem-espécie. Se a disciplina, como diz 

Foucault, tenta reger a multiplicidade dos homens enquanto indivíduos 

sujeitos à vigilância, ao treino, eventualmente à punição, a biopolítica se 

dirige à multiplicidade dos homens enquanto massa global, afetada por 

processos próprios da vida, como a morte, a produção, a doença. 

Questionamos então, até que ponto o cuidado no território também não exerce 

mecanismos de poder sobre a vida? Até que ponto a itinerância da clínica não está servindo a 

processos de normatização e técnicas de assujeitamento?   Considerando esse cenário, a saúde 

como objeto do biopoder, Vianna (2009, p.84), nos põe à espreita das questões: “a saúde é um 

direito ou é um dever? Como o biopoder opera sobre aqueles que, de alguma maneira, 

frustram os efeitos de subjetivação instados por uma „gorda saúde dominante‟? 

No campo de álcool e outras drogas concepções hegemônicas foram repensadas em 

virtude da problematização e desestabilização acerca do universo drogadito e das posturas que 

norteiam as ações nesse plano. Podemos diferenciar de maneira geral duas visões: a visão da 

política global antidrogas ou de “guerra às drogas”, na qual se sustenta a posição criminalista, 

religiosa, policial, jurídica e de segurança nacional; e outra em favor de uma política sobre 

drogas e de saúde pública em um sistema de cuidado a partir de uma gestão descentralizada 

na produção de saúde (SOUZA; PASSOS, 2009). Enquanto a primeira define seu objetivo 

central na eliminação de qualquer consumo e tem na abstinência a única alternativa de 

                                                           
3
O biopoder sucede historicamente o poder de soberania que intercedia no direito de “causar a morte ou deixar 

viver [...] O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos 

corpos e, finalmente, da vida; culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la” (Foucault, 

1988, p.148). 

4
 “Métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas” 

(FOUCAULT, 2012, p. 133).  



resolutividade, o segundo olhar busca, a princípio, reduzir as consequências adversas entre 

riscos e danos desse consumo, entendendo a inevitabilidade do consumo de drogas na 

sociedade. 

No início de 2003, o Ministério da Saúde avança em direção desta segunda 

possibilidade e define como uma de suas prioridades a construção da Política de Atenção 

Integral de Álcool e Outras Drogas (BRASIL, 2003). Assim, as ações de Redução de Danos 

deixam de ser estratégias específicas dos Programas DST/AIDS e passam a compor um 

processo de ampliação “como novo paradigma ético, clínico e político para a política pública 

brasileira de saúde de álcool e outras drogas” (SOUZA;PASSOS, 2011, p. 154). A Redução 

de Danos vai expandindo e produzindo novas roupagens na medida em que inclui os usuários 

de drogas como protagonistas dessas ações. 

A questão das drogas na contemporaneidade nos convoca a desconstrução não só de 

uma política pública, mas do modo de olhar para aquele que difere de mim e ao mesmo tempo 

me compõe, nos processos e multiplicidades da invenção de si e do mundo. Neste sentido, o 

pensamento dicotômico como indivíduo-sociedade, sujeito-objeto, teoria-prática é superado 

aqui pela “lógica ou filosofia das relações”, como denomina Veyne (1982). Segundo Escóssia 

e Kastrup (2005, p. 297), ao falar da superação da dicotomia indivíduo-sociedade, “conceber 

um conceito de coletivo para além das dicotomias historicamente constituídas é dar 

visibilidade a uma outra lógica – uma lógica atenta ao engendramento, ao processo que 

antecede, integra e constitui os seres”. 

O descaminho ao pensamento crítico não é dado, nem fácil, mas permeado pelo ato do 

inquietar-se. Inquietamo-nos com o que nos toca de alguma forma, e é nos movimentos da 

inquietude que produzimos questionamentos vibrantes - aqueles que fazem ressoar vozes 

caladas e certo modo de fazer pesquisa. Como nos convoca Bujes (2007, p. 15,16), a partir da 

questão da impossibilidade de engendrar caminhos em abstrato. 

Portanto, a pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma questão, 

ela provém, quase sempre, de uma insatisfação com respostas que já temos, 

com explicações das quais passamos a duvidar, com desconfortos mais ou 

menos profundos em relação a crenças que, em algum momento, julgamos 

inabaláveis. Ela se constitui na inquietação. 

As pesquisas, além de estarem situadas em um contexto histórico-cultural-político, 

também devem ser situadas na nossa própria história de vida. Desse modo, devemos perceber 

de que maneira nosso problema de pesquisa encarna-nos, inquieta-nos e transforma-nos. 



Assim, ao nos questionarmos e nos confrontarmos com determinadas crenças já instituídas 

que sustentávamos, estaremos diante da possibilidade de estarmos produzindo novos 

significados, consequentemente novos modos de existir. Nesta perspectiva, o pesquisador é 

ativo em seu processo de produção, através do ato de pesquisar e de construir redes 

conceituais. Por isso, ao analisarmos um determinado contexto ou fenômeno, estamos 

interferindo nas práticas, causando novos efeitos e estranhamentos. 

A inquietude que move esta pesquisa se instala em vivências breves, mas não menos 

provocativas, tendo como modo de fazer clínica, o espaço mais amplo da cidade. Retrato a 

seguir, em duas cenas, o espaço da rua e sua possibilidade de um fazer clínico caminhante. 

Como afirma Corazza (2007, p. 121) 

Uma prática de pesquisa é implicada em nossa própria vida. A “escolha” de 

uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao modo como fomos e 

estamos subjetivadas/os, como nos encontramos no jogo de saberes e como 

nos relacionamos com o poder. 

Cena 1: Poucos meses após iniciar o estágio em um Caps,  na cidade do Recife, uma 

das usuárias me chamou para conversar no jardim da clínica. Já havia encerrado as oficinas e 

estava perto do horário de fechamento do serviço. Disse-me que estava esperando a mãe ir 

buscá-la, como de costume, mas que queria “aprender a andar de ônibus” (sic). Contou ainda 

que não tinha andado muito de transporte público e que já estava com mais de 30 anos, queria 

sentir o vento no rosto que o ônibus podia lhe proporcionar. Lembrei vários episódios dela 

gritando e esperneando dentro do serviço, queixando-se que, sufocada, não conseguia respirar. 

Nesses momentos, seu rosto ficava completamente vermelho (segundo os usuários, “ela ficava 

parecendo um tomate” - sic). Recebi aquela conversa como um convite! A proposta do projeto 

terapêutico para além do espaço físico do serviço foi aceito e durou 2 meses, saíamos uma vez 

por semana para algum lugar previamente combinado.  No início, demos prioridade ao bairro 

onde a usuária residia eas proximidades do CAPS. A ideia era proporcionar um novo olhar 

sobre os trajetos diários que fazia de carro. Nesses momentos, exploramos praça, padaria, 

feira livre, sorveteria. A trajetória iniciou a pé, mas, como prometido, utilizamos o ônibus 

como locomoção na cidade. A usuária sentada à janela, sentindo o vento no rosto e 

conhecendo novos lugares internos e externos. Ao final de um dos percursos ela concluiu 

sorrindo: “duas Fernandas caminhando”. 

Cena 2: Meu primeiro cliente, um jovem que demandava um atendimento psicológico 

no modelo tradicional de consultório, ou seja, nosettingtradicional (entre portas, paredes e 



poltronas). No entanto, esta demanda extrapolou este consultório, uma vez que, perdido, não 

conseguia chegar ao endereço da clínica, implicando-me a ir buscá-lo numa parada de ônibus 

próximo. Considero que aí, exatamente neste território, distante do bairro onde o meu cliente 

residia e fora do espaço físico da clínica, iniciou nossa sessão e a construção de um vínculo 

terapêutico. Esta cena me remete ao conceito de território e a prática do cuidado que extrapola 

espaços e delimitações formais.  

Costa Marques (2007) considera que o entendimento sobre espaço e território, como 

dimensões complexas e dinâmicas, é fundamental para a compreensão dos fenômenos da 

vida, no sentido de organizar processos de intervenção coerentes e pautados nas necessidades 

de proteção e promoção da vida. Entretanto, percorrer territórios geográficos e territórios de 

vida não garante que haverá uma produção expressiva de cuidado e saúde. Lemke (2011, 

p.981) nos coloca um questionamento ético quando nos diz que:  

o mero deslocamento em um plano extensivo não garante a ruptura com as 

lógicas hegemônicas, normativas e reducionistas que as atuais políticas 

públicas de Saúde Mental e Atenção Básica visam combater: o deslocamento 

espacial pode ser uma simples estratégia de refinamento e capilarização do 

controle das populações. 

Então fica a questão, até que ponto uma clínica no espaço habitado tem força potência 

para produzir novos territórios existenciais aos usuários AD que estão em vivência de rua?

  

Seguindo os descaminhos, utilizando as lupas investigativas foucaultianas, devemos 

olhar os lados obscuros, comopropõe Veyne (1982, p. 160), “a parte oculta do iceberg", 

buscando as pistas e os direcionamentos das condições de criação de algo, o como se 

objetivou algo e o que não surgiu em detrimento dele. A historicização e também o 

estranhamento do objeto serve para pensarmos no problema de pesquisa. Historicizar, como 

coloca Paul Veyne (1982) ao falar da tese central de Foucault, é o modo de desnaturalização 

do objeto. Os objetos são determinados por uma prática, um fazer. A prática é entendida nesse 

contexto como relação, logo, ela não é mensurada pelos fatos, e sim pela historicização. De 

acordo com Veyne (1982, p. 159), "os objetos parecem determinar nossa conduta, mas, 

primeiramente, nossa prática determina esses objetos".  

Machado (1979), explica que a investigação do saber deve se inscrever nas relações de 

poder que lhe constituem. O conhecimento existe a partir de condições políticas que são as 

condições de formação tanto do sujeito quanto dos domínios de saber. O método genealógico 



analisa as histórias das relações de saber e poder. Como propõe Foucault (1979, p. 15), a 

genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentária. Ela trabalha com 

pergaminhos embaralhados, riscados, diversas vezes reescritos. Interessa à pesquisa 

genealógica as minúcias, as singularidades dos acontecimentos, as descontinuidades. Para um 

genealogista, “é preciso saber reconhecer os acontecimentos da história, seus abalos, suas 

surpresas, as vacilantes histórias, as derrotas mal digeridas.” (FOUCAULT, 1979, p. 19). 

Segue o caminho da desnaturalização das produções históricas e sociais, busca evidenciar o 

processo de produção e as forças que atravessam. Dias (2008, p.15) comenta,  

na sua pesquisa genealógica, o que interessa são os abalos, as rupturas e 

descontinuidades do saber e do poder contra a regularidade triunfante de um 

saber científico que tudo quer englobar. Por isso, o genealogista investiga as 

resistências e as lutas no interior das relações de poder. 

A pesquisa genealógica tenta desenhar linhas que abordem a constituição de regimes 

de dominação e poderes que emergem de dispositivos locais. Souza (2013) ao falar de uma 

genealogia das drogas, afirma que o interesse não está em entender os diferentes sentidosque 

as drogas assumem em dada cultura, por exemplo, mas sim, interessa-se 

acompanhar por que meios e tecnologias de governo o tema das drogas foi 

adensado, se tornando uma realidade, um problema de interesse político, 

uma questão de ameaça à vida e à ordem pública, em suma um dispositivo 

de poder: drogas como um dispositivo de fazer ver e fazer falar (p. 39). 

Interessa-nos, portanto, compreender, utilizando a genealogia, os modos de vida 

daqueles que ocupam e produzem os espaços da cracolândia nos centros urbanos e que têm 

sido alvo maçante de uma produção de saber-poder contemporâneo. 

Nessa proposta, a clínica vai à cracolândia, o usuário é assistido em seu território. 

Trata-se de uma clínica que ultrapassa a institucionalização dos muros, no que diz respeito ao 

jogo de poder instituído que o usuário de droga está imbuído ora pelo poder da criminologia, 

ora diante do poder da psiquiatria, ou ainda pelo poder religioso. “Ora encarcerado na prisão, 

ora internado no hospício” (SOUZA; PASSOS, 2011, p. 157). Nesse viés, procuramos 

pesquisar os processos instituintes que estão se produzindo no traçado da clínica para rua, 

criando novos encontros e práticas, ou seja, produzindo novos modos de ser.  

Nas rotas de uma proposta da rua como espaço de práticas de cuidado, priorizar-se-ia 

àqueles que não buscam espontaneamente o atendimento nos serviços de saúde. Tratar-se-ia 

de um fazer clínico cuja particularidade é ser itinerante; é atuar na contramão do modelo 

biomédico, modelo esse em que o próprio indivíduo é quem procura o serviço. 



E para reforçar esta proposta de quebra de paradigma, é importante ressaltar aqui uma 

fala do grupo de pessoas que estão em situação de rua e que participaram do Fórum de 

Humanização em Aracaju/SE, em julho de 2013, cujo tema foi “Atenção às Pessoas que 

Vivem em Situação de Rua”. O grupo questionou sobre os modos de cuidado a eles 

oferecidos ou, dito de outra forma, a falta de um olhar que legitime um cuidado real, que 

contemple demandas como saúde bucal, remédios prescritos no posto de saúde, um 

consultório itinerante na cidade, dentre outras demandas. 

Além dessas necessidades específicas, outra situação compartilhada e destacada pelo 

grupo refere-se ao questionamento sobre onde residem. Ao procurarem atendimento nos 

postos de saúde e seidentificarem como moradores de rua, por vezes este atendimento é 

dificultado. Uma das justificativas que recebem é que não fazem parte do território onde o 

posto de saúde é localizado e, portanto, de sua responsabilidade. Por vezes, são negados 

atendimento simplesmente por não residirem em um local fixo.Essa atitude,ao mesmo tempo 

que é padronizada, ou seja, refere ao quesito sobre território pelo SUS, fere os princípios 

básicos proposto na Constituição Federal, a saber: universalidade, equidade e integralidade. 

Diante do exemplo exposto, daquele grupo que mostrava “artistar, inventando novos 

estilos de vida e, portanto de práticas” (CORAZZA, 2007, p. 122), reverbera que ao levantar 

questões por uma política que se proponha direcionar atenção às demandas da população em 

situação de rua, devemos antes possibilitar um espaço de propagação de vozes daqueles que 

compõe as tramas da rede que se questiona e que se quer intervir. E assim, 

O que aqui buscamos afirmar é uma aposta radical na invenção de um outro 

mundo possível, de outros modos de estar nos verbos da vida e, 

especialmente, de uma saúde pública possível. Possível porque não se pauta 

em abstrações transcendentes, mas leva em conta aquilo que é efetivado 

como realidade no estado de coisas e ao mesmo tempo ultrapassa esta 

realidade, atentando para o que nela é tencionado, para o que nela se anuncia 

como movimento de ruptura e desvio instituinte (NEVES, GONÇALVES, 

ROZA, & FILHO, 2010, p. 45). 

Como dissemos anteriormente, percebemos na atualidade os discursos acachapantes 

acerca da saúde dos usuários de drogas, principalmente os que estão nas ruas, bem como o 

receituário da abstinência como tratamento – tanto para os usuários quanto como uma ideia de 

profilaxia da sociedade – que tem como efeito institucionalizar mais uma vez na história os 

corpos desviantes como os casos das internações compulsórias, remetendo à docilização e 

disciplinarização.  



Para fundamentar teoricamente nossa pesquisa, o primeiro capítulo vai tratar e 

evidenciaralgumas pistas que nos leve a analisar genealogicamente as forças envolvidas 

nosmodos de normalizar a vida e que têm sido alvo de uma produção de saber-poder 

contemporâneo. Propõe ainda analisar o percurso histórico e político que constituíram formas 

e estratégias sobre a Medicina Social, bem como as relações entre os saberes médicos e o 

poder do Estado, através de recortes históricos fundamentados por Michel Foucault. 

Já o segundo capítulo visa refletir acerca dos processos reformistas de saúde no Brasil, 

as diretrizes e regulamentações das práticas norteadas pela Reforma Sanitária e Psiquiátrica. 

Assim como, a interface entre Atenção Básica e Saúde Mental como quadro atual das práticas 

no Brasil. Para isso, vamos utilizar como base de compreensão dessas políticas, as legislações 

que norteiam as diretrizes dos serviços e as propostas de mudanças nos atendimentos.  

Produção de Cuidado no Territórioé o título do terceiro capítulo. Nele, trataremos de 

questões que envolvem o conceito ampliado de território, ou seja, excede a ideia de espaços 

urbanos, mas que concebe a experiência subjetiva e histórica de cada habitante com o lugar 

que habita. Deste modo, sugere romper os muros manicomiais e de hospitais psiquiátricos 

para cuidar do usuário em seu lugar constituído. São temas que nos remete à possibilidade de 

fazer uma clínica no espaço habitado,apostando em modos de cuidado para pessoas que fazem 

uso de álcool e ou outras drogas que estejam em vivência de rua.   

Esta revisão bibliográfica nos permite refletir que não é possível uma resposta pronta, 

uma ação delineada e planejada, mas manter-se aberto às possibilidades, ao tempo e espaço 

do usuário, numa visão ampliada de suas demandas.  

  



1. MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE E TECNOLOGIAS DE POLITIZAÇÃO DA 

VIDA 

 

Pesquisar sobre medicina social e a realidade histórica por esta produzida nos auxiliará 

na compreensão das transformações operadas tanto nas formas de conhecimento quanto nos 

modos de intervenção no corpo social.  Neste capítulo, portanto, pretendemos analisar as 

relações entre os saberes médicos e o poder do Estado na emergência à normatização da 

saúde. 

Segundo Machado et al (1978), essa especialidade da medicina está inscrita num 

determinado momento histórico e, acompanhando essa trajetória, poderemos nos aproximar 

de seus fatos marcantes e seu desenvolvimento.  

 O fundamental dessa transformação é o deslocamento do objeto da medicina, ou seja, 

quebrar um paradigma, que passa da doença para a saúde. Nesse sentido, a prática médica 

procura não mais considerar a doença isoladamente, nem tão pouco e unicamente buscar a 

cura de enfermidades acometidas pelo paciente. Seu objetivo passa em dificultar ou até 

mesmo impedir novos episódios da doença. O ambiente também é considerado um fator de 

causalidade das doenças. Por esta razão, faz-se necessário conhecer o meio e intervir sobre 

ele. Nas palavras de Machado et al (1978, p. 248), “o fundamental será, não a ação direta 

sobre a doença para restabelecer a saúde, mas antes de tudo, impedir o seu aparecimento, 

controlar sua manifestação”. Assim, o objeto de saber da medicina terá como elemento 

principal a população e sua relação com o meio natural e social. O Estado, ao se incumbir da 

saúde da população, funciona com uma regulamentação médica e visa regularizar não 

somente a saúde, como também supervisionar a população diante dos processos de saúde-

doença e a segurança do Estado. (MACHADO ET AL, 1978). 

Além desta mudança de olhar sobre a atuação da medicina, este estudo vai apontar as 

origens da medicina social, apoiada no trabalho de Michel Foucault. Por sua vez, o autor vai 

fundamentar suas análises acerca da medicina social na polícia médica (Alemanha); na 

medicina urbana (França); e na medicina da força de trabalho (Inglaterra).  Deverá ainda 

delinear um traçado histórico entre as práticas médicas dos séculos XVII-XIX, defendendo, 

assim, que a medicina moderna é uma medicina social. Embora faça menção ao aspecto 

marcante individualista e valorativo da relação médico-doente, a medicina passa a atuar com 

certa tecnologia no corpo social. A hipótese apresentada por Foucault (2009, p. 80) é que  



com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva para 

uma medicina privada, mas justamente ao contrário; que o capitalismo, 

desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, 

socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, 

força de trabalho.  

No contexto da sociedade capitalista, o investimento inicial foi no biológico, no 

somático.O corpo, nesse sentido, é uma realidade bio-política. Em suas palavras, “a medicina 

é uma estratégia bio-política” (Foucault, 2009, p. 80). Apesar do investimento político e social 

no corpo como força de trabalho, Foucault (2009) considera que, no Ocidente, foi somente na 

segunda metade do século XIX que o corpo do operário, o corpo que trabalha, a saúde e o 

nível da força produtiva foi colocado como problema e assumido pelo poder médico.  

Com o intuito de compreender melhor o processo de medicalização da sociedade, 

iremos seguir as pistas que o filósofo indicou em suas análises genealógicas, a partir de 

algumas de suas aulas e escritos, nos anos de 1970. Com este suporte, abordaremos o 

desenvolvimento das duas tecnologias de poder que envolve o corpo e o corpo social em 

produções de saber-poder nas estratégias de politização da vida, sendo elas: a disciplina e o 

biopoder. 

Sabe-se que essas tecnologias de exercícios de poder interessam-se especialmente em 

normatizar e regulamentar a vida. É através da perspectiva genealógica de inspiração 

nietzschiana que Foucault remonta as suas investigações sobre a insurreição dos saberes, 

buscando, sobretudo, questionar e clarificar os efeitos de poder que vinculam-se e funcionam 

nos discursos cientificistas e institucionais organizados em nossa sociedade (FOUCAULT, 

2010). 

Através da perspectiva genealógica, buscamos compreender como tais tecnologias de 

poder foram se constituindo e quais efeitos de saber-poder são produzidos. Na nossa pesquisa, 

especificamente, em quais relações de forças e mecanismos de controle estão sendo lançadas 

às práticas de atenção e cuidado aos usuários de drogas em situação de rua. Nota-se que um 

dos efeitos sociais do saber-poder sobre esta população é tornar o usuário abstêmio ou 

institucionalizá-lo, operando também em prol de retirá-los das vistas da sociedade. 

Em suas análises sobre saber e poder, Foucault parte da arqueologia do saber, ou seja, 

de que forma os saberes surgiam e se transformavam em peças nas relações de poder, para um 

dispositivo político denominado de genealogia, como explica Roberto Machado (2009). 

Assim, podemos entender que “a arqueologia seria o método próprio da análise das 



discursividades locais, e a genealogia, a tática que faz intervir, a partir dessas discursividades” 

(FOUCAULT, 2010, p.11). 

Em sua aula ministrada em 7 de janeiro de 1976, Foucault explica que a genealogia 

tem a perspectiva de uma anticiência, ou seja, uma metodologia utilizada com o objetivo de 

compreender os jogos de força e poder. Na pesquisa genealógica, o saber e o poder rompem 

com a regularidade do saber científico. Deste modo, o que importa são as descontinuidades, as 

rupturas do saber e do poder. Visa analisar a história das relações de saber-poder e das 

tecnologias de governo acerca das condutas. O objetivo da genealogia é buscar na história 

como se constituiu o regime geral de saber-poder. 

É importante destacar a reciprocidade entre as relações de poder e as constituições dos 

campos de saber, ou seja, “todo saber constitui novas relações de poder, [assim como], todo 

ponto de exercício do poder é um lugar de formação de saber”, assinala Machado (2009, p. 

XXI). Foucault critica as tradições que acreditam que só pode haver saber onde as relações de 

poder estão suspensas, afinal não há sociedade livre dessas relações, e pontua que  

temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 

favorecendo-o porque o serve, ou aplicando-o porque é útil); que poder e 

saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem a 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 

não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de “poder-

saber” não devem então ser analisadas a partir de um sujeito de 

conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema do poder; mas é 

preciso considerar ao contrário o que o sujeito conhece, os objetos a 

conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos dessas 

implicações fundamentais do poder-saber e de suas transformações 

históricas. Resumindo, não é a atividade do conhecimento que produziria um 

saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas 

que o atravessam e o constituem, que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento (2012, p. 30).  

Esta perspectiva proposta por Foucault analisa o surgimento dos saberes, tomando 

como partida as possibilidades estratégicas de existência de uma rede de micro-poderes que 

são articulados ao Estado e que recortam toda uma estrutura social. Pois, o poder não é 

concebido como uma propriedade, um privilégio. Não podemos falar, inclusive, da existência 

de „O Poder‟, mas sim, da existência de práticas ou relações de poder. O autor alerta para que 

“seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma “apropriação”, mas a disposições, a 

manobras, a táticas, a funcionamentos; que se desvende nele antes uma rede de relações 

sempre tensas, sempre em atividade” (Ibidem, p.29). 



A genealogia investiga, ainda, as resistências e as lutas existentes nas relações de 

poder. O foco é nas minúcias e nas tensões que se delineiam no saber e no poder. Ao mesmo 

tempo, Dias (2008), em sua pesquisa, comenta que também é preciso acompanhar as forças 

que aparecem no socius. Nesta perspectiva, os deslocamentos podem produzir grandes abalos; 

o que se anuncia como contínuo, na genealogia se apresenta como um corte, uma ruptura. 

Contextualizando com nossa pesquisa, podemos considerar que o saber sobre os 

efeitos da droga gera um poder de conhecimento que só é possível ao usuário. E junto com ele 

é possível pensar e produzir novos saberes para, por exemplo, reduzir os riscos e danos no seu 

uso com a droga vivenciada.  Neste sentido, o usuário de drogas rompe com o poder 

instituído. Podemos entender, então, como um movimento de resistência e luta nas relações de 

poder que estão sendo objetivadas em nossa sociedade em torno dessa temática. 

Compõe também a análise genealógica o estudo do poder disciplinar e a análise do 

biopoder, como veremos a seguir.  

Durante um longo tempo, o direito de vida e morte foi um dos privilégios exercido 

pelo poder soberano, é o que aponta Foucault no último capítulo de sua obra História da 

Sexualidade I: a vontade de saber (1988). Esse poder derivou-se do hábito romano dos pais 

em dispor da vida de seus filhos e de seus escravos, mas se diferencia enquanto uma espécie 

de réplica, ou seja, o soberano apenas exerce esse poder caso sua própria existência esteja em 

situação de ameaça. Como também, poderia expor a vida dos seus súditos caso precisasse 

entrar em guerra na defesa do Estado, esse seria um modo “indireto” de vida e morte. Poderia 

exercer um poder direto sobre a vida –matar como forma de castigo – a quem se levantasse 

contra ele ou infringisse suas leis. Nesse sentido, “o soberano só exerce, no caso, seu direito 

sobre a vida, exercendo seu direito de matar ou contendo-o; só marca seu poder sobre a vida 

pela morte que tem condições de exigir” (FOUCAULT, 1988, p. 148). Ou seja, exerce “o 

direito de causar a morte ou de deixar viver”, que tinha como símbolo a espada. Nesse tipo de 

sociedade, o poder se exercia sob forma de apropriação, de confisco, nas palavras de 

Foucault, “direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; 

culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la” (Id.). O soberano exercia, 

então, o poder de fazer morrer e deixar viver, o que se caracteriza por um direito assimétrico, 

pois, aos súditos o direito de estar vivo ou a sua morte dependia da vontade soberana. Logo, 

afirma Foucault, “é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida” 

(2010, p. 202).   



No Ocidente, durante a época clássica, houve um marco na transformação dos 

mecanismos de poder. Passa-se, assim, a um poder produtivo, inverte-se a lógica do poder 

soberano e deste modo, “o direito de morte tenderá a se deslocar ou, pelo menos, a se apoiar 

nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar em função dos seus reclamos” 

(FOUCAULT, 1988, p. 148). O poder se exerce, portanto, positivamente, em nível da vida, da 

espécie, dos fenômenos da população.  

Quando o poder assume a função de gerir e multiplicar a vida, a morte, a partir de 

então, passa a ser a zona limítrofe. A morte vai sendo desqualificada, vai perdendo seus 

momentos ritualísticos, “se torna o ponto mais secreto da existência, o mais “privado” (1988, 

p. 151). Com essa transformação “são mortos legitimamente aqueles que constituem uma 

espécie de perigo biológico para os outros”, afirma Foucault (Ibidem, p. 150). O poder se 

inverte, apesar de não anular o primeiro (soberano), e passa a situar-se por um poder de causar 

a vida ou devolver à morte.  

Trazendo essa temática ao contemporâneo, podemos perceber com certa rigidez a 

produção do saber em torno da experiência dita “mortífera” a partir do uso de drogas, 

imbuído, por exemplo, no famoso jargão “drogas mata”. Como também estigmatizar as 

pessoas em situação de rua, olhando-as e tratando-as como “zumbis” (morto-vivo). A partir 

desta análise, podemos arriscar alguns cruzamentos reflexivos e questionar se estar vivo ou 

querer estar vivo é uma obrigatoriedade, desconsiderando o direito individual de morrer, ou 

seja, a correlação entre uso de drogas e a possibilidade de um fazer morrer. Nesta ótica, 

podemos refletir também como o usuário de drogas em situação de rua se insere na relação de 

podercomopossibilidade do deixar morrer ou, subvertendo este poder, é capaz de sobreviver 

nas condições adversas da rua e sob efeito de substâncias psicoativas. 

No campo das técnicas políticas, os processos da vida são levados em conta por 

procedimentos de poder e de saber que tentam controlá-los e modificá-los. Seguindo as 

análises de Foucault (1988), a partir do século XVII, o poder sobre a vida constituiu-se em 

duas formas: a primeira centrou-se no corpo como máquina, ou seja, “no seu adestramento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 

utilidade e docilidade, na sua integração de sistemas eficazes e econômicos”, caracterizando 

assim, a “anátomo-política do corpo humano” que desenvolve o pólo das disciplinas. Na 

segunda metade do século XVIII, o segundo pólo centrou-se no corpo-espécie, qual se 

interessa pelos processos como: “a proliferação, os nascimentos e mortalidade, o nível de 



saúde, a duração da vida, a longevidade”, assumem nesses processos uma série de 

intervenções e controles reguladores, desenvolvendo assim, uma “bio-política da população” 

(p.152). Estes dois pólos do poder sobre a vida não se excluem; pelo contrário,se interligam, 

se integram.  

Como apontamos, no século XVII desenvolve-se uma descoberta do corpo como 

objeto e alvo de poder. Interfere-se no corpo buscando mais eficácia dos movimentos, mais 

utilidade para desempenhar determinadas funções, ampliando a noção de um corpo útil. 

Enquanto no início do referido século se descrevia a figura ideal do soldado, por exemplo, e 

se reconhecia seus sinais naturais (como seu vigor e coragem), na segunda metade do século 

XVIII o soldado se tornou algo que se fabrica, ou seja, de um corpo visto como inapto pode-

se produzir a fisionomia de um soldado.   

A disciplina era entendida como uma técnica de exercício de poder que, embora não 

inteiramente inventada, foi elaborada em seus princípios fundamentais durante o século 

XVIII. Os mecanismos disciplinares são, portanto, antigos, mas existiam em estado isolado, 

fragmentado, até o século XVII e no decorrer do século XVIII, quando o poder disciplinar foi 

aperfeiçoado como uma nova técnica de gestão dos homens. Nova maneira de gerir os 

homens, controlar suas multiplicidades, utilizá-las ao máximo e majorar o efeito útil de seus 

trabalhos e sua atividade, graças a um sistema de poder suscetível de controlá-los 

(FOUCAULT, 2009). 

O corpo foi sendo estudado como elemento anátomo-metafísico e técnico-político. 

Envolvendo-o num processo de entendimento e processos empíricos, unindo ao corpo 

analisável o corpo manipulável. Sendo descrito por Foucault a noção de docilidade, “é dócil 

um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado” (2012, p. 132).  

Ao corpo dos usuários de álcool e outras drogas em vivência de rua, poderíamos 

arriscar dizer, mas não pretendendo estereotipar, destaca-se um traço de estrangeiridade que 

contribui ao escape da docilização. Podemos perceber como uma linha tênue do trabalho no 

território habitado, fora dos muros institucionais, a possibilidade dessas ações imprimir uma 

linha de captura, de manipulação e institucionalização dos corpos. Afinal, tais ações estão a 

serviço de alguma instituição estatal ou religiosa, por exemplo.  



Foucault (2012) ressalta que em toda sociedade haverá limitações, proibições e 

obrigações referentes ao corpo, o que difere são os investimentos nas técnicas e propósitos 

formulados e o momento histórico qual se faz parte. No século XVIII, por exemplo, surgem 

novas técnicas como a escala (trabalhar o corpo detalhadamente), a economia (a eficácia dos 

movimentos, o exercício), a modalidade (implica numa coerção ininterrupta, que vela mais 

sobre os processos da atividade do que seu resultado). O autor explica,  

esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação 

de docilidade- utilidade. São o que podemos chamar as “disciplinas”. [...] as 

disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas 

gerais de dominação. (FOUCAULT, 2012, p. 133). 

O corpo disciplinar, entretanto, não é um corpo escravizado (por não se caracterizar 

numa relação de propriedade), também não se configura como uma relação de domesticidade. 

A principal finalidade é aumentar o domínio de cada um sobre seu próprio corpo. É nesse viés 

que gera o trabalho sobre o corpo, manipulam-se gestos, comportamentos, formando assim 

uma política das coerções. Nasce uma anatomia política, uma “mecânica do poder” que define 

como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, para que operem como se quer. “O corpo 

humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (p. 

133).   

A disciplina é analítica, ela fragmenta o corpo, controla seus movimentos e a eficácia 

destes, aumenta suas forças úteis e diminui essas mesmas forças em termos políticos, fabrica 

assim, corpos “dóceis”. As técnicas de poder disciplinar esquadrinha tanto o corpo humano 

quanto o espaço, quanto o tempo, buscando aumentar habilidades da força do corpo e 

sujeitando uma relação de docilidade-utilidade. Para Foucault (2012, p. 134), essa relação de 

poder se modula como uma “anátomo política do detalhe”, unindo ao corpo analisável o corpo 

manipulável. O autor explica melhor essa estratégia política quando diz, 

a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) 

e diminui essa mesma força (em termos políticos de obediência). Em uma 

palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, 

uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a 

energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de 

sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do 

trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo 

coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada 

(FOUCAULT, 2012, p. 133, 134) 

A disciplina implica numa vigilância constante dos indivíduos. Esse sistema 

demonstra a relação entre a técnica e a política acarretando mudanças no cotidiano e nas 



relações. Através da disciplina o homem é individualizado. A prática do exame é um 

instrumento fundamental de vigilância classificatória, “através do exame, a individualidade 

torna-se um elemento pertinente para o exercício de poder” (Foucault, 2009, p. 107).  

Essa anatomia política se esboça de maneira geral num método que vamos encontrar 

nas escolas, no espaço hospitalar, nas organizações militares. Como no sistema asilar 

psiquiátrico.Atualmente com as instituições que se utilizam de tecnologias disciplinares na 

institucionalização dos usuários de álcool e outras drogas, exemplo das comunidades 

terapêuticas com sistema de albergamento em que podemos perceber uma atualização desse 

sistema asilar. 

Passando para a metade do século XVIII, uma nova tecnologia de poder se constitui, 

um poder que se encarrega da vida, que se opera nos mecanismos contínuos e reguladores em 

torno da norma. O biopoder é uma tecnologia que investe no corpo, na saúde, na maneira de 

se alimentar, de morar, nas condições de vida e do espaço da existência. (FOUCAULT, 1988).  

Como situamos anteriormente, essa tecnologia se dirige não ao homem-corpo, mas ao 

“homem ser vivo”, ou podemos dizer também, ao homem-espécie. Então, essa nova 

tecnologia conduz a multiplicidade dos homens, os processos como nascimento, a morte, a 

produção da doença, constituindo os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de 

controle dessa biopolítica.  (FOUCAULT, 2010).  

A biopolítica também se preocupa com a doença como fenômeno da população, a 

medicina então será um dos campos de intervenção da biopolítica. É no final do século XVIII 

que esses fenômenos começam a ser levados em conta. Segundo Foucault,  

a introdução de uma medicina que vai ter, agora, a função maior da higiene 

pública, com organismos de coordenação dos tratamentos médicos, de 

centralização da informação, de normalização do saber, e que adquire 

também o aspecto de campanha de aprendizado da higiene e de 

medicalização da população (2010, p. 205).  

O autor pontua que o biopoder apresenta três pontos importantes de análise. O 

primeiro é um novo corpo, corpo múltiplo: a noção de população. Logo, a biopolítica lida 

com a população como um problema político, científico e biológico. O segundo ponto refere-

se a natureza dos fenômenos que passam a ser considerados. Foucault (2010, p. 207) diz, “a 

biopolítica vai se dirigir, em suma, aos acontecimentos aleatórios, que ocorrem numa 

população considerada em sua duração”. Por último, o terceiro ponto, essa tecnologia vai 

implantar mecanismos com funções diferentes às funções dos mecanismos disciplinares. 



Tratará de previsões, estimativas estatísticas, de medições globais. E, sobretudo, irá tratar de 

estabelecer mecanismos reguladores. 

Fazendo uma correlação desta tecnologia à população em condição de rua, seria um 

exemplo a medição sócio-demográfica das doenças prevalentes em determinadas faixa etária 

ou gênero, assim como um mapeamento das cenas de venda/ uso de drogas na zona urbana. 

Esses exemplos apontam um dos objetivos da medicina urbana: “analisar os lugares de 

acúmulo e amontoamento de tudo que, no espaço urbano, pode provocar doença, lugares de 

formação e difusão de fenômenos epidêmicos ou endêmicos”. Assim como, o objetivo de 

avaliar as condições de vida e do meio de existência, incluindo políticas sanitárias e a divisão 

de espaços entre bairros de ricos e de pobres. Outro objetivo dessa medicina social como 

veremos adiante, seria cuidar da saúde dos considerados pobres para garantir a saúde dos 

considerados ricos, bem como assegurar a força de trabalho para o sustento da sociedade. 

A sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam a norma da 

disciplina e da regulamentação – um poder que se encarregou tanto do corpo quanto da 

população – a norma é o elemento que vai circular entre essas duas tecnologias.  

A medicina é um saber-poder que, ao mesmo tempo, tanto incide sobre o corpo quanto 

sobre a população.  

A formação da medicina social foi sendo constituída através de três etapas: a medicina 

de estado, a medicina urbana e a medicina da força de trabalho. Segundo Foucault, a primeira 

etapa se desenvolve com destaque na Alemanha. Sua política médica programada tem o 

sistema de controle da morbidade mais completo e supera os quadros estatísticos de 

nascimento e mortalidade. Naquele país a normalização se inicia na prática e no saber médico 

e utilizava uma administração para controlar a atividade dos médicos – primeira categoria a 

ser normalizada no país.  

A segunda direção no desenvolvimento da medicina social se operoupela urbanização 

na França. Com o desenvolvimento das cidades, no final do século XVIII, há um crescimento 

populacional da classe operária que desembocará em tensões políticas nas cidades. Com as 

modificações sofridas na arquitetura, na densidade demográfica e nos costumes, por exemplo, 

vai se instaurando uma espécie de medo urbano. Cita o autor o “cemitério dos inocentes”, em 

Paris, onde cadáveres eram jogados e empilhados uns sobre os outros, até extrapolar os muros 

dali. Esse exemplo aponta um dos objetivos da medicina urbana, que era “analisar os lugares 



de acúmulo e amontoamento de tudo que, no espaço urbano, pode provocar doença, lugares 

de formação e difusão de fenômenos epidêmicos ou endêmicos” (idem, p. 89). Outro objetivo 

da medicina urbana era o controle e o estabelecimento de uma boa circulação da água e do ar. 

Existia uma crença ainda do século XVIII de que o ar tinha influência sobre o organismo, 

sendo considerado como um dos grandes fatores patógenos. E sugeria: “organizam-se, 

portanto, corredores de ar, como também corredores de água” (idem, p. 91). Essa organização 

se dá mediante a destruição de casas que se encontravam nas pontes das cidades. O terceiro 

objetivo da medicina urbana é a organização do que Foucault chamou de distribuições e 

sequências. Refere-se ao intuito de organizar o sistema de água e esgoto, contribuindo com a 

redução de algumas das principais doenças epidêmicas das cidades. “A medicina urbana não é 

verdadeiramente uma medicina dos homens, corpos e organismos, mas uma medicina das 

coisas: ar, água, decomposições, fermentos; uma medicina das condições de vida e do meio de 

existência” (Foucault, 2009, p. 92). A medicina passa a se apropriar, portanto, de grandes 

questões do contexto urbano. 

A medicina da força de trabalho é a terceira direção à medicina social, analisada 

através do exemplo inglês. Ainda no século XVIII, o pobre não era problematizado nem 

considerado uma fonte de perigo médico e um dos motivos era o fato dele funcionar como 

uma condição necessária à existência urbana. Ele realizava tarefas essenciais à dinâmica e ao 

funcionamento da cidade, tornando o espaço urbano harmônico e com praticidade, 

apropriando-se de um saber urbano necessário e ocupando-se de tarefas que geralmente não 

era do fazer geral, mas a eles encarregados. A partir do segundo terço do século XIX, 

conforme detalha Foucault (2009), o pobre começa a incomodar outras classes e se torna 

ameaça de perigo. Algumas razões são da ordem política, quando, por exemplo, o pobre 

tornou-se uma força política capaz de revoltar ou participar de revoltas. Um fato que retrata 

este perigo é a retirada dos serviços que prestava por regulamentação do estado, subtraindo do 

pobre seu sustento.  

Um fato que marcou esta época foi uma epidemia de cólera que, em 1832, atingiu a 

população proletária ou plebéia e causou, dentre outras conseqüências, uma série de medos, 

com repercussões políticas e sanitárias. Foucault (2009, p. 94), comenta que “a partir dessa 

época, se decidiu dividir o espaço urbano em espaços pobres e ricos”. A coabitação entre as 

classes foi considerada um perigo sanitário e político, surgindo assim, a classificação entre 

bairros pobres e ricos.  



Essa nova forma de medicina social se propaga na Inglaterra mais rápido em razão de 

seu desenvolvimento industrial.  Surge, então, a chamada lei dos pobres, um sistema de 

assistência que submete o pobre aos controles médicos. Esse controle visa assegurar a saúde à 

classe pobre de modo a proteger a saúde da classe rica e garantir a produtividade de seu 

trabalho. Como meios de controle, por exemplo, exigia-se a vacinação, sem, no entanto, a 

população ter conhecimento do que estava sendo injetado em seu corpo. Outra ferramenta era 

a organização de registros das epidemias e de prováveis doenças epidêmicas, obrigando as 

pessoas à declaração de doenças perigosas, assim como, localizar lugares com focos de 

insalubridade. 

No século XIX, aparecem grupos cujo objetivo era lutar contra a medicalização, 

reivindicando o direito sobre seu próprio corpo, o direito de viver, de estar doente, de curar-se 

e de morrer como preferirem. Esses grupos de resistência mostram força, positividade, 

empoderando-se dentro da própria rede de poder. Pois, como afirma Machado (2009, p. XIV), 

“onde há poder, há resistência, não existe propriamente o lugar de resistência, mas pontos 

móveis e transitórios que também se distribuem por toda a estrutura social”.  

Entendendo este poder como uma forma de relação, onde ninguém está isento dessa 

teia chamada sociedade, o poder não é algo que se ocupa ou se detém como a um objeto. 

Podendo assim, ser compreendido como um campo de forças transversalizadas, pois não está 

localizado em um ponto específico. Segundo Machado (2009, p. xiv), “o poder é algo que se 

exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria, como uma 

máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina 

por toda a estrutura social”.  

Na conferência denominadaO Nascimento do Hospital, Foucault discursa sobre o 

aparecimento do hospital na tecnologia médica. O hospital como instrumento terapêutico 

surge no final do século XVIII. Antes disso, o serviço era fundamentalmente uma instituição 

de assistência aos pobres, assim como de separação e exclusão de classes.  

É importante aludir como o modelo hospitalar que vigorava na época, percebia a 

pessoa instalada naquela instituição. Como relata Foucault (2009, p. 101), “o personagem 

ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está 

morrendo”. O hospital era compreendido como um lugar onde se recebia os últimos cuidados, 

o sacramento e um lugar onde morrer. O hospital não era um lugar de estabelecer práticas 

médicas, curar doenças e evitar a morte, mas um espaço para se fazer caridade.  



A noção de que o hospital pode e deve ser uma tecnologia com o objetivo de curar 

aparece em torno de 1780. A mudança hospitalar iniciou-se por uma limpeza dos efeitos 

negativos do hospital. “Não se procurou primeiramente medicalizar o hospital, mas purificá-lo 

dos efeitos nocivos, da desordem que ele acarretava” (Foucault, 2009, p. 103). A desordem 

aqui retrata, dentre outras, a contaminação e a proliferação de doenças pela cidade, causando, 

em consequência, a desordem econômica.  

Na época, as reorganizações que se estabelecem nas instituições hospitalares, 

inicialmente nos hospitais marítimos e militares, visavam unicamente interesses econômicos, 

pois a mão de obra vinha sendo treinada e aprimorada, tornando-se ainda mais cara. É a partir 

dessa lógica do social que surge a ideia do capital humano, ou seja, o trabalhador não pode 

adoecer sob pena de prejudicar sua atividade laboral, de comprometer a produtividade e a 

lucratividade. A partir desta lógica que a doença provoca alto custo para o estado e também 

para o empregador.  

A origem do hospital médico se dá a partir do ajuste de dois processos: o 

deslocamento da intervenção médica e a disciplinarização do espaço hospitalar. O espaço é 

um instrumento de cura, portanto “será necessário constituir em torno de cada doente um 

pequeno meio espacial individualizado, específico, modificável, segundo o doente, a doença e 

sua evolução” (Foucault, 2009, p. 108). É assim que se constitui a noção de que não se deve 

haver mais de um doente por leito. O hospital concebido como um instrumento de cura, 

prioritariamente, o médico assume a responsabilidade de gerir a organização da dinâmica 

hospitalar, como é o caso das práticas de visita e acompanhamento sistemático ao indivíduo.  

A medicina, dirigida por intervenções médicas para cura, é considerada uma medicina 

do meio que está se constituindo, entendendo a doença como um fenômeno natural da vida. 

Clínica aqui é entendida como um fazer político, espaço de formação, transmissão do saber e, 

consequentemente, constituinte de novas relações de poder.  

A partir das reflexões de Foucault, podemos incitar a possibilidade do cuidado no 

território sem um exercício necessariamente disciplinar como nas instituições nos moldes 

manicomiais. É possível, assim, respeitar o território, em sentido amplo, das pessoas que 

experienciam o uso/ abuso de álcool e outras drogas sem o uso de forças coercitivas sobre 

uma ótica de vigilância encarcerada e da imposição de corpos dóceis, mas sim,respeitando os 

tantas vezes consideradosdesviantes corpos e a possibilidade de produção de um modo de 

vida não assujeitado. 



2. REFORMAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA: PERCURSO SÓCIO-HISTÓRICO 

 

Visando compreender o contexto onde está inserido social e culturalmente o usuário 

de álcool e outras drogas em situação de rua, tema de nossa pesquisa, faz-se necessário, 

embora que breve, delinear o percurso histórico dos dois principais movimentos que 

marcaram a história da saúde e da saúde mental no Brasil, apontando seus fatos e eventos 

marcantes, bem como as principais mudanças nas políticas públicas de saúde em nosso país.   

1980 a 1990 é um período que marca a História da Reforma Psiquiátrica no Brasil – 

seus precursores, suas ideologias, seus conceitos. Em paralelo, outro marco de referência em 

Políticas de Saúde em nosso país é a Reforma Sanitária, que culminou no Sistema único de 

Saúde (SUS). Ainda destacamos a Lei de Saúde Mental, promulgada em 2001. Este percurso 

histórico-conceitual faz-se necessário e importante para embasar nossa pesquisa, 

principalmente por tratar-se de uma revisão bibliográfica que se justifica nas propostas 

alternativas existentes para a atenção aos usuários de drogas em situação de rua. Portanto, 

inseridas numa prática que ultrapassa os muros sociais de abrigos e asilos para tratamento das 

doenças mentais, sejam por drogadição, sejam por outras patologias e transtornos mentais e 

comportamentais (AMARANTE, 2003, 2007; DELGADO, 1992, 1997b (in TENÓRIO, 

2002); ROTELLI, LEONARDIS & MAURI, 2001; &TENÓRIO, 2002). 

Esses dois movimentos foram de suma importância no contexto de redemocratização 

no âmbito da saúde pública. Ambos embasam e legitimam a produção do cuidado 

regionalizado, privilegiando o usuário em seu próprio espaço. Destacamos como conquista 

significativa e proposta transversal das duas Reformas o modelo de Atenção Básica, que 

trataremos em outro capítulo desta pesquisa, assim como a criação de serviços territoriais de 

promoção de saúde mental. 

A Reforma Sanitária no Brasil, especificamente, tem uma história de luta por um ideal 

democrático de dever do Estado em garantia o Direito social à Saúde. Este movimento 

contribuiu sobremaneira para a ampliação do conceito de saúde e o processo de saúde-doença. 

Além disso, evidencia a demanda real de atenção integrada para todos os cidadãos. 

Marca ainda a Reforma Sanitária como um movimento que critica as práticas 

hegemônicas de saúde, principalmente por sua proposta normalizadora e reducionista. Propõe 

alternativas para uma reformulação do então sistema nacional de saúde. Acreditava que o 

aperfeiçoamento técnico e o uso competente dos recursos médicos pela gestão pública seriam 



suficientes para resolver os problemas de assistência da saúde pública no Brasil, inclusive na 

vertente psiquiátrica (AMARANTE, 2003). 

A Reforma Sanitária, como foi dito, surge também na década de 1970, em paralelo 

aomovimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, cujo objetivo era propor mudanças no 

modelo de assistência hospitalar psiquiátrica e nas políticas de saúde pública.  Seu marco 

legal está descrito na Lei 10.216/2001. Em seu texto, ratifica as diretrizes básicas que 

consolida o Sistema Único de Saúde. Refere-se a um processo político e social, envolvendo 

diversos segmentos da sociedade e esferas do Governo, inclusive associações de pessoas com 

transtornos mentais e seus familiares. 

Vale ressaltar que as palavras “Reforma” e “Psiquiátrica” formaram um termo único 

desde o nascimento da Psiquiatria. Nesta perspectiva, um dos reformadores de destaque foi 

Pinel, cuja prática foi marcada pela humanização e se deu durante a Revolução Francesa. 

Pinel deu um sentido terapêutico aos hospitais que acolhiam os loucos que viviam à margem 

da sociedade da época, aprisionados como bichos. Tratou de desacorrentar os loucos e propor 

estratégias interventivas mais humanizadas, tornando-se o símbolo da fundação da Psiquiatria. 

Pinel ainda sugere uma proposta preventiva no atendimento psiquiátrico. Nesta época, além 

das propostas de Pinel, outras iniciativas reformadoras orientaram a infraestrutura do asilo, 

surgindo, desta forma, novos modelos asilares, como as colônias agrícolas (DELGADO, 1992 

in Tenório, 2002). 

A Revolução Francesa é considerada um símbolo da transformação profunda na 

sociedade. Marca a quebra de paradigma em relação ao papel do hospital e, mais 

especificamente, do hospital psiquiátrico – de um lugar de caridade, de segregação e morte, 

para um espaço de produção de conhecimento médico. Neste momento, o hospital se 

transforma em lugar de exame, de agrupamento das doenças, de modo a permitir a construção 

de um saber sobre as doenças e promover a cura (AMARANTE, 2003, 2007). 

Outra referência importante na História da desistitucionalização (ou desospitalização) 

em Psiquiatria mundial é a experiência italiana, único pais na Era Industrial a abolir a 

internação hospitalar, dentre as possibilidades de prestações de serviço em Psiquiatria, 

explicam Rotelli, Leonardis e Mauri (2001).  

Depois desta desistitucionalização, são propostos novos métodos de prática 

psiquiátrica na Itália, envolvendo entre os atores sociais, os sujeitos abrigados, uma tentativa 



de transformar a relação de poder entre paciente e instituição. Trata-se, segundo os autores, de 

prestações de serviços especializados pontuais e fragmentados, mas que não destitui 

integralmente o modelo manicomial em sua integralidade. Em suas palavras: 

Assim funcionam: o centro para intervenção durante a crise, o serviço social 

que distribui subsídios, o ambulatório que distribui fármacos, o centro de 

psicoterapia etc... Assim também funcionam os locais de internação, os quais 

também são organizados (...) segundo a lógica do “revolvingdoor” e portanto 

exemplificam o funcionamento em circuito do sistema em seu conjunto. No 

circuito eles representam um “ponto de descarga” necessário, temporário e 

recorrente. (ROTELLI, LEONARDIS & MAURI (2001, p. 23). 

Outra ação foi a tentativa de impulsionar e renovar a capacidade terapêutica 

psiquiátrica, ou seja, sair da função de controle social, coação e segregação. O objetivo de 

liberar a Psiquiatria da referida função é tentar construir um conjunto de serviços 

psicoterapêuticos e, principalmente, dissociando-a da relação histórica com a justiça, na 

tentativa de dar conta primordialmente de políticas de controle social. Dizem, “dar-lhe uma 

dignidade exclusivamente “terapêutica”. É razoável reter que este é um projeto impossível, 

mas que através dessas operações tenta-se fazê-lo parecer real”, criticamRotelli, Leonardis e 

Mauri (2001, p. 24). 

A Reforma Psiquiátrica na Europa, na década de 1960, propõe como assistência 

alternativa, a criação de serviços na comunidade, deslocando o tratamento para o contexto 

social onde a pessoa está inserida. Modelo que inspira o cuidado no território.  

No Brasil, desde 1976, Birman e Costa (1994) vêm acompanhando a construção 

conceitual de saúde mental em Psiquiatria. Tanto na perspectiva da Psiquiatria Institucional 

quanto da Psiquiatria Comunitária. Sugerem que o objetivo das propostas reformistas não é 

buscar a cura do doente mental, mas adaptá-lo ao tratamento e ao relacionamento grupal, 

inserindo-o em redes sociais identitárias de modo adequado. 

Os autores, ao fazerem menção, especificamente, ao modelo de tratamento com foco 

na prevenção, citam os estudos do psiquiatra norte-americano Gerald Caplan, em uma de suas 

obras: Princípios de psiquiatria preventiva, editado em 1980. Considerado uma referência na 

proposta de uma Psiquiatria preventiva e comunitária, vem subsidiando novos estudosem 

saúde mental. Busca na causalidade da doença mental e na justificativa de ações que garantam 

a saúde mental, uma tentativa de manipular circunstâncias que permitam minimizar o 

surgimento de novos casos de adoecimento mental. 



Caplan preocupa-se em identificar fatores de vulnerabilidade do sujeito que possam 

ser modificados, afastando-se do aspecto racional da aplicação das leis genéticas ou de 

reprodução humana, ou seja, intervir eugenicamente. 

Explica ainda o estudioso que muitas das perturbações mentais são causadas por uma 

dificuldade significativa de adaptação e ajustamento. Propõe mudar o locus de intervenção da 

instituição psiquiátrica para a comunidade ou para a psiquiatrização do social, incluindo no 

processo interventivo outros atores sociais, tais como: familiares, outros profissionais de 

saúde, religiosos, professores, líderes comunitários etc. 

O movimento da estruturação manicomial brasileiro se consolidou durante o Governo 

de Getúlio Vargas, na década de 1930. Já a Psiquiatria Comunitária, entre 1960 e 1970. 

A nova mudança em torno da Reforma Psiquiátrica, no entanto, ultrapassa a ênfase na 

humanização dos abrigos, incidindo sobre os pressupostos da Psiquiatria que visam à 

restauração democrática e a valorização da cidadania de sujeitos sob tutela, interditados. 

É exatamente no conceito de desinstitucionalização utilizado pela Psiquiatria 

Democrática Italiana que a Reforma no Brasil vai fundamentar a proposta de ruptura na 

produção do cuidado unicamente em hospitais e manicômios. Sai da perspectiva sobre a 

instituição da „doença mental‟ para pensar em alternativas de relação com este fenômeno de 

adoecimento, sem perder de vista as diferenças padronizadas (AMARANTE, 2003).  

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica é recente; tem um pouco mais de 20 anos. Visa 

primordialmente garantir direitos à pessoa em condição de sofrimento mental, descreve 

Delgado (1992). Vale salientar que as primeiras iniciativas de Reforma, na História, foram: a 

Reforma Comunitária e o movimento das Comunidades Terapêuticas, entre as décadas de 

1960 e 1970. O conceito adotado foi construído pela Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP) e contempla o processo histórico da Reforma que critica a prática psiquiátrica vigente 

e propõe transformações no modelo clássico. Surge no Brasil em 1970, inserida numa 

conjuntura nacional de redemocratização ou de movimentação político-social, inserido no 

subsistema de saúde mental.  

Como foi dito, a Reforma Psiquiátrica se fundamenta, principalmente, na garantia dos 

direitos de cidadania do „louco‟, visando diversificar práticas em saúde e saberes médicos. A 

Reforma é, portanto, um campo da ordem clínica, social, cultural, política e de outras ordens. 

Também é tema transversal nas relações com o mundo jurídico, cujo movimento se 



embasa,tanto na política quanto na clínica, explica Delgado (1992 in Tenório, 2002). 

Podemos entender, deste modo, que a Reforma em nosso país nasce do questionamento à 

prática clínica, enfrentando os problemas que se identifica no cuidado dirigido aos „loucos‟. 

A preocupação, na época, era com as condições, com os excessos e desvios praticados 

contra os abrigados. Não havia, ainda, uma discussão crítica e ampliada acerca do modelo 

asilar e da psiquiatria praticada. 

O filme “bicho de sete cabeças”, drama brasileiro veiculado em 2000, retrata a 

realidade dos hospícios manicomiais com significativa sensibilidade. Choca exatamente pela 

forma explícita como descreve a medicina manicomial, na década de 1970. Dirigido por Laís 

Bodanzky e com roteiro de Luiz Bolognese, o filme é baseado na obra autobiográfica de 

Austregésilo Carrano Bueno.  

Em resumo, encena a trajetória de abrigamento de Neto, um adolescente de classe 

média baixa, internado de maneia involuntária por seus pais, após ser preso em delegacia por 

cometer o delito de pichar muros e fumar maconha, em parceria com alguns colegas. 

Sua estadia no manicômio é, em verdade, pano de fundo do cenário manicomial, na 

década de 1960 e 1970. Cenas de violência, abandono, maus-tratos e muito preconceito 

encenam um período que antecede a Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

No filme, Neto é internado sem qualquer exame de sangue ou avaliação psicológica 

que confirme a real demanda por tratamento. Ao acordar do sedativo, depara-se abrigado em 

meio a pessoas com diversos tipos e graus de severidade de doenças mentais, além de 

pacientes dependentes químicos. 

Um dos pacientes, usuário de drogas injetáveis, orienta o jovem a não consumir os 

medicamentos ministrados pelo corpo de enfermagem, pois eles aumentam o apetite e dá ao 

paciente um aspecto saudável, evitando possíveis denúncias de violência por parte de 

familiares dos internos. 

Portanto, o desafio da Reforma é, exatamente, superar o paradigma da clínica, ou seja, 

um fazer psiquiátrico baseado na produção do saber-poder do sujeito „louco‟, como bem 

retrata Foucault em suas pesquisas e no critério adotado pela sociedade “normal” para se 

relacionar com a loucura e com o sujeito categorizado, avaliado unicamente pelo confronto ao 



modelo de padrão de normalidade, conforme estudos de Leal (1994) e Bezerra Júnior e 

Benilton (1996). 

É importante ainda ressaltar como fator significante para a Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, o vínculo conceitual de Saúde Mental constituído como objeto da Psiquiatria e 

associado a um processo de adaptação social, explica ainda Delgado (1992 in Tenório, 2002). 

Nesse conceito constituinte de saúde mental na Psiquiatria, portanto, o padrão de 

normalidade não considera o sujeito em sua singularidade, mas a partir de parâmetros que 

extrapolam inclusive a clínica. Atualmente, a noção de saúde mental ocupa espaço na 

Reforma sob dois vieses do servir: (1) o afastamento do profissional médico unicamente da 

doença, considerando o sujeito assistido e seus aspectos subjetivos; e (2) as práticas e saberes 

que extrapolam a medicina e a psicologia tradicionais (DELGADO, 1992in Tenório, 2002). 

A luta ampliada da redemocratização no Brasil, numa perspectiva clínica, demandou 

uma abordagem dentre os modelos terapêuticos que pudesse dar conta das práticas 

psiquiátricas e orientasse as possibilidades de escuta e de intervenção. A Reforma vai buscar 

na Psicanalítica um novo modelo de análise do discurso que remodele as ações do cotidiano 

asilar ou hospitalar, ressalta Tenório(2002). 

Esta abordagem serve de base à luta e em reação às estruturas já consolidadas do asilo 

psiquiátrico como estratégia de Psiquiatria Comunitária. Vem ainda possibilitar a 

interpretação das doenças mentais, através das leituras do inconsciente. E se torna um dos 

modelos de tratamento para os pacientes e de intervenção para os membros de comunidades 

terapêuticas, destacando: o próprio paciente, seus familiares, a instituição asilar e até mesmo 

os cuidadores multidisciplinares. 

A primeira comunidade terapêutica no Brasil foi instituída no Rio de Janeiro, sob a 

responsabilidade do médico psiquiátrico Oswaldo dos Santos. Segundo ele, sãotênues os 

limites entre a saúde e a doença mental. A proposta dessas comunidades terapêuticas é 

possibilitar uma discussão de alternativas interventivas e de tratamento, visando minimizar e 

até mesmo reduzir as problemáticas manicomiais, na tentativa de garantir um mínimo de 

dignidade ao „louco‟ abrigado, explica Delgado (1992) 

Segundo Tenório (2002, p. 26), a proposta inicial das comunidades terapêuticas era a 

“escuta, o apreço e a discussão franca com os pacientes”. Embora não tenha produzido 

mudanças efetivas para consolidar a Reforma Psiquiátrica, inicia um afastamento do modelo 



conservador de tratamento psiquiátrico, explica o autor. A ideia inicial era criar um espaço 

terapêutico que promovesse uma relação social mais liberal e de caráter mais justo, mais 

equitativo. Contudo, vale ressaltar, conforme demonstra a bibliografia do tema, que esta 

proposta não se consolidou de imediato. 

Explicita ainda o referido autor que o sonho de liberdade dos pacientes portadores de 

doença mental permitiu uma aproximação a outras tantas alternativas de tratamento, embora 

utilizando o discurso psicanalítico como um saber dominante do modus operandi das 

instituições psiquiátricas. Além da Psicanálise, as comunidades terapêuticas passaram a 

utilizar os dispositivos técnicos e as propostas interventivas grupais, como alternativas de 

tratamento. Reconhece-se, deste modo, o sujeito com doença mental em sua convivência com 

outras pessoas em condições similares, apostando, em parte, no processo de ressocialização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Além do modelo de comunidade terapêutica, um segundo movimento que antecedeu a 

Reforma foi a Psiquiatria Comunitária. Neste, prevalece um modelo mais amplo de 

intervenção na comunidade, cujo objetivo maior era evitar o adoecimento mental. O foco 

passa, desde então, para a prevenção e o diagnóstico precoce das situações críticas, 

promovendo saúde mental e evitando o asilamento, sempre que possível. 

Na tentativa de pensar as propostas alternativas de tratamento psiquiátrico, Joel 

Birman e Jurandir Freire Costa apontam, em suas pesquisas, a análise dos riscos de 

psiquiatrização e normatização do social que estava contido no ideal de prevenção 

comunitária (BIRMAN et al., 1994). 

Mesmo na tentativa de pensar as propostas alternativas de tratamento psiquiátrico, Joel 

Birman e Jurandir Freire Costa apontam, em suas pesquisas, a análise dos riscos de 

psiquiatrização e normatização do social que está contido no ideal de prevenção comunitária 

(BIRMAN et al., 1994). 

Pensar numa ação comunitária como recurso terapêutico na Reforma não significa 

normatizar um social ou criar critérios de concepção de um fazer psiquiátrico, mas garantir 

aos pacientes, portadores de doença mental, condições de agregar-se socialmente, sem que 

isto signifique uma reclusão em asilos. 

Neste sentido, a perspectiva atual da rede social de suporte precisa abrir mão da 

tentativa de normatização do social, arraigada na História da doença mental, e promover a 

aceitação e valorização das diferenças. Trata-se de uma mudança de paradigma que se propõe 



a partir da Reforma Psiquiátrica, tanto no conceito de saúde mental quanto de comunidade, ao 

se opor estrategicamente à proposta de segregação em manicômios. 

Um outro conceito emergente, que amplia a noção de comunidade, na ótica da 

Reforma Psiquiátrica, é o de território. Seu conceito não se restringe à idéia de lugar 

geográfico, de espaço físico de assistência ou domiciliar, mas “o conjunto de referências 

socioculturais e econômicas que desenham a moldura de seu quotidiano, de seu projeto de 

vida, de sua inserção no mundo", como explica Delgado (1997a, p. 42 in Tenório, 2002). 

Neste conceito ampliado, território pode muito bem referenciar uma atenção psicossocial, 

considerando o sujeito e sua subjetividade, seu potencial, seus vínculos etc. 

Ressaltamos nesta revisão bibliográfica, alguns marcos históricos sobre a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, com ênfase a partir da década de 1970, permitindo uma sequência 

cronológica para uma melhor compreensão deste movimento político em nosso país.  

Em 1978, surge o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM. Trata-se 

de um movimento formado por trabalhadores que integram a Reforma Sanitária, sindicatos, 

associações de classe, dentre outros. Um dos objetivos de seus integrantes reivindicar direitos 

trabalhistas e melhores condições para exercer suas atividades, além de colocar no meio social 

um discurso humanitário. Outro objetivo do Movimento é denunciar a violência praticada nos 

hospitais psiquiátricos no Brasil, a hegemonia da rede privada e o “mercantilização da 

loucura”, como descreve Amarante (2003, 2007), em sua obra Psiquiatria Social e Reforma 

Psiquiátrica. Este Movimento teve grande repercussão, liderando avanços significativos na 

luta antimanicomial.  

Já a década de 1980 tem com marco as eleições para governador, precisamente em 

1982, e vitória, na maioria das unidades federativas, dos candidatos de oposição. Com esta 

mudança político-partidária, o movimento sanitarista ganha força no País, passando a atuar 

diretamente na gestão dos serviços e nas políticas públicas, em especial na co-gestão dos 

hospitais psiquiátricos, retrata Amarante (2003). 

Em seguida, com as eleições presidenciais e a vitória de Tancredo Neves e José 

Sarney, “o movimento sanitário se confunde com o próprio Estado”, faz referência Amarante 

(2003, p. 96). Desse modo, a gestão pública passa a investir no aperfeiçoamento técnico dos 

profissionais e na melhoria das condições das instituições psiquiátricas.  



Dentre as ações concretas do Governo Federal na época, Leal (1994) destaca: asilos 

em condições humanizadas e a criação de serviços ambulatoriais: “racionalização, 

humanização e moralização do asilo; e criação de ambulatórios como uma alternativa ao 

modelo tradicional de atendimento hospitalar, ou seja, de internação”. 

No entanto, apesar das mudanças propostas e implementadas na saúde pública, mais 

especificamente no que se refere à saúde mental. Segundo Delgado (1992 inTenório, 2002), 

não se observa nos documentos oficiais nem nos estudos estatísticos, uma repercussão 

significativa sobre a qualidade do atendimento médico psiquiátrico nem tão pouco uma 

mudança igualmente significativa no modelo de tratamento predominante – em asilos e 

manicômios. 

Apesar do progresso até aqui apontados, os direitos dos pacientes não sofreram 

avanços expressivos além do direito à saúde enquanto questão social e política. Permanecia 

como proposta o aperfeiçoamento e a democratização das oportunidades de utilização dos 

dispositivos tradicionais, explica Delgado. Até então, as idéias reformadoras não avançaram 

para proposições de novas e criativas perspectivas de tratamento psiquiátrico, além das 

existentes. 

Por outro lado, foram produzidos diagnósticos significativos, que serviram de base 

para novos modelos de prestação de serviço de saúde mental no Brasil, que pudesse extrapolar 

as internações em hospitais psiquiátricos e asilos e o modelo de privatização da assistência, ou 

seja, atendimentos e internações em instituições privadas, conveniadas e remuneradas pelo 

setor público – via o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), denominado depois de 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) e atualmente o 

Serviço único de Saúde (SUS). 

Algumas instituições da rede privada chegavam a funcionar integramente com 

dispêndios do SUS, ou seja, a única fonte de receita era a internação psiquiátrica paga por 

convênio federal, estadual e até municipal. E, no entanto, funcionavam como instituições 

privadas com fins lucrativos, visando receber clientes. 

Nesses convênios estabelecidos entre hospitais privados e o SUS, a remuneração é 

feita para cada dia de internação de cada paciente atendido, ou seja, na forma de diária. A 

receita é, deste modo, variável e depende de três fatores básicos: (1) o número total de 

pacientes internados; (2) o tempo de internação ou número de diárias; e (3) as despesas com a 



manutenção de cada paciente, como por exemplo: as consultadas psiquiátricas por médicos 

assistentes e plantonistas, atendimento psicológico, medicamentos, refeições, atividades 

físicas e de lazer, dentre outras (TENÓRIO, 2002). 

“Lugar de louco é no hospício”. A partir deste pressuposto disseminado no senso 

comum, é possível clarificar que o critério utilizado na tomada de decisão indicativa ou não 

do internamento nem sempre era clara ou discutida em bases científicas. Pelo contrário, 

segundo Resende (1987), a indicação de internar ficava a critério médico ou a pedido dos 

familiares do paciente. Este fato, como foi resenhado, é retratado fielmente no filme “bicho de 

sete cabeças”. 

Além dos critérios, indicativos ou não de internação, também eram precários ou 

mesmo inexistentes os dispositivos alternativos de assistência intensiva, que não se 

restringisse aos asilos, manicômios ou hospitais psiquiátricos. Assim como Neto, personagem 

principal do citado filme, a maioria dos pacientes recebiam, invariavelmente, medicamentos 

que aumentavam ainda mais sua dependência química, comprometia sua auto-estima e mais 

ainda sua autonomia. Além disso, denuncia o filme, era comum o tratamento de choque, ou 

seja, os internos eram comumente eletrocutados, principalmente como ação punitiva em razão 

de alguma rebeldia. 

Segundo Resende (1987), foi durante o período dos governos militares que se 

consolidou o modelo de convênio e remuneração ou financiamento público das internações 

em asilos e da assistência psiquiátrica em instituições particulares, com fins lucrativos.  

O referido filme “bicho de sete cabeças” faz uma crítica alusiva ao modelo de 

convênio em hospitais psiquiátricos particulares, financiados pelos cofres públicos. Retrata o 

impacto da desumanização do abrigamento na transformação de sujeitos desabrigados em 

prisioneiros asilares, como forma de garantir a sustentação deste modelo manicomial 

perverso. 

O Dr. Cintra, médico responsável pelo hospital psiquiátrico onde Neto foi internado 

pelos pais, tem uma conversa onde discute sobre o repasse de verba do governo e a 

necessidade de manter o manicômio sempre cheio de internos e até de pseudo pacientes, 

garantindo a remuneração pública. Nem que para isso fosse preciso conseguir pessoas para 

serem abrigadas, principalmente mendigos, „sem tetos‟, delinqüentes e usuários de drogas em 

situação de rua.  



No filme, assim como no retrato da vida real, os manicômios no Brasil, principalmente 

nas décadas de 1960 e 1970, encarceravam os pacientes por longos períodos, mesmo aqueles 

que não tinham necessidades verdadeiras para o internamento. Segundo Delgado (1992), os 

documentos históricos apontam que muitos pacientes eram abandonados pela família, 

permanecendo nos asilos até sua morte. Já no filme, Neto apenas recebe visita da família após 

os primeiros quinze dias de internação. Na visita, os familiares do adolescente são orientados 

pelo médico, Dr. Cintra, diretor do hospital psiquiátrico, que o jovem deve ficar meses ali. E 

mesmo que o paciente implore para ser levado para casa, a família, em nome do tratamento e 

de sua provável reabilitação, deve recusar. 

Os documentos oficiais apontam que, entre 1965 e 1970, o número de internos em 

hospitais públicos permaneceu inalterado, enquanto que as internações em instituições 

privadas remuneradas pelo poder público era de 14 mil, em 1965 e, em 1970, chegava a 30 

mil leitos, revela Resende (1987). 

Nos anos que se seguiram, esses números se multiplicaram, embora tenham sido 

mantidos na proporção de 80% no setor privado (remunerado pelo Governo Federal) e 20% 

diretamente no setor púbico (ALVES, 1999 in TENÓRIO, 2002). 

Na década de 1980, autoridades sanitárias denunciaram o caráter perverso deste 

modelo de prestação de serviço (asilos e hospitais psiquiátricos privados com verbas do poder 

público):  

“Plano Conasp (Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária) de Psiquiatria, divulgado pelo Inamps, em 1983, apontava o 

sinergismo que ocorre entre o modelo assistencial prevalente (asilar), a 

modalidade da contratação dos serviços no setor privado e a baixa eficiência 

do sistema de controle de qualidade exercido pelo Inamps" (LEAL, 1994,      

p. 12, 13). 

Outro dado importante, apresentado na Proposta de Política de Saúde Mental, de 1985, 

aponta que os recursos gastos pelos cofres públicos com serviços psiquiátricos prestados por 

asilos e hospitais psiquiátricos privados, permaneciam inalterados desde a década de 1960 e 

1970.  Segundo Leal (1994), apenas 4% vinha sendo investido em assistência ambulatorial, 

enquanto que na esfera hospitalar, o recurso financeiro contratado estava bem acima de 80%. 

O ano de 1978 foi um marco desta Reforma, quando surgem movimentos sociais 

reivindicando e propondo transformar crenças, valores, teorias e práticas acerca das 

instituições de serviço manicomial e dos direitos dos usuários psiquiátricos em condição de 



asilamento. Segundo o Ministério da Saúde (1994), em seu documento denominado “Reforma 

Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil”, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental teve um papel fundamental neste processo.  

Outro fato que marca a história da Reforma Psiquiátrica no Brasil, ainda na década de 

1980, é a consolidação do referido movimento a partir de três importantes processos: a 

reformulação legislativa; novos modelos de cuidados em saúde mental e novas experiências 

institucionais exitosas; e a ampliação do quadro de protagonistas inseridos no processo de 

Reforma. Além destes processos, Leal (1994) ainda faz menção ao amadurecimento das 

críticas sobre o modelo de asilo segregador, com tratamento hospitalar em instituições 

psiquiátricas privadas e com fins lucrativos, cujos leitos e demais despesas com pacientes, 

como foi dito, são custeados integralmente por verbas do setor público. 

No que se refere especificamente aos novos atores sociais inseridos numa proposta 

multidisciplinar de assistência psiquiátrica, Bezerra Júnior e Benilton (1996) mencionam dois 

eventos que marcaram as discussões sobre os papeis dos novos protagonistas incorporados ao 

serviço de assistência à saúde mental no Brasil. O primeiro evento, ocorrido em 1987, que deu 

visibilidade ao Movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira foi a I Conferência Nacional 

de Saúde Mental e, em seguida, o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. 

O principal objetivo deste segundo Encontro, decidido durante a Conferência já referida, foi 

incorporar propostas reformistas nas políticas nacionais de saúde, tendo em vista que era cada 

vez mais evidente a resistência imposta pelo conservadorismo psiquiátrico e pela iniciativa 

privada, por razões óbvias e apresentadas em nossa pesquisa; além do modelo manicomial 

estruturado e até então consolidado (BEZERRA JÚNIOR e BENILTON (1996). 

Amarante (2003), em sua revisão histórica, descreve que a I Conferência foi o marco 

que delineou o fim da trajetória sanitarista, cujo objetivo principal era transformar o sistema 

de saúde e desconstruir o modelo até então institucionalizado e os pressupostos construídos 

em sociedade sobre as estratégias arraigadas de lidar com a loucura – a desinstitucionalização.  

A referida Conferência, por sua vez, subsidiou o II Encontro, no qual se instituiu um 

lema emergente: “por uma sociedade sem manicômios”. E vai além do discurso da macro 

reforma, mas delineia uma preocupação com o „ato de saúde‟, ampliando a relação que 

envolve o cliente/paciente/usuário e o profissional – incorpora outros agentes: familiares, 

cuidadores e uma rede assistencial multidisciplinar. Não mais se restringe às instituições 

psiquiátricas – inclui o cotidiano, a cultura, as mentalidades.  



Bezerra Júnior e Benilton (1996) e Amarante (2003, 2007) ainda enfatizam que o 

conhecimento técnico e as práticas psiquiátricas institucionalizadas devem ser constantemente 

questionadas; considerando, para tanto, a cidadania do „louco‟ e o conceito e distinções, se 

houver, entre as expressões „manicômio‟, „manicômio judicial‟ ou mesmo „hospital 

psiquiátrico‟. 

É na Conferência que o denominado „Movimento da Luta Antimanicomial‟ vem 

ocupar um lugar estratégico no espaço social. É a partir deste movimento que a sociedade 

leiga em geral passa a conhecer, discutir e reconstruir sua relação com o denominado „louco‟ 

e com a loucura. O então „paciente‟, passa a ser reconhecido em seu lugar de „usuário‟ dos 

serviços de prevenção, recuperação e de promoção de saúde mental. A partir daí, ele (usuário) 

participa também dessas discussões, encontros e conferências, juntamente com seus 

familiares. Esta ampliação dos agentes sociais envolvidos e do escopo do movimento torna-se 

uma característica marcante da Luta Antimanicomial. 

É a partir das contribuições advindas destes eventos citados que o dia 18 de maio fica 

oficialmente instituído como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O objetivo da data é 

potencializar o poder do maior número de representantes das mais diversas camadas e esferas 

da sociedade em torno da causa. 

O foco, portanto, deixa de ser no aperfeiçoamento e propostas de melhoria das 

estruturas tradicionais de suporte psiquiátrico existente, destacando-se o hospital de 

internação e o ambulatório. Passa, então, a se preocupar na criação de novos dispositivos e 

novas tecnologias de cuidado. Para tanto, faz-se preciso rediscutir a clínica psiquiátrica em 

seus moldes tradicionais. É urgente substituir o modelo de psiquiatria centrada unicamente no 

atendimento e internamento hospitalar para uma psiquiatria sustentada em novos e 

diversificados modelos de cuidado de natureza, como foi dito, territorial, justificando e 

consolidando a Reforma Psiquiátrica no Brasil (TENÓRIO, 2002). 

Nesta nova perspectiva, em 1989, o então deputado Paulo Delgado inicia um processo 

de revisão legislativa e apresenta um projeto de lei (nº. 3.657/89) que ficou conhecido como a 

Lei da Reforma Psiquiátrica, ampliando a discussão sobre a assistência além dos muros dos 

hospitais psiquiátricos. O projeto de lei era formado por três artigos: (1) limitar a construção e 

contratação do poder público de novas instituições psiquiátricas; (2) dispor recursos para a 

criação de atendimentos não manicomiais; e (3) informar à autoridade judiciária as 

internações compulsórias, a qual teria que emitir parecer sobre a legalidade desta internação. 



Este projeto, embora aprovado na Câmara dos Deputados, apenas foi aprovado no Senado 10 

anos mais tarde, agora contendo as reformulações de autoria do Senador Sebastião Rocha, 

promulgada em abril de 2001. Dentre as alterações do projeto inicial de Delgado, a Lei 

autoriza explicitamente a construção de novos hospitais psiquiátricos.  

O período entre o projeto de Lei de Paulo Delgado, na década de 1980, e o que 

antecedeu a aprovação da Lei, foi marcado pelos avanços da reforma psiquiátrica, inclusive 

no modelo de assistência e na tentativa de ruptura do estigma social no Brasil sobre a loucura 

(TENÓRIO, 2002). 

Foi ainda na década de 1980 que surgem duas propostas de produção do cuidado e o 

desafio de incluir o conceito de „território‟, a ser discutido em outro capítulo de nossa 

dissertação, como lugar referente ao espaço do usuário e onde as ações de fato devem 

acontecer. 

Tendo por base e pautada nos dois movimentos de Reformas no Brasil, são 

consideradas conquistas do SUS, a organização do sistema de saúde baseada na Atenção 

Básica e os serviços territoriais de atenção em saúde mental, que visam substituir o modelo 

hospitalar manicomial. 

Nessa proposta de Atenção Básica, surgem novas e bem sucedidas ações de cuidados 

em saúde mental no Brasil. E dentre essas novas práticas, duas se destacam: o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Professor Luiz da Rocha Cerqueira e a intervenção na Casa de 

Saúde Anchieta, em razão de denúncias. Marcaram, portanto, a criação do Programa de Saúde 

Mental, referências em São Paulo, e que subsidiou a criação e legitimação dos CAPS em 

outros Estados. 

A Casa de Saúde Anchieta, clínica privada conveniada ao antigo INAMPS (Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), que já funcionava há 40 anos, foi 

denunciada em razão de superlotação, maus-tratos e até mortes comprovadas. Foi 

desapropriada por utilidade pública e reforçou a extinção do manicômio. Deu origem, então, 

ao Programa e a criação dos NAPS – Núcleo de Atenção Psicossocial, historia Lancetti 

(1989). 

Embora sem mudanças radicais no modelo de tratamento asilar, a experiência de 

Santos/SP motivou alternativas emergentes de tratamento psiquiátrico, aponta Capistrano 

Filho (1991). Esses Núcleos serviram de base para a criação de uma rede de cuidados 



regionalizada e responsável por demandas de tratamento 24 horas, todos os dias, inclusive 

internação. Este modelo funciona como hospital-dia e também como hospital-noite, com 

freqüência regulares ou mesmo intermitentes. Oferece serviços como: consulta médica e 

psicológica, atividades em grupos, visita domiciliar e, principalmente, a formação de uma 

equipe multidisciplinar. Amplia tanto a intensidade dos cuidados quanto da diversidade de 

atividades e possibilidades de tratamento. 

Outra proposta de cuidados em saúde mental no Brasil foi a criação dos CAPS – 

Centro de Atenção Psicossocial, após a criação exitosa, como foi dito, do CAPS Professor 

Luiz da Rocha Cerqueira. Trata-se de uma unidade da rede pública que propõe um modo de 

fazer e conceber a doença mental, que excede as propostas de reformulações técnicas 

existentes. Embora não dispense os modelos de tratamento psiquiátricos tradicionais, propõe 

um novo olhar sobre a problemática da doença mental. Propõe um cuidado personalizado, 

levando em consideração as especificidades, singularidades e dificuldades geradas pela 

doença psiquiátrica. Trata-se, segundo o autor, de um “campo terapêutico de expansão”. Não 

nega o saber da clínica psiquiátrica tradicional, mas amplia e inclui outros saberes.  

Nas palavras de Goldberg (1994, p. 21 in Bezerra Júnior e Benilton (1996):  

“(...) o que está em jogo na doença mental não é meramente uma questão de 

sintomas e de sua remissão, mas uma questão de existência (...) Assim, 

recusa-se uma abordagem exclusivamente sintomatológica da doença 

mental, em benefício da criação de uma clínica psiquiátrica renovada, 

deslocando o processo do tratamento da figura da doença para a pessoa 

doente".  

1990 foi a década que testemunhou um novo cenário da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. Embora não tenha superado totalmente o tratamento manicomial, é certo que se 

construiu uma nova hegemonia. Surgem diretrizes reformistas nas políticas públicas, com um 

novo olhar no espaço social sobre a loucura, minimizando e até reduzindo estigmas de 

preconceito sobre a doença mental. 

Em 1992 é instituída a portaria de n.º 224 que regulamenta os CAPS e NAPS, com 

procedimentos e dispositivos de atenção à saúde mental, mantidos por verba pública. Segundo 

o Ministério da Saúde (1994), que legitimou a portaria, estes espaços são denominados de 

unidades de saúde que oferecem à população atendimento de cuidados intermediários entre a 

modalidade ambulatorial e a internação hospitalar, por equipe multiprofissional. Entre as 

possibilidades de tratamento, oferecem atendimento individual e em grupo, visitas 



domiciliares, atendimento à família, dentre outras atividades de integração e inserção social 

ao doente mental. 

As políticas públicas de incentivo às unidades abertas contribuíram para diminuir 

significativamente o número de leitos em hospitais psiquiátricos. Atualmente, intensifica a 

assistência na modalidade de hospital-dia, principalmente em estruturas de semi-internação ou 

ambulatorial. Estas políticas representam uma tendência muito positiva de redução do tempo 

de internamento e de permanência, tanto em hospital-dia quanto em hospital psiquiátrico 

tradicional. Desse modo, rompe-se um paradigma: o lugar de louco “não” é no hospício.  

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1992, foi outro marco 

histórico na Reforma Psiquiátrica no Brasil. O ponto em destaque foi a participação da 

sociedade e a ampliação dos setores envolvidos nas discussões sobre saúde mental, haja vista 

que 20% dos participantes eram representantes dos usuários e de seus familiares, conforme o 

relatório final publicado pelo Ministério da Saúde, em 1994. 

A conferência sugere, sobre o modelo de rede de atenção, adotar o conceito de 

território e responsabilidade como forma de romper com o modelo “hospitalocêntrico”, relata 

o Ministério da Saúde (1994). Propõe ainda “garantir o direito dos usuários à assistência e à 

recusa ao tratamento, bem como a obrigação do serviço, não abandonando-os à própria sorte” 

(p. 22). Reforça, conforme previsto em lei, a real necessidade de implementar programas de 

atenção em saúde mental regionalizada. 

Os avanços consistentes da Reforma Psiquiátrica na década de 1990, não se limitaram 

a representação social da loucura nem tão pouco à gestão exitosa das políticas públicas em 

saúde mental.  Inclui ainda a aprovação, em 2001, da lei de Saúde Mental no Brasil. 

Segundo Delgado e Fagundes et al. (1997 in Tenório, 2002), o que parecia impossível 

de gerenciar, ou seja, o controle público das internações, principalmente em hospitais 

particulares credenciados, permitiu reduzir o número abusivo de internações e ainda promover 

a melhoria e a humanização das condições de tratamento em regime asilar. 

Vale ressaltar que as mudanças contextualizadas em nossa pesquisa, não se restringem 

ao campo da Psiquiatria e da Saúde Mental. Numa visão mais ampliada de saúde e das 

políticas públicas no Brasil, dois grandes marcos respaldam o direito universal à saúde em 

nosso país, preconizando seu acesso gratuito a todo e qualquer cidadão. São destaques a 



Reforma Sanitária, na década de 1970 e a conquista do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

1988. 

A estruturação do SUS se baseia na descentralização dos atendimentos, na 

regionalização da atenção e na gestão dos serviços. Registra-se também uma proposta de 

atendimento que respeite os princípios da universalidade, equidade, integralidade, tendo como 

principal finalidade a melhoria da atenção ao usuário do serviço, assim como a valorização do 

profissional que presta tal atendimento (BRASIL, 2004). 

Um outro fato histórico importante, inclusive porque subsidia a criação do SUS, é a 

VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada no ano de 1986, que contou com a 

participação de profissionais da saúde, de gestores e da sociedade civil organizada. Neste 

evento, foi proposto um modelo de proteção social com a garantia de direito à saúde integral.  

E é a partir desta conferência que a saúde passa a ser definida de forma mais 

abrangente, incluindo as condições de habitação, educação, trabalho, dentre outros; além do 

acesso aos serviços de saúde. Abrange, sobretudo, a forma de organização em sociedade e 

suas desigualdades. Vale ressaltar que esta ampliação do conceito de saúde tem respaldo na 

própria evolução conceitual da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Neste processo democrático, o denominado movimento sanitário aponta propostas 

significativas de promoção de saúde, numa perspectiva integrativa. A primeira das 

proposições refere-se ao direito à saúde (lato sensu). Nesta nova perspectiva, a Constituição 

Federal do Brasil determina que todo e qualquer cidadão, seja ele contribuinte da previdência 

ou não, trabalhador rural ou urbano ou ainda pessoas desabrigadas e em situação de rua – 

todas, indistintamente, têm igual direito à saúde. Nesta perspectiva, a Carta Magna garante a 

não exclusão ou a não discriminação de todo e qualquer indivíduo brasileiro e seu acesso à 

assistência pública de saúde.  

A segunda das proposições faz referência às possibilidades de ações em saúde, 

garantindo o acesso da população tanto da ordem preventiva quanto principalmente curativa e 

integradas em um único sistema. A descentralização da gestão, tanto administrativa, como 

financeira, é a terceira proposta contida no relatório da citada conferência. Já a quarta 

menciona o controle social das ações de saúde. 

Desta forma, surge o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Tem como princípio 



fundamental a universalização do acesso às ações e serviços de saúde. Propõe, de forma 

resolutiva, que este acesso seja irrestrito, sem privilégios ou barreiras, garantindo assistência 

conforme as necessidades do assistido, nos limites e possibilidades do Sistema, de modo a 

cumprir seu papel constitucional de proteção e de defesa da saúde pública e coletiva. 

Conforme descrevem as citadas Leis, trata-se de um 

conjunto de ações e serviços de saúde que tem por finalidade a promoção de 

maior qualidade de vida para toda a população brasileira; no intuito de 

garantir o acesso de todos a uma assistência integral e equitativa à saúde, 

avança de forma consistente na consolidação de rede de cuidados que 

funcione de forma regionalizada, hierarquizada e integrada (BRASIL, 1990).  

Com foco nos serviços de saúde mental, esta lei se propõe a garantir aos usuários com 

implicações decorrentes do consumo de álcool e outras drogas, assim como outros transtornos 

mentais e comportamentais, o direito de acesso universal à assistência e à sua integralidade. 

Além disso, defende a descentralização do atendimento, definindo a estruturação de serviços 

baseada no território de convívio social de seus usuários. Deste modo, configura-se na 

tentativa por uma prestação de serviço de saúde em redes assistenciais, atentas às 

desigualdades sociais e econômicas existentes, ajustando as demandas por assistência da 

população de forma equânime e democrática. 

Reforçamos, portanto, que a consolidação do SUS permitiu, entre outras conquistas, 

uma proposta de desistitucionalização, ou seja, uma nova orientação de cuidado integral e 

holístico, regionalizado e sem proposta de internação, cada vez mais distante dos modelos 

tradicionais asilares, que promoviam essencialmente a privação da liberdade, os mas-tratos, a 

violência e violação dos direitos humanos universais. 

Assim como a reforma sanitária, a psiquiátrica também teve por meta, definidas e 

instituídas pela Lei 8.142/90, a realização de conferências de saúde. Foram aprovadas ainda 

leis que visam garantir direitos básicos aos usuários, criar políticas públicas inclusivas. 

O objetivo principal é avaliar a situação da saúde, propondo diretrizes para a 

formulação de políticas, envolvendo as três esferas de governo. Sugerem refletir e criticar o 

saber psiquiátrico e o modelo único de hospitalização das pessoas portadoras de transtornos 

mentais, rompendo, desta forma, paradigmas históricos. E, em contrapartida, propõe novas 

orientações e ações de assistência, reforçado durante o II Congresso Nacional do MTSM, 

ocorrido em 1987, em Bauru/SP, cujo lema foi: “Por uma sociedade sem manicômios”. 

Assim como em saúde, as conferências restritas em saúde mental constituem um dos 



principais fóruns de debates em torno de questões relacionadas a esta área especifica. 

Destacamos aqui o relatório da III Conferência Nacional de Saúde Mental, divulgado em 

dezembro de 2001. Nele é explicitamente evidenciado, de forma ética e diretiva, a  

(re)afirmação e (re)elaboração de estratégias e propostas para efetivar 

e consolidar um modelo de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas que garanta o seu atendimento pelo SUS e, ao mesmo tempo, 

considere o seu caráter multifatorial, não reduzindo esta questão a 

uma problemática exclusiva do sistema de atenção à saúde (BRASIL, 

1990) 

Essas mudanças e quebra de paradigmas, tanto advinda do SUS, quanto do olhar sobre 

a saúde mental, de modo especifico sobre o uso de álcool e outras drogas no Brasil, deu 

destaque a Lei nº. 10.216/2001. Esta se torna um marco legal da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, ratificando os princípios e diretrizes do SUS.  

Esta reforma prevê, dentre outras, a garantia de assistência aos usuários de serviços de 

saúde mental, incluindo aqueles que sofrem em decorrência do consumo problemático do 

álcool e de outras substâncias psicoativas. Reforça também a universalidade do direito à 

assistência, bem como à sua integralidade, determinadas na lei que regulamenta o SUS. E, 

ainda observa-se nesta lei, a opção pela descentralização do modelo de atendimento, a partir 

da estruturação de serviços mais próximos do território de convívio social das pessoas, 

explica Correia (2010).  

A Reforma Psiquiátrica no Brasil promoveu significativos avanços no cuidado às 

pessoas com transtornos mentais e, a partir de 1992, alguns estados brasileiros começam a 

substituir leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental.  

A Reforma Psiquiátrica ganha força e surgem novas possibilidades de cuidar, a partir 

da política do Ministério da Saúde, com ênfase na saúde mental. E, em 1990, o Brasil assina a 

Declaração de Caracas, entrando em vigor a implantação dos serviços de atenção diária, 

através dos primeiros CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), CAPS-AD (Centros de 

Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas), NAPS (Núcleo de Apoio 

Psicossocial) e Hospitais-dia. 

Entendemos que esses serviços alternativos, ou seja, que não se restringe ao 

isolamento das pessoas com transtornos mentais por trás dos muros dos hospitais 

psiquiátricos, ainda não consegue dar conta das demandas dessa camada social. E menos 

ainda quando nos debruçamos sobre a realidade dos usuários de álcool e outras drogas. 



Contudo, tem sido um grande avanço nas possibilidades de cuidar dos usuários drogaditos. 

Urge ainda encontrar outras alternativas de assistência e de promoção de saúde mental, 

principalmente para os usuários de substâncias psicoativas em situação de rua, como vem 

sendo problematizado em nossa pesquisa.  

Ainda fazemos a reflexão de que este cuidado não deve ter foco unicamente no uso de 

substâncias psicoativas em si, e em suas consequências, mas na integralidade do sujeito em 

situação de vulnerabilidade. Não é suficiente reduzir os danos do consumo de drogas, mas 

proporcionar uma condição digna que permita a este sujeito outras possibilidades. Para tanto, 

faz-se necessário políticas públicas mais efetivas, investimento do Governo Federal e 

incentivos fiscais aos demais segmentos da sociedade que possam garantir os direitos 

fundamentais previsto em nossa Constituição Federal de 1988, destacando a dignidade da 

pessoa humana. 

É certo que há muito ainda a ser feito, visando a ampliação das políticas públicas em 

saúde mental no Brasil. Certo também é que o Programa dos CAPS regionalizados vem sendo 

avaliado como uma proposta bem-sucedida, reconhecido como serviço de referência. 

Adotaram um papel de destaque na rede de apoio e assistência psiquiátrica, assumindo a 

responsabilidade perante o território.  

E dentro desta proposta, ainda se diferencia a assistência aos usuários de álcool e 

outras drogas em situação problemática. No entanto, ainda se verificam críticas e dificuldades 

em romper o preconceito e a marginalização deste sujeito, como podemos verificar na 

reportagem que se segue.  

"Política de CAPS permite o uso de drogas por viciados" é a chamada da matéria na 

capa de um jornal de grande circulação do Estado de Sergipe, em setembro de 2013. A 

reportagem destaca como título no Caderno 1 Especial que “CAPS querem tratar dependentes 

de drogas com uso de mais drogas”. A reportagem traz, dentre outras histórias, o relato de 

uma jovem que foi privada da tutela da filha de três anos em razão do uso de crack, Por 

decisão judicial, para reaver a guarda e o convívio com a criança, teria que frequentar o 

CAPS-AD uma vez por semana, por um período de três meses. Contudo, a jovem afirma se 

sentir amedrontada em frequentar o serviço, alegando que quer se manter em abstinência, mas 

é possível encontrar e fazer uso de drogas dentro daquele espaço. A reportagem conclui que 

“é aí que o drama se aprofunda. Pois por trabalhar com uma metodologia de redução de 



danos, onde quem é usuário pode continuar consumindo droga (muitas vezes ali mesmo, nas 

dependências do local), o CAPS não conseguiu reabilitá-la”. 

É certo que o jornal ou qualquer outro meio de comunicação de massa é um potente 

veículo de comunicação. E, no entanto, não se restringe a finalidade de transmitir notícias. 

Pelo contrário, na maioria das vezes incita e manipula opiniões. Neste caso específico, ao 

mencionar a temática dos serviços substitutivos de saúde mental, como o CAPS e ainda, ao 

abordar na matéria em questão de maneira unilateral a temática da Política de Redução de 

Danos (RD), leva-nos a questionar se esse modo de compreender a fala da entrevistada “poder 

continuar consumindo droga” faz parte de um entendimento do senso comum ou seria uma 

interpretação tendenciosa, sugerindo que essa estratégia estaria incentivando o uso de 

substâncias psicoativas e contribuindo para o aumento do índice de uso. Essa ponderação está 

como um dos pressupostos da Política Nacional Sobre Drogas, homologada em 2005, quando 

faz a ressalva para “não confundir as estratégias de redução de danos como incentivo ao uso 

indevido de drogas, pois se trata de uma estratégia de prevenção”.  

Diante desse recorte, entendendo que na contemporaneidade encontramos um debate 

heterogêneo no campo que envolve a temática do uso de álcool e outras drogas, iremos 

mapear linhas históricas e a trajetória da Redução de Danos.   

Segundo Nunes e Jólluskin (2007, p. 233), historicamente as sociedades procuram a 

transcendência e a comunicação com um mundo que ultrapassa os limites materiais da 

existência por meio de algumas substâncias denominadas como drogas. A busca de tais 

substâncias, capaz de alterar as sensações e percepções da realidade tem sido uma constante 

na humanidade. Ainda segundo eles “não cabe julgamento de valores, atribuindo um caráter 

benigno ou maligno à droga, mas, o que realmente podia afirma-se era que o efeito de uma 

droga dependia da dose administrada, da pureza da substância, das condições e das razões da 

sua utilização”.  

Faz-se necessário ainda considerar as circunstâncias desse consumo, que variam 

bastante ao longo dos tempos e ainda hoje são distintas e vão depender do contexto em que tal 

consumo aconteça. Entre os povos primitivos o uso de drogas era determinado por crenças, 

costumes, hábitos sociais, rituais e ainda tiveram um forte valor simbólico, ligado ao divino. 

Tratava-se de uma “cultura artesanal” das drogas cujas origens se perdem no tempo. Nesse 

sentido, Edward MacRae (s/d) relata que, durante grande parte da história do uso das drogas, 

uma das razões do uso não apresentar maiores ameaças à sociedade constituída é que 



geralmente se realizava tais usos no envolto de rituais coletivos ou orientado por objetivos 

que a sociedade reconhecia como expressão de seus próprios valores.   

No ocidente, contextualiza João Martins e Edward MacRae (2010), a sociedade 

urbano-industrial, começa a se atribuir o direito de definir os usos legítimos e ilegítimos de 

drogas, justamente por influência dos avanços da medicina científica, que tiveram papel 

decisivo na construção do conceito atual atribuído às drogas. Construtos médicos foram 

adotados para respaldar leis e políticas públicas sobre o assunto. Assim, “o resultado desta 

confluência de fatores foi o surgimento e a ascensão do modelo proibicionista, cuja meta era 

eliminar em definitivo a produção e o consumo de determinadas substâncias psicoativas” 

(ibid, p. 22). 

Este modelo teve os Estados Unidos como seu primeiro e maior proponente. As 

principais características deste modelo são o foco na natureza farmacológica das drogas, sua 

ilegalidade e, portanto, a repressão e a abstinência, explica Martins e MacRae (2010). 

Embora as drogas acompanhem o desenvolvimento das civilizações, seu consumo, nos 

dias atuais, tende a assumir, como reforça Domiciano Siqueira (2006, p. 10), uma “forma 

epidêmica”. De acordo com Tadeu Souza e Eduardo Passos (2009), a problematização da 

temática ainda circunda pelo princípio hegemônico da “guerra às drogas”. A questão tende a 

ser vista sob duas perspectivas: a primeira sob um olhar policial, jurídico e de segurança 

nacional e a segunda em favor de uma política de saúde pública, respaldada em um sistema de 

cuidado e gestão.   

A problemática das drogas não está dissociada do contexto socioeconômico e cultural 

de uma sociedade. Souza e Passos (2011) contextualizam esse cenário de “guerra às drogas” 

situando-o entre as décadas de 1980 e 1990, e tomam como marco histórico o fracasso do 

modelo econômico que corroborou com o alto índice da inflação, aumento demográfico nos 

centros urbanos, alto índice de desemprego, como pano de fundo que acompanha o cenário do 

mercado ilícito das drogas. Justificam os autores que o tráfico, sobretudo de cocaína, 

intensifica-se tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E, numa visão 

sistêmica, este mesmo cenário favorece a ampliação e o fortalecimento da economia bélica. 

 

 

 



2.1 REDUÇÃO DE DANOS: POR UMA NOVA ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

A partir de 1980, o Estado Brasileiro implementa a Política Antidrogas, instituindo o 

Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, cuja instância 

administrativa e executiva era o Conselho Nacional de Entorpecentes (COFEN), órgão do 

Ministério da Justiça. Tedesco e Souza (2009) ressaltam que naquele momento a prioridade 

dessa política estava voltada para a segurança nacional em detrimento das questões 

relacionadas à saúde. E é inserida nesta lógica política legalista que, em 1998, instituiu-se a 

Secretaria Nacional antidrogas (SENAD). Em sua origem, esta secretaria ficou subordinada à 

Casa Militar da Presidência da república. E, embora transformada em 1999, não perde seu 

caráter militarista, passando a compor o Gabinete de Segurança institucional do Presidente da 

república. (KARAM, 2003, p.79 apud TEDESCO; SOUZA , 2009, p. 144).  

Por essa via, elege-se um discurso dominante, naturalizando o uso de drogas como 

fundamentalmente estigmatizado. A estigmatização, principalmente ao uso das drogas ilícitas, 

reverbera em entendimentos e ações de cunho autoritário e preconceituoso. Usuário e 

traficante são, em sua maioria, caracterizados sem distinção, sendo-os incorporados ao que 

MacRae (s/d) vai compreender como um reducionismo estereotipado, que desqualifica e 

demoniza a imagem destes indivíduos, arraigados a uma imagem de inimigo público.  

Nessa concepção, a Política Antidrogas subsidia-se na ideia criminal e moralista diante 

do uso de substâncias psicoativas, idealizando uma sociedade limpa das drogas. Como afirma 

Souza e Passos (2011, p. 157),  

É nesse ponto que encontramos a proximidade entre a política antidrogas e o 

paradigma da abstinência. Veremos como a abstinência se torna um eixo articulador entre a 

justiça, a psiquiatria e a moral religiosa que, em sua articulação, definem uma política do 

tratamento para usuários de drogas.  

O investimento principal dessa política está norteado pelo consumo zero, a abstinência 

se pauta enquanto rigor e meta única na direção de um tratamento. É em torno da condição de 

abstinência que o contrato estabelecido com o usuário tem caráter de exigências para o início 

e manutenção do tratamento. Como aponta Tedesco e Souza (2009, p. 145), “o foco do 

tratamento, portanto, é a droga, entendida como substância ativa, perigosa e provocadora de 

todos os males, subentendendo-se que o cidadão moralmente bem constituído resiste 

completamente ao seu uso”.  



Neste contexto, a substância ativa se atribui à causa em fabricar males que afligem 

nossa sociedade. Siqueira (2006) contextualiza muito bem quando suscita questionar sobre 

quem ou que recai a responsabilidade dos estados de angústias, tristezas e fracassos: no 

sujeito usuário ou no objeto denominado droga? Sobre essa discussão, Martins e MacRae 

(2010, p. 17), provoca: “pode um objeto inanimado ser o autor destas ações? Pode-se atribuir 

ao crack o ato de apertar o gatilho de uma arma e cometer um homicídio? Pode um “baseado” 

acender-se sozinho e pular na boca de uma pessoa?”  

Os autores contribuemcom a reflexão acerca do ato de culpabilizar e atribuir um ato 

hediondoao objeto droga, assim como desconsiderar o aspecto da experiênciaentre o 

indivíduo e sociedade. Manter, portanto, este discurso de forma simplória e reducionista. 

Encontramos um campo fechado quando, por exemplo, temos a tendência de olhar 

apenas os campos já instituídos. Vejamos com Siqueira (2006, p. 14), “ao considerarmos que 

o caminho do crime é a cadeia, do doente o hospital e do pecador o inferno, percebemos que 

se mudarmos o contexto mudaremos também o caminho trilhado”. Analisando esta reflexão 

de Siqueira, podemos compreender que é possível sair desse lugar de preconceito, de acreditar 

que existem outras possibilidades além da cadeia, do hospital e até do inferno. Neste sentido, 

o caminho das drogas pode, como desafio, se converte em outras possibilidades que 

ultrapassam a prisão – cadeia ou hospitais psiquiátricos, como retrata o filme „bicho de sete 

cabeças‟.  

Sugere ainda Siqueira (2006) que a sociedade demanda de um entendimento que não 

se restrinja ao instituído, mas que ultrapasse o modo de se conviver com as drogas. Neste 

sentido, utiliza-se da noção de cidadania enquanto conhecimento dos direitos, para 

convocaruma nova mentalidade e um novo modo de lidar com as drogas, sem perder de vista 

os direitos individuais. Assim, “entende o uso de drogas como uma questão de direito e não 

de crime, doença ou pecado” (ibid, p. 15).  

Seguindo essa racionalização do tema que Domiciano Siqueira propõe, dentre as 

abordagens e possibilidades de atuar sobre as questões que envolvem o uso de substâncias 

psicoativas, acreditamos nas possibilidades advindas da abordagem das Políticas de Redução 

de Danos (RD), defendida pelo Governo Federal como proposta de prevenção, recuperação e 

até promoção de saúde pública no Brasil. 

Apostamos, assim como revela Tedesco e Passos (2009), na RD como alternativa de 



minimizar e até erradicar o olhar moralizante e discriminatório frente ao uso de drogas, assim 

como das práticas reducionistas. Entendemos, por outro lado, que é nas escolhas que cada 

indivíduo traça sua realidade que se compõem pluralidades e modos diversos de vida. 

Em 2003, o Ministério da Saúde definiu como uma de suas metas a construção de uma 

política direcionada aos usuários de substâncias psicoativas. Propôs, então,a Política para 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, fazendo alusão à perspectiva 

transversalque permite apreender o fenômeno contemporâneo do uso abusivo de álcool e 

outras drogas de modo integrado e diversificado. Pressupõe, em contrapartida, possibilidades 

terapêuticas, de caráter preventivo, reabilitador, educativo e de promoção de saúde (BRASIL, 

2003).  

Numa perspectiva histórica, a primeira proposta de Redução de Danos teve origem na 

Inglaterra, por volta de 1926, no Condado de Rollestton. De acordo com Siqueira (2006), 

alguns médicos passaram a prescrever opiáceos aos moradores de rua do Condado. Através 

dessa ação, essas pessoas passaram a freqüentar com mais assiduidade o sistema de saúde. 

Outro marco situa-se na Holanda, no final da década de 70, onde usuários de drogas lutavam 

por políticas mais tolerantes e inclusivas no que se referia ao consumo. O objetivo, em 

verdade, era mudar um estigma, passar de serem vistos (e tratados) como cidadãos e não 

como criminosos. Concomitante a este momento, a AIDS se espalhou em grande proporção 

pelo mundo, demandando a implantação de programas com maior rigor preventivo. Dentre as 

ações de combate à AIDS foi proposta, dentre outras, o uso de seringas descartáveis, evitando 

reutilizar ou compartilhar com outros usuários a mesma seringa, possivelmente infectada, 

como é uma das ações características da RD (SIQUEIRA, 2006).  

No Brasil, a história da Redução de Danos destaca-se por três fases distintas: a 

primeira teve inicio em 1989, em Santos-SP, devido aos altos índices de transmissão do HIV, 

foi inicialmente proposto como uma estratégia preventiva ao HIV, destacando-se a 

distribuição de seringas descartáveis, com o Programa de Troca de Seringas (PTS) – 

estratégia pioneira da RD - tornou-se um dispositivo ilícito, passando a operar fora do 

aparelho do Estado. A segunda fase, em 1994, inicia com a Política Nacional das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS), visto que os boletins do Ministério da Saúde 

indicavam um alto índice dos casos de AIDS associados ao uso de risco de drogas injetáveis. 

Dando início a um projeto de articulação política em torno da interface AIDS e Drogas. A 

terceira fase, a partir de 2003, quando as ações de RD deixam de ser exclusivamente dos 



Programas de DST/AIDS e se tornam uma estratégia que norteia a Política do Ministério da 

Saúde de Atenção Integral para Usuários de Álcool e outras Drogas (SOUZA & PASSOS, 

2009). 

A estratégia em Redução de Danos surgiu como uma maneira de superar e transformar 

formas instituídas de se tratar a saúde presentes nas abordagens tradicionais. Trata-se de uma 

abordagem comprometida com o respeito aos direitos humanos. Como o nome já diz, reduzir 

danos significa diminuir os agravos e riscos que podem advir do tipo de consumo e maneira 

de se relacionar com a droga. O objetivo dessa política em si não é eliminar o uso de drogas, e 

sim, respeitar o indivíduo em suas decisões e escolhas. O acolher e intervir aqui significa 

aumentar o grau de liberdade e de corresponsabilidade do indivíduo, pretendendo transformar 

o lugar de vítima no lugar do sujeito como protagonista da sua própria vida. 

Essa proposta inclui a possibilidade de ampliar um fazer clínico itinerante que possa 

produzir com a população, objeto deste estudo, um modo de cuidado e de fazer clínico, 

considerando seu próprio território. Aqui podemos destacar dentre as diretrizes e dispositivos 

do SUS a clínica ampliada – onde o indivíduo é reconhecido mais do que a doença/ 

problemática que apresenta, entendendo que para cuidar do outro é necessário identificar o 

modo de vida e a singularidade de cada um, construindo um caminho terapêutico de forma 

compartilhada entre serviço, equipe e o protagonista de sua própria história, ou seja, um modo 

de produzir cuidado singularizado.  

Apesar da prioridade inicial das ações de RD atuarem na atenção, prevenção e ao 

diagnóstico HIV, ampliaram o campo de aproximação aos usuários de álcool e outras drogas. 

O SUS tem priorizado a expansão de aproximação e atendimento, entendendo e considerando 

os diferentes estilos de vida, configurando-se num campo de ações transversais e 

multisetoriais. Como assinala o projeto do Ministério da Saúde: 

As ações de redução de danos, [...] deram visibilidade aos usuários de 

drogas no SUS. Hoje se configura, diante do atual cenário, a 

necessidade de sua expansão de forma a contemplar os estilos de vida 

dos diferentes usuários de álcool e outras drogas, lidando com 

situações complexas e configurando-se num campo de ações 

transversais e multisetoriais, que misture enfoques e abordagens 

variadas, ou seja, que resgate sua dimensão de promoção à saúde 

(BRASIL, 2003, p. 37).  

Logo, a construção de uma política pública de saúde voltada para os usuários de álcool 

e outras drogas deve permear a diversidade das demandas que envolvem o universo do uso de 



droga. Como afirma Tedesco e Souza (2009, p. 148), “existem diversas possibilidades de uso 

de drogas, exigindo a criação de diferentes estratégias de produção de saúde que respeitem e 

acolham a singularidade de cada sujeito”. Aproximar-se de cada história, ou como podemos 

compreender, de cada território existencial, é conhecer, por exemplo, o campo e o modo do 

saber do próprio usuário em relação à droga utilizada, é conhecer o modo que ele se relaciona 

com determinados efeitos, é buscar se aproximar do locosque ele experiencia e constrói. Ou 

seja, a atenção dirigida às especificidades de cada caso cruza fronteiras e se possibilita acessar 

outros territórios.  

Segundo Yasui (s/d), o modelo instituído do CAPS é um arranjo político que promove 

uma rede de ações de cuidado, mediante estratégias diversificadas, que acontecem num 

determinado contexto territorial, ou seja, além dos muros institucionais e do olhar sobre a 

doença, simplesmente. A proposta do CAPS-AD é ampliar o fazer clínico sobre as demandas 

das pessoas que experienciam de maneira abusiva o uso de álcool e outras drogas. As políticas 

públicas permitem entender a produção de saúde como uma produção social, visando romper 

os limites assistenciais e morais. 

Dentre esses limites, está a possibilidade de ampliar o cuidado, como com a prática 

itinerante, que possa atender os usuários AD (ou não) e suas necessidades, considerando sua 

vivência de rua e habitando esse lugar. 

As estratégias de Redução de Danos atuam como um campo de possibilidades, de 

novos agenciamentos e de produção de vida. Como afirma Tedesco e Souza (2009, p. 152), 

“reduzir é ampliar; ampliam-se as conexões e o grau de comunicação intra e inter territoriais”.  

 

 

 

 

 

 

 



3. PRODUÇÃO DE CUIDADO NO TERRITÓRIO 

 

 

Apagaram tudo 

Pintaram tudo de cinza 

A palavra no muro 

Ficou coberta de tinta 

Apagaram tudo 

Pintaram tudo de cinza 

Só ficou no muro 

Tristeza e tinta fresca 

Nós que passamos apressados 

Pelas ruas da cidade 

Merecemos ler as letras 

E as palavras de gentileza 

Por isso eu pergunto 

A você no mundo 

Se é mais inteligente 

O livro ou a sabedoria 

O mundo é uma escola 

A vida é o circo 

"Amor: palavra que liberta" 

Já dizia o profeta 

(Gentileza – Maria Monte) 

   Qual o som da cidade? Que propósitos te levam a inscrever pisadas no asfalto 

fervilhante? Que percursos te servem como rota? O Que te faz seguir? E o que te faz voltar? 

Que detalhes não escapa às lentes da tua retina? O que você não quer enxergar? O que você 

quer dizer? O que te consome? Onde age tua vontade? O que te faz sentir?   

Tantos quês pluralizam o nosso cotidiano. Quantas escolhas nos envolvem em um 

curto espaço de tempo. Envolvem e nos modificam, mas não nos mantém num modelo 

fechado em nós mesmo ou num sistema pré estabelecido, e sim, na fabricação de modos de 

vida, que vão se produzindo diante das possibilidades que cruzam nossosterritórios. Podemos 

dizer que habitamos campos de possibilidades e que estamos em constante construção através 

de relações que alargam o repertório de nossa vida.   

Apesar da fertilidade desses campos territoriais, que são compostos porforças potentes 

em vias de possíveis agenciamentos, nem sempre há movimento e conexões que modifiquem 

e produzam novos repertórios. Pode ocorrer, por exemplo, do movimento se “tornar 



demasiadamente repetitivo e reduzido”, ou até mesmo paralisante, como sugeremTedesco e 

Souza (2009, p. 150). A esse estado podemos relacionar com nossa pesquisa ao falarmos, por 

exemplo, sobre um dos aspectos que dispõe a Política Antidrogas, quando  investe-se numa 

única direção para ofazer clínico, compreendido como tratamento, reduzindo-se no modelo da 

abstinência do uso como uma finalidade a ser atingida a priori. Ou seja, padroniza-se como 

um modelo de tratamento funcional o lidar com o objeto-droga, operando um movimento que 

pode ser considerado mais propício à repetição e fechamentos.   

Ao mudar o ângulo de visão do objeto elucidado, por uma perspectiva que se interessa 

em ampliar o olhar para as diferentes dimensões do campo de experiências que o sujeito 

compõe, sendo a droga um dos campos relacionais, pode-se encontrar também entraves 

paralisantes e repetitivos que reduzem o repertório relacional do sujeito. Dependendo da 

maneira que se estabelece com uma substância, por exemplo, pode ser composto um “mapa 

de linhas de fissura” (TEDESCO; SOUZA, 2009, p. 150), onde se estreita o elo usuário – 

droga, reduzindo os movimentos que poderiam construir novas relações para além deste elo. 

Continuando através da ótica desses autores,  

O risco encontra-se ali quando a experiência-droga deixa de ser um meio de passagem, 

um conector de zonas e se torna uma finalidade. Uma trajetória em que os 

investimentos desejantes fazem coincidir causa com finalidade, causa-droga finalidade, 

compõe um mapa existencial em que a vida encontra-se em risco (Ibidem, p. 150).   

São nesses territórios que se produzem indivíduo e sociedade. Na prática proposta pela 

Redução de Danos se constrói como paradigma ético - estético - político. Ético, porque não se 

trata de um conjunto de regras e verdades como valor em si, e sim, se refere aos processos 

múltiplos das diferenças, ou seja, respeitar as pessoas, inclusive na relação problemática com 

as drogas. É estéticoporque não é um campo de domínio já estabelecido, mas em criação, em 

produção de um campo. Neste sentido, a política de RD não impõe regras coercitivas, mas 

ajuda cada individuo a encontrar de forma criativa formas menos danosas de se relacionar 

com a dependência química. E é político, pois estabelece uma luta contra as forças em nós 

que obstruem as nascentes do devir(ROLNIK, 1993).   

Assim, a construção de uma política pública, que se destaca no campo da Política do 

Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, deve ser 

produzida nas pluralidades e particularidades que envolvem o universo do campo que se 

pretende interferir. Encontramos no projeto do Ministério da Saúde que,   



Se nas práticas de saúde nosso compromisso ético é o da defesa da vida, 

temos que nos colocar na condição de acolhimento, onde cada vida se 

expressará de uma maneira singular, mas também onde cada vida é 

expressão da história de muitas vidas, de um coletivo. Não podemos nos 

afastar deste intrincado ponto onde as vidas, em seu processo de expansão, 

muitas vezes sucumbem ao aprisionamento, perdem-se de seu movimento de 

abertura e precisam, para desviar do rumo muitas vezes visto como 

inexorável no uso de drogas, de novos agenciamentos e outras construções 

(BRASIL, 2003,p.10).   

A preocupação ética com o acolhimento desta população se observa em outras 

propostas de políticas públicas do Ministério da Saúde, a exemplo da portaria n.º 336/02 que 

propõe finalmente ultrapassar os muros dos manicômios e promover o cuidado no território 

onde este cuidado é demandado, de modo específico, os usuários de álcool e outras drogas em 

situações de rua. Para tanto, esta portaria formaliza a criação, como foi dito em nossa 

pesquisa, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-AD), serviço que vem substituir os 

atendimentos em hospitais psiquiátricos ou manicômios. 

Explicita a referida portaria, em seu artigo 1º, parágrafo 2º: “os CAPS deverão 

constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do 

território”. 

E de que território se refere esta Portaria?  Exatamente da estratégia específica para 

cada usuário, considerando suas especificidades, regionalidades – o lugar onde este cuidado 

se aponta e se constitui. Significa construir um atendimento diferente para o portador de 

sofrimento psíquico da zona rural, do usuário de grandes centros urbanos, por exemplo. 

O território simboliza o chão a mais da população, isto é, uma identidade, o fato e o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 

fala em território deve-se, pois, de logo, entender que está se falando em território usado, 

utilizado por uma dada população (SANTOS, 2012).  

A noção de território, também conhecido como espaço geográfico, é compreendida 

como “um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes 

[..] convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a 

formação socioespacial e o mundo” (SANTOS, 2010, p. 104, 105).   

Lembra ainda o autor que este território não significa um espaço estático, perene, mas 

um lugar de produção e modificação de sentido, sustentado pela lógica globalizada do 



capitalismo, mas exatamente pela possibilidade de mudança é possível pensar, de maneira 

otimista, numa clínica de rua que possa dar suporte à (re)construção da relação sujeito, uso de 

drogas e possibilidades de redução de danos. Mesmo que, por outro lado, este território em 

constante processo de mudança, também favorece, como sugere o autor, a desintegração das 

fronteiras entre o território e as possibilidades advindas da globalização, modificando as 

relações entre as pessoas, gerando subserviência, conformismo, manipulação. O território que 

exerce controle sobre a subjetividade, através dos poderes vigilantes e disciplinares 

reguladores da sociedade. 

O geógrafo considera o espaço “como um conjunto indissociável, de 

que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos 

sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. 

[...] O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada qual frações da 

sociedade em movimento (1988, p. 10).  

Santos (2010) fala ainda de um espaço banal, como o espaço de todas as pessoas, de 

todas as instituições, como dimensão espacial do cotidiano. Rosane Neves e 

Ruben Lemke (2010), refletem que esse espaço banal se superpõe as coexistências e fundem-

se as noções e as realidades de tempo e de espaço, podendo ser entendido como pré-condição 

e convite à ação política. Para Santos (2002), é neste cotidiano compartilhado que as ações 

políticas se territorializam no confronto entre as formas de organização e a espontaneidade 

humana.    

É ainda neste território que se observa uma contra-cultura e não subserviência, através 

de manifestações que retratam alguma insubordinação, conforme os exemplos trazidos por 

Santos (2012), tais como: a parada do orgulho gay, os grupos de grafite e hip-hop. 

Tedesco e Souza (2009) pontuam que, “a princípio não é possível prever se um 

agenciamento subjetividade-droga será criativo, paralisante ou mortífero” (p. 150). Mas, que 

são nos intercursos do caminho vivido, que tais movimentos poderão ser agenciados.   

Um agenciamento se compõe em heterogeneidades. Para Deleuze e Guattari (2003, p. 

137), “tem dois lados: é agenciamento coletivo de enunciação [“regime de signos, a uma 

máquina de expressão cujas variáveis determinam o uso dos elementos da língua” (2011b, p. 

33)], é agenciamento maquínico de desejo.” [O desejo é maquínico porque ele produz]. E 

continuam, “não há agenciamento maquínico que não seja agenciamento social de desejo; não 



há agenciamento social de desejo que não seja agenciamento coletivo de enunciação” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2003 p. 139). Sobre esse conceito, destrincha Neves 

& Heckert (2010, p. 167, 168 apud Neves, 2002),   

O agenciamento é a liga do desejo na produção de mundos. Uma 

multiplicidade substantiva que comporta termos heterogêneos e estabelece 

entre os termos relações diferenciais imanentes, de modo que um termo da 

relação não se torna outro, se o outro já não se tornou outra coisa. Por isso 

sua única unidade é a de co-funcionamento, ligando estado de coisas, estado 

de corpos e enunciados em relações de vizinhança com limites móveis e 

sempre deslocados. Num agenciamento não se encontra sujeito e objeto 

constituído, mas agenciamentos coletivos de enunciação e 

agenciamentos maquínicos trabalhando, ao mesmo tempo, sobre fluxos 

semióticos, materiais e sociais que arrastam as pessoas e as coisas em suas 

engrenagens.   

Segundo Deleuze e Guattari (2012), o agenciamento se faz primeiro com o território, 

afirmando que, “o território é o primeiro agenciamento, a primeira coisa que faz 

agenciamento, o agenciamento é antes territorial” (p. 139). Nessa pesquisa, o território 

enquanto meio de passagem e organização geográfica, pode ser pensado como o 

agenciamento primeiro na construção de pontes relacionais entre modos de existência, 

práticas de aproximação e produção de redes de cuidado.   

Costa Marques (2012, p. 8) considera que “o entendimento sobre espaço e território, 

como dimensões complexas e dinâmicas, é fundamental para a compreensão dos fenômenos 

da vida, no sentido de organizar processos de intervenção coerentes e pautados nas 

necessidades de proteção e promoção da vida.” Uma das ações de abertura que a RD contribui 

é com a atuação no espaço urbano. É no território, no lugar onde o sujeito se mistura com os 

fenômenos e com o cotidiano da vida, cujas práticas vão se agenciando e corporificando-se.   

O modo de transitar no plano das ideias convoca-nos a referenciar de que lugar 

conceitual estamos falando. Podemos falar de território com propõe o geógrafo Milton 

Santos(2012) num conceito ampliado, que ultrapassa os aspectos puramente geográfico, 

físico. Território, neste sentido, passa a ter um sentido mais amplo, sistêmico, onde o objeto 

natural e estático impacta e é também impactado pelas inter-relações com o homem que o 

habita, do ser social e de suas marcas produzidas. Reflete o autor que território e sujeito são, 

portanto, como numa relação simbiótica, inseparáveis. 

A partir desta nova concepção, ou seja, que vai além do aspecto meramente 

geográfico, podemos entender que território “diz respeito à construção e transformação que se 



dá entre os cenários naturais e a história social que os homens inscrevem e produzem”, 

explica Santos (2012, p. 143).  

Nesta perspectiva, o território se amplia a partir de um espaço e de um aspecto social, 

cultural, econômico, político, histórico. Faz referência às pessoas que ali construíram suas 

memórias, suas histórias e as mudanças acontecidas em si mesmas e na paisagem deste espaço 

territorial, bem como as marcas sociais imprimidas em cada uma delas. Este espaço específico 

ainda remete às percepções que advém da interface entre o sujeito e o território. Influencia, 

inclusive, nas festividades e celebrações culturais; na língua, no sotaque, no sentido 

diferenciado para algumas expressões e palavras, bem lembra Santos (2012). 

E ao compreender este sentido territorial trazido pelo referido autor, permito-me 

pensar e valorizar também meu território Pernambuco: nosso frevo, nossos blocos de rua, o 

Homem da Meia Noite, nossos cabloquinhos e maracatus; batuques e batutas, que marcam 

nosso carnaval. As deliciosas iguarias alusivas às festas juninas em meu Estado natal: 

pamonha, canjica, pé-de-moleque, bolo de milho e de rolo. Quanto deste „território 

pernambucano‟ tem marcado em mim, independente do espaço geográfico que me encontre 

atualmente. 

Portanto, em cada território, expressa Santos (2012), é possível estabelecer valores 

sociais, culturais, políticos, econômicos distintos e, por conseguinte, formas diferenciadas de 

exploração social, estabelecendo modos de apropriação (e desapropriação) destes e nestes 

espaços territoriais. 

É a partir da compreensão desses modos de subjetivação territorial que é possível 

estabelecer alianças com grupos em situações de vulnerabilidade, a exemplo de usuários de 

álcool e outras drogas, em condições de rua. À luz deste olhar sobre o território, também é 

possível encontrar alternativas e sugerir recursos para este público específico, colocado à 

margem em seu próprio território, de modo que possam dar sentido e obter suporte sobre seu 

modo de ser no mundo.  

Por outro lado, podemos pensar na espacialidade do território usado, como um campo 

das multiplicidades, que ultrapassa a lógica dicotômica como indivíduo-sociedade, sujeito-

objeto, teoria-prática.  Deleuze e Guattari denominam sua filosofia como a teoria das 

multiplicidades. Entendem as multiplicidades como a própria realidade.  Compreendendo as 



subjetivações, totalizações, unificações como “processos que se produzem e aparecem nas 

multiplicidades” (2011, p. 10). Seu modelo de realização é o rizoma:  

 Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de 

mesma natureza; [...] Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções 

movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 

transborda. [...] O rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 

estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga ou desterritorialização [...] 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 43).   

O rizoma não parte de um ponto central, assim como não é hierárquico, ele se refere a 

um mapa a ser produzido, que também o é desmontável, modificável, com múltiplas entradas 

e saídas, com suas linhas de fuga. É o mapa das multiplicidades.   

Nesses mapas e territórios do espaço vivido, o território pode se desterritorializar, 

abrir-se, destruir-se ao traçar linhas de fuga. A desterritorialização, como 

explicamGuattari e Rolnik (2008, p. 388) "se refere à abertura de um território que se desfaz", 

e a reterritorialização "consistirá numa tentativa de recomposição de um território engajado 

num processo desterritorializante” (id). Entendemque os territórios físicos e existenciais se 

modificam no processo de desterritorialização e reterritorialização, sendo esses movimentos 

indissociáveis. 

A ação no território permite diferentes agenciamentos na cena de uso. O trabalho, 

através das estratégias de Redução de Danos, acontece na proximidade do território dos 

usuários. São nessas conexões com as geografias vivas que a RD encontra motor enquanto 

prática. Como propõe Tesdesco e Souza (2009, p. 147),  

Ao acessar territórios como boca-de-fumo, centros da cidade, zona de 

prostituição, palafitas, etc, a RD apresenta um novo campo problemático de 

intervenção clínica. Não mais as drogas em si, mas os agenciamentos que no 

território se efetuam com as drogas são tomados como plano de novas 

produções de subjetividade. Empreender novos agenciamentos desejantes a 

partir dos elementos ofertados nos diferentes territórios existenciais nos 

aponta para uma clínica que abre outras possibilidades de intervenção 

alternativas às posturas moralizantes e asilares, ofertadas como soluções para 

os problemas gerados pelo uso indevido de drogas.   

Segundo Costa Marques (2012), a territorialização é um dos pressupostos mais 

importantes na organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde no Brasil. 



Buscam, por exemplo, estabelecer áreas geográficas de responsabilidade e atuação das 

equipes de saúde. Como aponta Unglert (1999 apud Costa Marques 2012, p. 8),   

Deste modo, pensar em um serviço de apoio psiquiátrico e psicoterapêutico, numa 

lógica territorial, é possibilitar a existência humana no lugar onde lhe é possível habitar. Esta 

possibilidade estratégica de produção de cuidado, considerando as redes sociais e o território 

onde estão inseridos, vêm sendo exitosas nas propostas dos CAPS, a partir do contexto das 

políticas públicas de saúde no Brasil.  

É, portanto, na diferenciação de cada território e de cada sujeito nele inserido, 

considerando suas demandas individualizadas, que se encontra o maior desafio da atenção 

básica de saúde, num modelo regionalizado. Enfatiza, neste modelo, a necessidade de 

estabelecer pactos, construir alianças, ou seja, um enredamento cuja teia é, no final, a 

promoção do cuidado e a garantia do direito universal à saúde, em suas mais diversas esferas: 

física, psíquica, social, financeira, espiritual, profissional e de tantas outras ordens, 

holisticamente concebendo o sentido de saúde.  

Esta é, em verdade, a razão da existência dos Centros de Atenção Psicossocial – 

produzir cuidado. Esse cuidado apenas é possível na relação entre o profissional ou equipe de 

cuidadores e o sujeito em situação de vulnerabilidade em razão de sofrimento psíquico e, em 

nossa pesquisa, de uso abusivo de álcool e outras drogas, em condição de rua. Como bem 

propõe Yasui (s/d, p. 05): “cuidado que produz efeitos na subjetividade tanto de quem busca 

como de quem oferta. Um encontro de afetação, de mudança, de produção de sentido”.  

Esta fala literal do autor nos remete à perspectiva que, no lugar de pesquisadores e 

cuidadores, precisamos admitir nossas fraquezas, limitações, desamparos, incompletudes; é 

fato! Mas ao mesmo tempo, é preciso valorizar nosso potencial e manter sempre acesos os 

motivos que nos mobiliza, a força motriz que nos remete à ação de cuidado – nossa 

motivação!  

A noção de base territorial é fundamental para a organização do sistema de saúde, por 

ser um ponto imprescindível para a caracterização da população e de seus problemas de 

saúde, assim como para o dimensionamento do impacto do sistema sobre os níveis de saúde 

da população local. O que pode nos remeter a medicina social abordada no primeiro capítulo. 

A territorialização, no contexto das estratégias de RD é uma das ações 

fundamentais do trabalho, pois não só permite a interação com os sujeitos, como viabiliza o 



acesso aos serviços que se articulam nos âmbitos da saúde, assistência, educação, cultura, etc. 

No âmbito da saúde, por exemplo, há um baixo índice de procura espontânea e adesão aos 

moldes de tratamento de alguns serviços. Entendendo que, assim como muitos usuários não 

queiram ou não consigam parar de usar drogas, mas aceitem outra forma de cuidado, muitos 

usuários não buscam os serviços que lhe é de direito. Nessa lógica, os trabalhos realizados nos 

espaços habitados por esses sujeitos, ao que chamamos neste trabalho de um fazer itinerante, 

compreendendo o território como um espaço também de cuidado,buscam garantir algunsdos 

direitos de assistência previstos pela Constituição Brasileira.   

Inserido neste contexto homem-meio, existe a distribuição e o acesso a serviços, a 

partir de políticas públicas. Em nossa pesquisa, o foco está na atenção ao cuidado em saúde 

mental, no espaço de rua, em territórios distintos.  

Na condição de vulnerabilidade em situações de rua e num contexto da drogadição, é 

possível pensar num modo de produção de sentido construído a partir da „rua‟ em que se 

habita, mediante as práticas cotidianas em que se inserem os transeuntes, usuários, 

trabalhadores. 

Como propõe Silvio Yasui (s/d), nesse espaço de rua é possível promover ações 

afirmativas de inclusão social e de valorização da diversidade. É garantir, balizado pelas 

políticas públicas de saúde e através dos serviços oferecidos pelos CAPS, CAPS-AD, 

Consultórios na Ruae outros; recursos de cuidado e de redes psicossociais aos usuários de 

drogas em seu território. 

Sugere o autor transformar este território específico, que pode ser um local precário e 

vulnerável, em um espaço criativo e capaz de produzir possibilidades de ocupação de modo 

seguro e respeitado.Portanto, o desafio não se restringe em modificar condições de rua ou 

transferir (ou seria esconder?) esta parcela da sociedade para abrigos. O desafio de fato é 

construir dentro desse território um mínimo de espaço de trocas sociais, um espaço público de 

intervenção, de lócus terapêutico, disponível aos „loucos‟ e os considerados „não loucos‟ que 

habitam grandes centros urbanos.  

Por outro lado, é importante que os profissionais estejam atentos, conforme aponta 

Yasui (s/d) ao risco tênue de promover estratégias que, no lugar de cuidar, de respeitar as 

singularidades em cada território e produzir autonomia, de liberdade; favoreça a servidão, o 

controle da vida, a dependência (além da química), a tutela, o interdito. 



Alerta o autor que a equipe multidisciplinar de saúde precisa manter-se vigilante ao 

contexto mais amplo que sua prática no entorno da demanda psicossocial. É preciso inventar e 

criar a partir das condições impostas e apesar dos recursos tantas vezes escassos. Pois, por 

mais restritas que possam parecer limitados, é possível um modo de cuidar que possa atender 

as necessidades do usuário. Do contrário, se a equipe mantém foco apenas em seus próprios 

recursos e nas falhas e carências do Sistema, estarão fadados também ao sofrimento psíquico, 

exaurindo-se em sentimentos de impotência e solidão. 

Por outro lado, é possível pensar nas práticas de cuidado no território como uma 

estratégia, como uma proposta de atuação em forma de rede de cuidados, buscando noespaço 

habitado do próprio usuário os recursos necessários para seu tratamento. É estabelecer 

alianças nas relações e trocas que possam ocorrer nas redes sociais do entorno.  

Foucault (1979, 1983) vai em suas obras falar das possibilidades de saber-fazer, 

mesmo neste contexto de vulnerabilidade, que ainda assim pode implicar em relações de 

poder. É o território, portanto, o lugar onde é possível se estabelecer a divisão social do 

trabalho e a possibilidade de favorecer ações de políticas públicas aos diversos atores sociais. 

Como propõe Foucault, o desafio é negociar, estabelecer alianças e compreender as relações 

poder, de domínio e de interesses das mais diversas representações do social. 

Como propõe Yasui (s/d), é necessário garantir, no espaço territorial dos usuários, a 

integralidade de cada relação com os diversos setores que formam a rede de cuidados. É 

promover, deste modo, pactos e acordos com usuários e familiares; contando, para isso, com o 

apoio da equipe de referência dos serviços de saúde, a exemplo dos CAPS-AD e dos 

Programas de Saúde à Família.  

Estas propostas são, de fato, desafiantes, mas é possibilitadoras de promoção de saúde, 

principalmente quando os recursos, principalmente da ordem financeira, são escassos. No 

entanto, saber que não é fácil colocar atores de diversos contextos para discutir e formular 

alternativas conjuntas de cuidado. Exige competências como: capacidade de articulação, de 

negociação, de mediação, de trabalhar em equipe e, acima de tudo, de compartilhar tarefas e 

assumir responsabilidades. (YASUI, s/d). 

E numa perspectiva de prestação de serviço territorializado, podemos fazer a diferença 

na vida daqueles que, apesar do sofrimento, da violência que lhe é imposta, da condição de 

vulnerabilidade a qual muitas vezes estão inseridos, para que os indivíduos que estão em 



situação de rua possam seguir seu curso, sua vida, seu tempo, até que encontrem novas 

perspectivas e para elas se dirijam, até que possam encontrar novas possibilidades de 

existência no mundo, se assim desejarem.  

Dentro desta perspectiva de uma prática criativa, algumas alternativas exitosas estão 

acontecendo no Brasil. E é a partir do relato de mais uma cenade minha prática como 

psicóloga, remetendo a uma possibilidade de cuidado aos usuários de álcool e outras drogas, 

em situações de rua. 

Cena 3: outra oportunidade de exercer minha prática profissional foi no Programa do 

Governo do Estado de Pernambuco, o Atitude nas Ruas. Sua proposta é promover a 

intervenção psicossocial e socioassistencial em espaços como praças, escolas, bares, ruas, 

pontes e comunidades. Seu foco principal são usuários que estão em situação de risco. A 

equipe era formada por um motorista, um educador social e eu, psicóloga. Uma das propostas 

de atuação era a modalidade itinerante. Consistia em mapear rotas onde pudéssemos nos 

aproximar de prováveis usuários de álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade. 

Para tanto, era preciso, sensorialmente, perceber a dinâmica da rua, na rua. Extrai do espaço o 

cheiro do mangue misturado ao esgoto que escorria em céu aberto, pelo canal. Senti o odor da 

fumaça no uso do crack. Percebi o gosto do café numa lata de cerveja reutilizada. Escutei o 

barulho de buzinas e carros passando incessantemente pelos envoltos do viaduto onde residem 

famílias expostas. Senti uma farpa cortando meu dedo ao sentar num pedaço de madeira. 

Carreguei comigo o aperto da mão de uma pessoa que não lavava suas próprias mãos há 

algum tempo. E me permiti ir além dos sentidos. Percorri outros modos de viver-sobreviver, 

sem perder de vista minha sensibilidade. Pedi licença para passar embaixo de uma ponte e 

cheguei com um “ô de casa”, entre muros e portas de papelão. Sentei na beira da calçada ou 

no buraco do sofá. Cada apito do freio da Kombi era o anúncio de uma nova história de vida a 

ser contada-escutada. Nessa proposta, não se espera o usuário. Saímos em sua procura como 

se não tivéssemos pauta. Realmente, uma das particularidades que mais encarna essa clínica é 

a imprevisibilidade. Foi nesse processo de “procurar alguém” – busca ativa – que senti, em 

minha prática profissional, meu primeiro incômodo ou talvez a minha dificuldade em quebrar 

mais este paradigma.  

Diante da realidade do consumo de álcool e de outras drogas no Brasil, cada vez mais 

se estabelece uma lógica de permissividade e facilidade de acesso às drogas e, em 

contrapartida, de estigmas e de violência contra os usuários de álcool e outras drogas, 



principalmente em situação de rua. Trata-se da figura clássica do mendigo, do menino de rua, 

do marginal – ou o sujeito excluído, que permanece à margem.  

Ao nos aproximar desta população, temos a oportunidade de conhecer e atéintervir nos 

diversos modos de „estar na rua‟. As particularidades e complexidades encontradas diante das 

vivências de rua podem demonstrar um modo estrangeiro de habitar a cidade ou mesmo um 

sentimento de estrangeiridade, pois, estando distante dos padrões urbanos, produzem um do 

modo de ver, de morar, de se urbanicizarque vem na contramão desse meio. A rua acaba 

acolhendo e servindo de lugar àqueles que não têm lugar na cidade. 

Uma das ações de abertura que a Redução de Danos atua é no espaço urbano. A rua, 

os sujeitos, suas vias, suas histórias, estes “territórios existenciais” compõem um cenário além 

da paisagem geográfica. Situa essa rua como outro espaço, um espaço que se pretende ser de 

cuidado e de novos agenciamentos. Nesses recortes das cidades, um campo de interferência e, 

com isso, a possibilidade de produção de novos agenciamentos para esse que traz consigo 

toda bagagem de um modo de vida marcado por sua multiplicidade e diferença. 

Contudo, apesar de ser excluído socialmente, o usuário de drogas em situação de rua 

tem sido alvo de discussões, pesquisas e propostas de políticas em grande parte do mundo. 

Esta preocupação se dá, principalmente, pelo impacto na sociedade em geral e crença do 

aumento da violência urbana, semelhante nas análises da medicina social.Ao mesmo tempo 

que aumenta as chamadas “cracolândias”, aumenta a insegurança, o pânico urbano, o 

consumo de drogas em outras camadas sócio-econômicas, em razão da facilidade com que se 

está disponível ao consumo. Como se diz no senso comum “uso a céu aberto”. Nesse 

contexto, encontram-se pessoas que estão e as que não estão em situação de rua, mas que 

experienciama droga. Conforme Oliveira (2009, p. 41), 

O cuidado à saúde dos usuários de drogas na rua exige propostas que levem 

em consideração o contexto e o modo de vida, buscando-se o resgate do 

valor da vida e da saúde, da cidadania e da dignidade humana. Os contextos 

de vida e as particularidades do público atendido [...] são aspectos singulares 

na experiência de atendimento na rua: para os profissionais, ir ao encontro da 

clientela onde ela está, implica em uma série de adaptações no seu modo de 

atuar; para os usuários, poderá tornar-se um meio pelo qual se possibilita a 

passagem de uma posição de objeto, em que o indivíduo está “coisificado”, 

para ocupar um outro lugar, enquanto sujeito e cidadão. 

Portanto, é certo que muito dificilmente uma política coercitiva dá conta do fenômeno 

social das drogas. Resta, deste modo, pensar e até ampliar os modos de cuidado que estão 

sendo produzidos com esses sujeitos que estão em vivência de rua no cenário nacional. Desde 



já, sabemos que o Consultório na Rua é uma das ações que tem se destacado nesse modo de 

produção de clínica e aproximação com o problema proposto nesta pesquisa. 

 A experiência pioneira foi com crianças e adolescentes em situação de rua com o 

psiquiatra Antônio Nery Filho e equipe, na década de 1990 em Salvador (BA), denominada 

“banco de rua”, com parceria ao Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), 

buscou nessa experiência olhar para crianças e adolescentes em situação de rua, expostos a 

riscos relacionados a essa realidade, a partir de um novo ponto de vista. “Aproximar-se dessa 

realidade possibilitou a essa equipe apropriar-se de um novo modo de ver aquilo que já era 

uma constatação: os grandes riscos aos quais essa população estava exposta”, 

contextualizaGonçalves e Braitenbach (2010, p. 43).  

 Através dessa experiência em Salvador, os chamados Consultórios de Rua foi inserido 

no campo da Saúde Mental. Em 2012, definem-se as diretrizes de organização e 

funcionamento das Equipes de Consultório na Rua (ECR) com a Portaria 122, de 25 de 

janeiro do referido ano. Muda-se a nomenclatura, muda-se também algumas estratégias, como 

a inserção deste equipamento na rede de Atenção Básica, desse modo, amplia-se o 

atendimento a população em geral em situação de rua, não só como estratégia de aproximação 

e acolhimento aos usuários AD. Refletindo assim, numa ampliação no sentido do acesso à 

rede e da integralidade do cuidado à saúde a população de rua.  

 As equipes de saúde móveis que compõem os chamados Consultórios na Rua prestam 

atenção integral à saúde da população em situação de rua, considerando suas diferentes 

necessidades de saúde, assim como, junto também aos que fazem uso de álcool, crack e outras 

drogas com as estratégias de Redução de Danos que se insere na Atenção Básica. Essas 

equipes atuam de forma itinerante, nos territórios, desenvolvendo ações compartilhadas e 

integradas às Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Serviços de Urgência e Emergência e outros 

pontos de atenção. 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi objetivo deste estudo de cunho teórico propor articulações entre questões que 

envolvem o processo de desinstitucionalização e o cuidado no território as pessoas em 

situações de rua que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Na tentativa de responder este objetivo, construímos a fundamentação teórica a partir 

das seguintes temáticas:biopoder; território; redução de danos. No primeiro capítulo, 

encontramos na genealogia de proposta foucaultiana para compreender as forças envolvidas 

nos modos de produção de saber-poder e esta relação como constituinte entre as políticas 

públicas de saúde no Brasil e as possibilidades de intervenções psicossociais que extrapolem 

os muros dos hospitais psiquiátricos e promova saúde mental de modo específico aos usuários 

de álcool e outras drogas em condições de rua. Analisamos também o percurso histórico e 

político que constituem a Medicina Social e a correlação entre os saberes médicos e o poder 

do Estado.  

O segundo capítulo tratou das Reformas Sanitária e Psiquiátrica no Brasil, suas 

diretrizes e regulamentações das práticas e a influência histórica do processo antimanicomial 

ocorrido especificamente na França e na Itália. Este trajeto ao longo da História permitiu 

compreender os avanços e as possibilidades emergentes de cuidado. Embasou a interação 

entre Atenção Básica e Saúde Mental como possibilidade de atendimento aos usuários de 

drogas. Além disso, ampliou as propostas de prevenção, recuperação e promoção de saúde 

mental que ultrapassa a proposta dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios e dos asilos. Sai 

da clínica nos modelos tradicionais e vai subsidiar uma proposta de cuidado no território que 

procure atender os usuários no espaço onde habita. 

Por fim, no terceiro capítulo, construiu-se uma pesquisa teórica a partir do sentido de 

território como produção de cuidado. Concebemos território além do conceito de espaço 

geográfico, espaço físico, mas um território carregado da subjetividade de cada sujeito que 

nele habita, de suas histórias e memórias.  

Pensar neste conceito mais amplo de território permite compreender as estratégias de 

cuidado no lugar habitado. Permite, deste modo, ir ao encontro de quem de fato demanda 

assistência, rompendo as propostas seculares de hospitais psiquiátricos como lugar de 

aprisionamento, de abandono, de violência de toda ordem; enfim, lugar de segregação e 



punição, seja pelo estigma que existe em torno do uso abusivo das drogas, seja pela história 

da loucura e da doença mental.  

Esta pesquisa nos permitiu refletir que não existe uma receita única e previsível de 

cuidado, de promoção de saúde mental. Ao profissional que envereda numa proposta de um 

fazer itinerante, distante das consultas em horário marcado e espaços preestabelecidos, mas 

uma clínica que vai ao encontro do usuário e que pede licença para interagir, mesmo que 

numa postura de estrangeiro em seu território – as ruas, é importante se manter à espreita dos 

modos de intervenção que se está conduzindo, pois a postura assumida diante dessas práticas 

que estão sendo produzidas podem recair numa medida de controle e vigilância, como  ações 

normalizadoras, de abordagem violenta que não respeitem os direitos do outro. Poderíamos 

dar um exemplo de uma abordagem que culpabilize o sujeito por fazer uso de alguma 

substância ou uma abordagem que seja impositiva, como o caso da abstinência como 

imposição para o cuidado.  

Como resposta a questão norteadora: como ofertar e produzir cuidado no território 

dessas pessoas? Algumas possibilidades são apontadas nos estudos que realizamos, mas 

encontramos no fazer itinerante um modelo de cuidado ao usuário de álcool e outras drogas 

em situação de rua. E nesta perspectiva, encontramos nas estratégias de redução de danos uma 

proposta de respeito às diversidades e de uma ética de valorização ao sujeito em sua realidade. 

Respondendo a segunda questão que norteia nossa pesquisa, ou seja, em que medida 

esse modo de cuidado no território recai ou pode recair numa estratégia de biopoder, agindo 

como controle da população e na formatação dos indivíduos? Encontramos na perspectiva 

genealógica foucaultiana, nos efeitos de produção do saber-fazer, um caminho para 

compreender as relações de forças e mecanismos de controle que subsidiam práticas de 

atenção no campo da saúde.  

Neste contexto de uma pesquisa dissertativa de cunho teórico, dentre as possibilidades 

de intervenção psicossocial no contexto das drogas lícitas e ilícitas, identificamos o território 

como espaço de cuidado como uma oportunidade de atenção aos indivíduos em vivência de 

rua. 

Nosso estudo permitiu refletir sobre esta amostra do contexto social, suas dificuldades, 

suas demandas, suas exposições às relações de poder, do biopoder. Compreender território 

numa visão ampliada sugere ações interventivas numa proposta itinerante. E o retorno à 



história das Reformas Sanitárias e Psiquiátricas no Brasil, abre possibilidades de atuar além 

dos muros manicomiais. 

Identificamos como oportunidade ampliar este estudo de cunho teórico para um 

modelo, por exemplo, de pesquisa-intervenção que permita compreender e habitar 

essesterritórios e ao mesmo tempo intervir e cartografar práticas em saúde mental.   

Entendemos que há possibilidades de vida, mesmo na visão determinista do senso 

comum de que o usuário de drogas é um morto em potencial. Há tantas vidas diferentes 

daquelas separadas por muros, mesmo vivendo em situação de rua. Há também tantas outras 

possibilidades de cuidado sem se impor a abstinência ou outras formas impositivas e 

violentas. Há muitas outras formas de produzir saúde e cuidado sem criminalizar as pessoas 

que por razões singulares optam pela experiência com o uso de álcool e outras drogas. 

Percebemos também, que a rua é um espaço democrático. A rua é um espaço que acolhe. A 

rua também é uma escolha, uma decisão. 
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