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RESUMO 

 

A partir de uma perspectiva genealógica, o presente trabalho, de cunho teórico conceitual, 

aborda o atual campo da saúde mental, em específico, de álcool e outras drogas. O atual 

contexto, por vezes, é dominado por perspectivas criminalizante e medicalizante no que diz 

respeito ao uso e aos cuidados aos usuários de drogas. Diante disto, tivemos a pretensão de 

questionar tais práticas reducionistas a luz das análises do poder realizadas pela perspectiva 

genealógica de Michel Foucault, focalizando em específico, a função estratégica da 

Internação Compulsória hoje para usuários de crack em situação de rua, a exemplo das 

cracolândias, nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.  Esta internação, prevista em lei, é 

uma medida tomada em casos pontuais e específicos, respaldada por ordem judicial, 

indicada quando a pessoa está pondo em risco sua própria vida ou a de terceiros e quando 

já se esgotaram todos os outros recursos de intervenção. A metodologia empregada foi à 

genealogia, com o intuito de compreender alguns jogos de força construídos ao longo da 

história e analisar como estes ainda operam e se atualizam no contemporâneo. A 

genealogia (Poder-Saber) de Michel Foucault busca analisar o aparecimento dos saberes, 

que se dá a partir de condições de possibilidades externas aos próprios saberes, ou seja, os 

situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente estratégica. Foucault 

assinala a existência de uma rede de micro-poderes articulados ao Estado e que permeiam 

toda a estrutura social. Assim, procuramos analisar o poder partindo não do seu centro 

(Estado), mas a partir desses micro-poderes que permeiam a estrutura social, considerando 

suas relações com a estrutura mais geral do poder que seria o Estado. Para isso utilizamos 

algumas pesquisas e reflexões de Michel Foucault acerca do poder disciplinar e do 

biopoder. Partimos dessas reflexões na tentativa de entender outras possibilidades de 

ampliação das práticas de cuidado referentes aos usuários de crack em situação de rua. 

 

 

Palavras-chaves: saúde-mental; drogas; crack; internação compulsória; redução de danos; 

biopoder 

 

 



 

 

ABSTRAT 

 

From a genealogical perspective, this theoretical and conceptual work, addresses the 

current field of mental health, in particular, alcohol and other drugs. The current context 

sometimes is dominated by criminalizing and medicalized perspectives with regard to the 

use and care for drug users. Therefore, we have claimed to question such reductionist 

practices in the light of power analyzes carried out by Michel Foucault‟s genealogical 

perspective, focusing in particular, the strategic function of Compulsory Admission, used 

today for crack users in the streets, like the cracolândias in São Paulo and Rio de Janeiro 

cities.This hospitalization provided by law, is an action taken in individual and specific 

cases, backed by court order, indicated when the person is endangering his own life or that 

of third parties and has already exhausted all other intervention resources. The 

methodology used was the genealogy, in order to understand some power games built 

throughout history and analyze how these still operate and are updated in the 

contemporary. Michel Foucault‟s genealogy (Power-Know) analyzes the onset of 

knowledge, which takes place from conditions of external possibilities for own knowledge, 

that is, lie them as elements of a strategic nature essentially device. Foucault points out the 

existence of a network of articulated micro powers to the State and that permeate the entire 

social structure. For that we used some research and Michel Foucault's reflections on the 

disciplinary power and biopower. Thus, from these reflections on trying to understand 

other possibilities of expansion of the practice regarding crack users in the streets. 

 

 

Keywords: mental health, drugs; compulsory hospitalization; harm reduction; biopower. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Em terra de urubus diplomados não se ouve o canto 

dos sabiás.” 

                       (Música Muito Obrigada, Mundo Livre S/A).            

 

Inicio minha escrita com um trecho da música “Muito Obrigado” da banda Mundo 

Livre S/A, por acreditar que esta auxilia no desdobramento daquilo que constitui os meus 

caminhos investigativos: o problema de pesquisa. Este, apoiado pelos pensamentos de 

Sandra Mara Corazza (2007), é entendido aqui não como algo acabado e que segue um 

modelo classificatório, cartesiano. Mas, como algo contínuo e que ao mesmo tempo 

atravessa e produz a minha prática enquanto pesquisadora.  

Corazza (2007), em seu capítulo Labirintos da pesquisa, diante dos ferrolhos, 

menciona uma disposição labiríntica e diz pensar e falar sobre sua pesquisa neste lugar: 

 “eles [os labirintos] são construídos com repartimentos 

poliformos, de disposição esteticamente enredada, tortuosa, 

intricada [...] O traçado de seu desenho é formado por linhas 

sinuosas e imprevisíveis, das quais, quando se está dentro, não se 

tem a mínima ideia de onde levarão, nem onde estão seus pontos 

de fuga [..] Lugar onde muitas vezes é preciso voltar sobre seus 

próprios passos, para encontrar outras possibilidades de continuar 

em movimento.” ( p. 105-106). 

Posso afirmar que por vezes, sinto-me entre labirintos no meu movimento de 

pesquisa, percorrendo por linhas consolidadas e/ou linhas de ruptura a todo instante, sendo 

afetada pelos caminhos que percorro, sejam eles acadêmicos ou não, e movendo o meu 

processo de investigação de acordo com minhas inquietações do já-vivido. Para Corazza 

(2007), a pesquisa transcende as exigências cartoriais e nasce a partir dos sentimentos, da 

inquietação vivida em uma determinada situação que põe em funcionamento a reflexão do 

sujeito.  “Somente nessa condição de insatisfação com as significações e verdades vigentes 

é que ousamos tomá-las pelo avesso, e nelas investigar e destacar outras redes de 

significações.” (CORAZZA, 2007, p. 109). 
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Pautado neste pensamento e também no de Rosa Maria Bueno Fischer (2007), o 

qual se afirma que no movimento de pesquisa a teoria não se desvincula da prática, visto 

que estamos inseridos em problemas, possibilidades, em que geram inquietações enquanto 

seres humanos e pesquisadores, meu processo de pesquisa nasce das minhas andanças no 

campo da saúde mental, em específico, aquela voltada para álcool e outras drogas, a partir 

do ano de 2008 com um estágio voluntário em um CAPS ad (Centro de Atenção 

Psicossocial a usuários de álcool e outras drogas) no estado de Sergipe, no qual permaneci 

por noves meses. 

Durante minha permanência no CAPS ad fui questionando os modos de cuidado a 

estes usuários, como também o valor dado ao poder médico neste espaço. No ano de 2011, 

tive a oportunidade de retornar ao mesmo CAPS como psicóloga voluntária de um Projeto 

de Qualificação do Atendimento e Gestão do CAPS (Supervisão clínico-institucional), 

convidada por um psicólogo, com o qual tive o prazer de ser aluna na época da graduação. 

Neste projeto, que permaneci por um ano, acompanhei as reuniões técnicas do CAPS ad e 

do CAPS infantil (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) do mesmo município, o 

qual reforçou as inquietações concernentes aos modos de cuidado suscitados, ainda, 

enquanto estagiária voluntária. 

Destarte, descrevo abaixo três cenas que marcaram minha trajetória neste campo de 

álcool e outras drogas. 

Cena1: Estagiava no CAPS ad e, em momentos em que a psicóloga do equipamento 

não podia estar presente, facilitava sozinha um grupo que acontecia todas as quintas-feiras 

com os usuários do serviço. Este grupo dividia-se em dois momentos. O primeiro era 

assistir a filme que tinha temáticas relacionadas com o cotidiano daqueles usuários. E o 

segundo, referia-se a roda de conversa que acontecia logo após o filme para discutirmos as 

temáticas que foram abordadas durante o filme. Em um desses dias, não recordo o filme 

em que assistimos, a discussão foi em torno das possibilidades e oportunidades de trabalho, 

de melhor qualidade de vida. Durante a conversa, um usuário falou em voz alta: “Você diz 

essas coisas porque tá aí...empregada, estudando, tem seu dinheiro, é bonitinha e ninguém 

olha pra você com cara feia. Você tem tudo em casa! Não passa fome, nem nada disso. Por 

isso fica falando que podemos melhorar as nossas condições de vida. Quem vai me dar 

emprego? Quando olham pra mim já viram a cara...ninguém dá valor não. Você tá é 
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louca!”. Ao ouvir isto, fiquei sem reação, não soube o que falar naquele momento. Minha 

mente girou de tantos questionamentos. Fui para casa àquele dia, pensando na fala do 

usuário: O quanto aquele usuário tinha razão? O quanto que o mercado de trabalho se 

fecha para usuários que fazem uso abusivo de drogas?  

Cena 2: Cresci em uma família onde meu pai era policial civil e tinha uma pequena 

empresa de construção civil. Por coincidência, logo quando comecei a estagiar no CAPS 

ad, meu pai estava fazendo a reforma deste equipamento. Em um dos meus primeiros dias 

enquanto estagiária encontrei meu pai no pátio do CAPS ad, fazendo uma medição para a 

reforma. Ao me ver, ele chegou até mim e disse em voz baixa: “Jayane, o que você está 

fazendo aqui, minha filha?! Não tá vendo que aqui é tudo marginal? Não é lugar pra você, 

não. Olhe pra eles...você não tem medo, não, de ficar aqui com eles? Tô falando que é pra 

te proteger, mas já que você insiste, tenha cuidado com eles. Não vá para o ponto de ônibus 

sozinha”. Neste dia, fiquei questionando-me como as pessoas veem os usuários que 

frequentam estes serviços. O quanto o discurso de meu pai estava carregado de sinais de 

preconceito e, vale ressaltar, que este discurso veio também de um policial.  Neste dia 

cheguei à conclusão que maioria das pessoas marginaliza e exclui por acreditar que os 

usuários de drogas são uma ameaça a vida da população. 

Cena 3: Era psicóloga voluntária do Projeto de Qualificação do Atendimento e 

Gestão do CAPS (Supervisão clínico-institucional) e junto com a equipe deste projeto 

íamos quinzenalmente às reuniões técnicas, na intenção de orientar os profissionais e 

auxiliá-los para uma melhor qualificação do serviço. Em uma das reuniões técnicas foi 

discutido a política de redução de danos, que naquela época ainda não havia sido efetivada, 

de fato, no serviço. Poucos profissionais trabalhavam com a redução de danos, a maioria 

dizia preferir focar em suas atividades a importância da abstinência. Dentro deste cenário, 

abordamos o assunto da redução de danos, explicando o seu funcionamento e a sua 

eficácia. Contudo, a maioria dos profissionais resistia a trabalhar com essa política, 

alegando valores e crenças que iam de encontro a esta lógica, não acreditando em sua 

eficácia, mesmo com estudos que comprovavam sua eficiência em determinados casos. 

Fiquei refletindo sobre a resistência encontrada em alguns profissionais que lidam 

diretamente com este público, em que às vezes a discriminação pode também partir deles e 

não somente dos ditos leigos. 



13 

 

 

Diante destes fatos, e de acordo com Laura Pozzana de Barros e Virgínia Kastrup 

(2010, p 73), “a pesquisa se faz em movimento, no acompanhamento de processos, que nos 

tocam, nos transformam e produzem mundos”. Com isso, posso dizer que fui tocada em 

minhas andanças pelo campo de álcool e outras drogas, os quais fomentaram 

questionamentos: O que, de fato, é a droga? Como a droga foi elevada a categoria de 

ameaça e deixou de ser vista como algo festivo, terapêutico e sacramental? Em quais 

situações os usuários de drogas sofrem uma política mais autoritária? A Redução de Danos 

seria uma boa alternativa para a lógica reducionista e curativa? E, trazendo um pouco mais 

para a atualidade, como em uma política de Redução de Danos a Internação Compulsória 

incide? O que a Internação Compulsória nos faz entender sobre o uso de drogas no 

contemporâneo?   

Na tentativa de responder tais questionamentos, podemos nos reportar ao atual 

cenário do Campo de Atenção Psicossocial Brasileira, referente a álcool e outras drogas, o 

qual se encontra diante de desafios concernentes ao seu modo de cuidado. Há uma grande 

repercussão nos meios midiáticos e acadêmicos acerca das medidas de cuidado que 

atualmente a sociedade brasileira está adotando para os usuários de drogas, principalmente 

em alguns estados como São Paulo e Rio de Janeiro. 

As internações compulsórias e involuntárias estão fomentando debates e 

mobilizações acerca do uso das drogas e seus modos de cuidado em todo país. A primeira 

consiste na avaliação do laudo médico pelo promotor que entrega um parecer ao juiz 

dando-o direito de ordenar ou não a internação do usuário. Já no segundo tipo de 

internação é o parente que leva o usuário a um centro de referência, o qual solicita a 

internação, e em seguida o médico avalia se ela é necessária e o promotor é comunicado da 

internação. 

O antropólogo e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(Cebrap) e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (Neip), Maurício 

Fiore, em um reportagem da Revista Carta Capital, no dia 22 de janeiro de 2013, em 

oposição a internação forçada, assinalou que a mesma provoca o enfraquecimento da 

vontade individual, o que impossibilita a tomada de iniciativa, por parte dos usuários, 

acerca do conhecimento e superação da realidade em que se encontram. Contrapondo este 

pensamento, o médico e colunista Dr. Drauzio Varella em uma entrevista ao Jornal Folha 
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de São Paulo, em 28 de janeiro de 2013, defendeu a internação compulsória de 

dependentes de crack, afirmando que estes não possuem dignidade, uma vez que “estão 

jogados na sarjeta”. 

Assim, percebemos que há aqueles que defendem uma prática de clínica ampliada
1
, 

ou seja, um alargamento de ações, em que exista uma perspectiva de construção de 

vínculos
2
 cooperativos, de aumento do grau de liberdade e de co-responsabilidade daquele 

que está se tratando. E os que se opõem a esta clínica e priorizam uma lógica anti-drogas, 

com o engessamento de ações, adotando uma postura moralizante e com um caráter 

reducionista e hegemônico, baseado na exclusividade do saber médico.   

Domiciano J. R. Siqueira (2006), em seu livro Mal(dito) cidadão: numa sociedade 

com drogas, afirma que “a saúde enxerga o uso de drogas como uma doença (dependência 

química) e desde o inicio do século XX, com a forte estruturação das empresas e 

laboratórios de remédios [...] e com o avanço da clínica psiquiátrica no mundo, [...] se 

fortaleceu essa ideia.” (p.15). Menciona também o conceito de justiça diante do uso de 

drogas, o qual está relacionado com uma questão de delito e, consequentemente, com uma 

culpabilização do uso. “Se o uso de drogas é crime o caminho do usuário é, portanto, a 

cadeia. [...] Mesmo que se considere as ideias trazidas pela Justiça Terapêutica [...] 

permanece a culpa, impondo ao usuário um tratamento compulsório o que em quase nada 

contribui com o objetivo final.” (p.16). E por fim, trás a visão da religião acerca das 

drogas. Usar drogas, nesta visão, é um pecado e por isso usam como proposta de 

tratamento a conversão. 

Diante dessa análise, Domiciano põe que “o maior problema em relação ao 

consumo de drogas não é o consumo em si, mas o contexto onde está colocado” (2006, p. 

16), o que muitas vezes trazem prejuízos, já que podem afastar os usuários de drogas de 

                                                           
1
 Segundo Gastão Wagner de Sousa Campo, em seu livro Saúde Paidéia (2003), clínica 

ampliada é a redefinição do objeto, do objetivo e dos meios de trabalho da assistência 

individual, familiar ou a grupos. Portanto, não só o paciente, como também o grupo de 

sujeitos, seja eles a família e outros coletivos, uma classe, um agrupamento institucional, é 

objeto da clínica ampliada. 
2
 Vínculo indica interdependência, relações com duplo movimento, compromissos dos 

profissionais com os pacientes e vice-versa. No caso dos profissionais um envolvimento 

com a saúde coletiva de uma comunidade e com a saúde individual, particularmente dos 

mais vulneráveis. Já no caso dos pacientes o vínculo se constituirá quando ele acreditar que 

a equipe contribuirá para a defesa de sua saúde (CAMPOS, 2003).  
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práticas mais saudáveis, onde priorizam o direito de escolha do sujeito. Pois, insistimos em 

relacionar o uso das drogas com doença, crime ou pecado. Por essa razão: 

“[A] sociedade sempre entendeu que a responsabilidade sobre as 

nossas angústias, tristezas e fracassos era “das drogas” e não do 

nosso jeito de viver a vida e encarar os obstáculos da existência. 

Por essa causa a ideia de prevenção ocupou sempre os melhores 

lugares entre os que defendem os ideais acépticos  orientados pelas 

históricas elites que tratavam o “dar-se bem na vida” com a ideia 

inequívoca de “não usar drogas” ( 2006, p.13). 

Daí é possível fazer uma leitura de que as drogas na contemporaneidade, muitas 

vezes, estão mais implicadas com a repressão do que com um cuidado, sendo o paradigma 

do proibicionismo “Diga não as drogas” bastante forte na sociedade brasileira. Assim, 

como constatou Domiciano (2006), podemos dizer que tal paradigma perpassa por alguns 

eixos, como a psiquiatria, a justiça e a religião e para este trabalho procuro focar no eixo da 

psiquiatria e da justiça.  

Com críticas contra e a favor dos modelos de cuidado que estão sendo adotados, 

gostaria de sinalizar meu posicionamento: encontro-me no campo de luta a favor de modos 

de cuidado que leve em consideração que a droga faz parte do contexto cultural e envolve 

outros aspectos da vida do usuário tais como o econômico, social, político e histórico. 

Utilizar a solução médica e/ou judiciária para um problema que se encontra envolvido por 

tantos outros aspectos da sociedade brasileira, a meu ver, é uma atitude reducionista. Desta 

forma, é importante que haja superação da hegemonia do saber e das práticas biomédicas e 

judiciárias em prol de uma clínica que enfatize a pluralidade de modos de vida, com 

participação ativa do usuário no processo de cuidado.    

É em torno dessas problemáticas que gira o tema desta dissertação, inserida no 

campo da saúde mental, em específico, o voltado para usuários de álcool e outras drogas. 

Percebe-se que o atual contexto é dominado por perspectivas criminalizante e 

medicalizante no que diz respeito ao uso e aos cuidados aos usuários de drogas. Diante 

disto, tivemos a pretensão de questionar tais práticas reducionistas a luz das análises do 

poder realizadas pela perspectiva genealógica de Michel Foucault, focalizando em 

específico, a função estratégica da Internação Compulsória hoje para usuários de crack em 

situação de rua, a exemplo das cracolândias, nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.   

Segundo Fernando Danner e Nythamar de Oliveira (2009), em seu artigo A 

Genealogia do Poder em Michel Foucault, a genealogia do poder surgiu no pensamento de 
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Foucault a partir da década de 1970, sobretudo com a publicação de Vigiar e Punir (1975) 

e da História da Sexualidade I: A Vontade de Saber (1976), completando o projeto de uma 

arqueologia do saber. A genealogia (Poder-Saber) buscava analisar o aparecimento dos 

saberes, que se dá a partir de “condições de possibilidade externas aos próprios saberes, ou 

melhor, que, imanentes a eles – pois não se trata de considerá-los como efeito ou resultante 

–, os situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente estratégica” (p. 

786).  

Conforme Danner e Oliveira (2009), para Foucault não existem sociedades livres de 

relações de poder. Os sujeitos são resultados dessas relações de poder. Assim sendo, não 

existe „o poder‟, o que existe são relações de poder, ou seja, formas diferentes, 

heterogêneas, em constante modificação. O poder é um exercício social e, como tal, 

constituído historicamente. Foucault assinala a existência de uma rede de micro-poderes a 

ele (ao Estado) articulados e que permeiam toda a estrutura social. Portanto, trata-se de 

procurar analisar o poder partindo não do seu centro (Estado) e ver como ele se exerce em 

níveis mais baixos da sociedade, e sim o contrário, partir desses micro-poderes que 

permeiam a estrutura social e ver como eles se relacionam com a estrutura mais geral do 

poder que seria o Estado. 

Nas análises de Foucault o poder não é visto como um processo integral e 

centralizado de dominação que se desempenharia em diferentes esferas da vida social, e 

sim que funciona como uma rede de dispositivos ou mecanismos que atravessam toda a 

sociedade, envolvendo todos os sujeitos. A genealogia do poder operada por Foucault 

critica as teorias de constituição da soberania e que tem como objeto o contrato social e as 

teorias que fazem a crítica do abuso do poder, constituindo o poder não somente por 

transgredir o direito, mas o próprio direito por ser um modo legal de exercício da violência 

e o Estado, cujo papel central é realizar a repressão. De tal modo, a análise genealógica do 

poder se constitui com o estudo do poder disciplinar e, em seguida, com a análise do 

biopoder, o qual será melhor esclarecido no primeiro capítulo deste estudo (DANNER E 

OLIVEIRA, 2009). 

Para Resende (2005, p. 2) “a genealogia faz a história dos percursos acidentais, do 

disparate, provocando a suspensão da intemporalidade do sujeito, submetendo-o às práticas 

sociais e examinando o momento do surgimento e as condições específicas de 

possibilidades dos acontecimentos.” 
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 Tadeu de Paula Souza em sua tese de doutorado, A norma de abstinência e o 

dispositivo “drogas”: direitos universais em territórios marginais de produção de saúde 

(Perspectivas da redução de danos), (2013, p. 39), aponta que:  

 
“Uma genealogia das drogas não se propõe a entender os diferentes 

sentidos que as drogas assumem em diferentes culturas e 

momentos da história. Mas 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.” 

 

 A história das drogas nos serviu, não para compreender seu papel nas culturas, e 

sim para analisar os vetores que regulamentam a vida, que normatizam as condutas dos 

sujeitos, ou seja, analisar os jogos de força que operam e se atualizam nas formas de 

governo na nossa contemporâneidade. 

 Envolto nesta questão, retorno ao inicio deste escrito quando trouxe o trecho da 

música “Muito Obrigada” como uma ferramenta para o desdobramento do meu problema 

de pesquisa. O referido trecho, a nosso ver, retrata a complexidade de superar tendências 

hegemônicas que, na maioria das vezes, são travestidas de um discurso diplomático. 

Discurso que, por sua vez, propaga um modelo atual da vida dominante na sociedade, na 

qual muitas pessoas contemplam e aderem positivamente, negligenciando outras 

concepções – que podem ter um caráter positivo referente ao cuidado - que habitam 

terrenos que vão de encontro ao veiculado e imposto por esta sociedade.  

 É em torno dessas problemáticas que gira o tema desta dissertação, inserida no 

campo da saúde mental, em específico, o voltado para usuários de álcool e outras drogas, 

percebe-se que o atual contexto é dominado por perspectivas criminalizante e 

medicalizante no que diz respeito ao uso e aos cuidados aos usuários de drogas. Diante 

disto, tivemos a pretensão de questionar tais práticas  a luz das análises do poder realizadas 

por Michel Foucault. 

No primeiro capítulo, abordo as tecnologias de poder, e seus mecanismos de 

controle, que normatizam e regulamentam a vida, bem como, sua relação com os usuários 

de crack em situação de rua e, consequentemente, com as medidas de internações 

compulsórias adotadas enquanto estratégia emergencial de combate ao uso do crack no 

país.  Para tal, utilizaremos de reflexões de Michel Foucault. 
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No segundo capítulo, volto-me para uma visão histórica da problemática em foco, 

na medida em que sabemos que muitas das nossas representações e sensibilidades frente a 

algo ou alguém que hoje vivenciamos no presente possuem suas raízes no passado. Assim, 

faço uma descrição sobre o uso das drogas em seu contexto histórico e cultural e abordo, 

de uma forma mais específica, os usuários de crack em situação de rua. 

No terceiro, e último, capítulo, foco na nossa temática e descrevo acerca de alguns 

marcos no processo da reforma sanitária e psiquiátrica brasileira do seu inicio até o atual 

modelo de atenção psicossocial. Além disso, como a questão jurídica não esta separada da 

sociedade, considerei, dentro do contexto nacional, a legislação e algumas políticas sobre 

álcool e outras drogas, a exemplo da Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas de 2003, já que estas regulamentam as 

práticas de saúde voltadas para este público. Abordo ainda a Internação Compulsória como 

campo de problemática e trago a política de Redução de Danos como pano de fundo para 

tal discussão. No percurso faço um apanhado sobre a história da redução de danos, seu 

funcionamento e sua perspectiva, além de buscar entender como se encontra o cuidado a 

estes usuários na atualidade. Parto dessas reflexões na tentativa de entender outras 

possibilidades de ampliação das práticas referente aos usuários de crack em situação de 

rua. 
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CAPÍTULO 1: AS TECNOLOGIAS DE PODER E SEUS MECANISMOS DE 

CONTROLE: NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA VIDA E 

ALGUMAS RELAÇÕES COM OS USUÁRIOS DE CRACK 

Passaram-se décadas até que a patética harmonia dos urubus 

maestros foi abalada com a invasão da floresta por canários 

tagarelas que faziam coro com periquitos festivos e serenatas com 

sabiás. Os velhos urubus encrespados entortaram o bico e 

convocaram canários e periquitos e sabiás para um rigoroso 

inquérito. “Cadê os documentos de seus concursos?” indagaram  e 

os pobres passarinhos se olharam assustados. Nunca haviam 

frequentado escola de canto, pois o canto nascera com eles. Seu 

canto era tão natural que nunca se preocuparam em provar que 

sabiam cantar naturalmente. “Não, não, não assim não pode, cantar 

sem os documentos devidos é um desrespeito a ordem!” Bradaram 

urubus e em uníssono expulsaram da floresta os inofensivos 

passarinhos.  

                          (Música Muito Obrigada, Mundo Livre S/A) 

 

 “Cadê os documentos de seus concursos?”, “Não, não, não, assim não pode, cantar 

sem os documentos devidos é um desrespeito à ordem!” Tais trechos, da música Muito 

Obrigada, são pertinentes se relacionarmos esses documentos a tomada da vida como 

objeto de exercício do poder.  E por que não relacionar, também, com usuário de crack em 

situação de rua? Este, por sua vez, muitas vezes encontra o poder de “fazer viver ou deixar 

morrer” nas mãos do poder médico ou judiciária em virtude das normas e regras que a 

sociedade moderna impõe.   

Cabe nos perguntar como esses poderes foram se constituindo, quais os efeitos de 

saber que são produzidos e se desenvolvem na nossa sociedade e quais as condições sócio-

histórica que possibilitaram sua emergência. Assim sendo, o presente capítulo, como já 

fora apontado anteriormente, aborda as tecnologias de poder, e seus mecanismos de 

controle, que normatizam e regulamentam a vida, bem como, sua relação com os usuários 

de crack em situação de rua e, consequentemente, com as medidas de internações 

compulsórias adotadas enquanto estratégia emergencial de combate ao uso do crack no 

país.  Para tal, utilizaremos de reflexões de Michel Foucault. 

 

1.1) Do poder soberano ao poder sobre a vida (biopoder): 
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Michel Foucault em sua obra A história da sexualidade I: a vontade de saber, no 

capítulo Direito de morte e poder sobre a vida (1988), assinala que durante muito tempo o 

poder soberano predominou na sociedade e tinha o direito de vida e de morte como 

fórmula atenuada desse poder, isto é, “o direito de causar a morte ou o de deixar viver” 

simbolizado pelo gládio. “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” (p. 148). Esse poder soberano 

desenvolveu uma sociedade de sangue, a qual prevalecia à “honra da guerra e medo das 

fomes, triunfos da morte, soberano com gládio, verdugo e suplícios, o poder falar através 

do sangue; este é uma realidade com função simbólica” (p. 160). 

Leandro Alves Martins de Menezes (s/d) em seu artigo Uma nova arte de governar 

vidas, aponta que as noções de soberania e povo se concentravam na figura monárquica, ao 

passo que cada indivíduo particular estava para representar essa figura. A nação não 

formava um corpo para além do corpo imperial. E foram estas relações de dominação e os 

métodos de sujeição que Foucault buscou analisar, e não as relações de soberania.  

 

“A teoria da soberania desempenhou os papéis de constituição 

política das sociedades ocidentais para o estabelecimento do 

sistema feudal e formação das monarquias administrativas que 

serviu como instrumento da luta política nos séculos XVI - XVII. 

Contudo, a partir dos séculos XVII-XVIII nota-se o surgimento de 

uma nova rede de poder, o poder disciplinar” (MENEZES, s/d, p. 

2-3, grifo do autor). 

 

A partir destes séculos, ou seja, da época clássica, o Ocidente teve uma 

transformação concernente aos mecanismos de poder, ou seja, surgiu um poder destinado a 

produzir forças, “a fazê-las crescer e a ordená-las mais do que a barrá-las, dobrá-las ou 

destruí-las”. O poder matar para poder viver deu espaço ao poder que se situa e se faz em 

nível da vida, da espécie, da raça, e dos fenômenos maciços de população. O poder 

assumiu a função de gerir a vida e passou a se distribuir de acordo com seus reclames. “O 

poder de morte apresenta-se agora como o complemento de um poder que se exerce, 

positivamente, sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração [...] o exercício, 

sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto” (FOUCAULT, 1988, p. 149). 

O poder soberano com o direito de causar a morte ou deixar viver foi suprido pelo 

poder de causar a vida ou devolver a morte. Isso porque na época do soberano, a morte 

significava a passagem de um mundo para outro, ou seja, a substituição de uma soberania 
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terrestre por outra, uma soberania mais poderosa. No momento em que o poder assumiu a 

tarefa de gerir a vida, a intervir no nível de controle de acidentes, de deficiências, de 

eventualidades, na intenção de aumentar a vida da população, houve um desuso dos rituais 

que acompanhavam o momento da morte e, consequentemente, uma desqualificação da 

mesma. A morte passou a ser o limite, “o ponto mais secreto da existência”, ou seja, 

passou a ser vista como objeto de tabu. Afastou-se do plano de ritualização, carregado de 

valores simbólicos, para o plano subterrâneo em que a morte é aquilo que se esconde e se 

envergonha, já que tendo a vida como eixo principal, a morte encontra-se fora deste 

domínio. (FOUCAULT, 1988, p.151).  

Com o advento da Revolução Francesa, “o poder de fazer morrer cada vez mais 

fica limitado, reduzido ou pelo menos há apaziguamento dessas relações de força. [...] 

[Dessa forma], Foucault afirma que passa haver um fomento pela produtividade e pela vida 

longa que incide no fazer viver” (MENEZES, s/d, p. 4, grifo do autor). 

Ainda pautado em Foucault (1988), o poder sobre a vida desenvolveu-se, 

concretamente, a partir do século XVII, com duas formas principais que “não são 

antitéticas e constituem, ao contrário, dois pólos de desenvolvimento interligados por um 

feixe intermediário de relações” (p. 151). O primeiro pólo formado concentrou-se no corpo 

como máquina, isto é, “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”, ou seja, tais métodos de poder constituem as disciplinas: 

“anátomo-política do corpo humano” (p. 151).  

O segundo pólo formado centrou-se no corpo-espécie, a qual “a proliferação, os 

nascimentos e mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade” 

(FOUCAULT, 1988, p. 152), ou seja, todos os processos vitais foram tomados como 

pontos de fixação e por isso uma série de intervenções e controles reguladores foi 

assumida, constituindo uma bio-política da população. 

As disciplinas do corpo e as regulações da população formaram os dois pólos em 

que se desenvolveu a organização do poder sobre a vida, com técnicas que objetivam a 

sujeição dos corpos e o controle das populações. Como já fora aludido, tais pólos se 

complementam e caminham, sutilmente, juntos. O primeiro pólo de poder, as disciplinas, 

estão às instituições como a escola e o exército, que fomentam reflexões sobre 
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aprendizagem, educação e ordem, por exemplo. O segundo pólo de poder, as regulações, 

estão concernentes à “população a demografia, a estimativa da relação entre recursos e 

habitantes, a tabulação das riquezas e de sua circulação das vidas com sua duração 

provável” (FOUCAULT, 1988, p. 153).  

Esse enfoque no corpo vivo, sua valorização e gestão distributiva de suas forças, 

como também nos processos da vida, deu lugar aos procedimentos de poder e de saber. 

Dessa forma, observações e medidas visando à vida e a sobrevivência dos homens 

contribuiu para o afastamento das eminências da morte e, assim, o homem ocidental, aos 

poucos, aprende a “ser uma espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de 

existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva” (FOUCAULT, 1988, p. 

155). O viver passou a ser um campo de controle do saber e de intervenção do poder. 

 Segundo Menezes (s/d), os procedimentos penais que perpassavam pela violência 

física deram espaço a uma aplicação disciplinar embasada por princípios humanitários, 

buscando uma reintegração social e recuperação dos ditos desviantes. Usando como 

embasamento referencial a primeira parte da obra Vigiar e Punir: o nascimento da prisão, 

de Michel Foucault (1987), vemos exemplificações características dessa modificação. No 

primeiro momento, do poder tradicional da soberania, Foucault alude descritivamente os 

passos da pena de um condenado no ano de 1757 em Paris: 

 

[Damiens fora condenado], a pedir perdão publicamente diante da 

porta principal da Igreja de Paris levado numa carroça, nu, de 

camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; na 

dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será 

erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das 

pernas,sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito 

parricídio, queimada com fogo de enxofre, a às partes em que será 

atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em 

fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo 

será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e 

corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas 

lançadas ao vento. (1987, p.9.) 

 

  

 Este exemplo mostra o procedimento de punição que produzira a morte naquela 

época. Na continuação desses procedimentos de punição, ainda em Vigiar e Punir, 

Foucault destaca uma mudança três décadas depois essa punição. Um novo poder se 
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desenvolvia na sociedade e de maneira mais duradoura, e sutil, em termos de produtividade 

do corpo do indivíduo e da vida: 

[O] dia dos detentos começará às seis horas da manhã no inverno, 

às cinco horas no verão. O trabalho há de durar nove horas por dia 

em qualquer estação. [...] Ao primeiro rufar de tambor, os detentos 

devem levantar-se e vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as 

portas das celas. Ao segundo rufar, deve estar de pé e fazer a cama 

(1987, p10.). 

  

A punição deixa de existir centrada no suplício como método de sofrimento e dar 

lugar ao:   

“aparecimento da perda de um bem ou de um direito como forma 

punitiva ou mesmo castigos como trabalhos forçados, prisão e 

diversos meios de privação da liberdade. Com isso, o corpo e o 

sangue são substituídos por novos personagens punitivos que 

visam essencialmente normalizar o sujeito desajustado para a 

sociedade. A eficácia desses processos completa suas etapas nas 

chamadas funções psi, na polícia médica, medicina social, prisões 

e nas escolas enquanto um dispositivo de normatização” 

(MENEZES, s/d, p.9, grifo do autor). 

  

 Partindo dessa premissa, o desenvolvimento do biopoder produziu uma mudança na 

vida humana. O homem moderno passou a ser visto como um sujeito cuja sua vida de ser 

vivo está ligada diretamente com a política, ou seja, o sujeito “entra como algo em jogo em 

suas próprias estratégias políticas”, e não mais como um “animal vivo [...] capaz de 

existência política”(FOUCAULT, 1988, p.156). Tal mudança teve consequências 

consideráveis na sociedade moderna, a exemplo da relevância crescente acerca da atuação 

da norma no sistema jurídico da lei. No poder tradicional da soberania, a morte 

representava a arma da lei e aqueles ditos desviantes respondiam com a ameaça de morte. 

Contudo, no poder em que gerir a vida é tarefa primordial, há uma necessidade de 

mecanismos reguladores e corretivos, que objetiva qualificar, medir, avaliar e hierarquizar 

mais do que manifestar a ameaça de morte. Para Foucault (1988, p. 157), “a lei funciona 

cada vez mais como norma, e [...] a instituição judiciária se integra cada vez mais num 

contínuo de aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são sobretudo 

reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder 

centrada na vida.” Esse poder se encarrega da vida e opera constantemente com 

mecanismos reguladores e punitivos. 

Sobre este pano de fundo, não podemos mencionar o usuário de crack que habita os 

centros periféricos das grandes metrópoles, as chamadas Cracolândias? Tal usuário pode 

ser marginalizado, discriminado, por não estar dentro das normas e regras estabelecidas 
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pela sociedade diante destes casos. Entrando, aí, em um jogo de exclusões. Para 

exemplificar tal premissa, citaremos um caso ilustrado por Souza (2013). Ele relata um 

caso que fora acompanhado por uma equipe de saúde da família em que a senhora era 

idosa, com diabetes descompensada, e seu principal problema de saúde era o uso do álcool. 

Em uma das visitas domiciliares, a senhora disse que: 

 “abandonara o tratamento da diabetes porque toda vez que ia na 

unidade os profissionais de saúde diziam que ela tinha que “parar 

de beber”. Essa senhora era arrimo de família ( três filhos e cinco 

netos) e, segundo ela mesma comentou, a bebida não era seu 

principal problema. A dificuldade com seus filhos e netos era sua 

principal queixa e apontava para uma difícil situação existencial. 

Ao ser impelida a parar de usar álcool, essa senhora se sentia 

pessoalmente discriminada e não acolhida em sua singularidade, na 

sua história, no seu desejo e nas suas dificuldades. Em nome de 

uma norma(estar abstinente), outros problemas de saúde não 

estavam sendo acompanhados” (p.61). 

De certo que este exemplo fora apresentado de maneira breve e não retrata um 

usuário de crack em situação de rua. Mas, o que podemos extrair deste caso em relação a 

estes usuários ditos desviantes, que moram nas ruas e, por conseguinte, não seguem a lei e 

as normas impostas socialmente?  

Na tentativa de responder a tal pergunta, extraímos cenas do vídeo “As regras da 

Cracolândia e a visita surpresa de Haddad”, produzido pela TV Folha, em janeiro de 2014, 

com o intuito de pensar nos regimes de saber-poder na contemporaneidade. Este vídeo 

retrata a vida cotidiana dos usuários de crack, moradores da Cracolândia paulista, seus 

desejos, suas concepções de mundo e de vida, bem como, registra a implantação do 

programa “De braços abertos” realizado pela prefeitura municipal de São Paulo. Tal 

programa oferece abrigo, tratamento de saúde, alimentação, atividade ocupacional, 

capacitação profissional e auxílio financeiro a usuários de crack da região.  

Durante o vídeo, moradores são entrevistados e discorrem sua relação com o crack 

e, consequentemente, com a vida. Verbalizam sua trajetória, seus anseios e seus medos. 

Além destes, especialistas, como psiquiatra, e gestores são também entrevistados e expõe 

seus pontos de vista acerca da Cracolândia e do programa “De braços abertos”.   

Entretanto, para este capítulo, iremos nos ater a algumas falas dos usuários de drogas, 

moradores daquela região, a respeito de sua trajetória de vida e as dificuldades encontradas 

no caminho (para todos os moradores entrevistados usaremos nomes fictícios): 



25 

 

 

“Tô aqui dentro não por causa da droga, mas costume” (José). 

 

“Tem famílias que te discrimina. Tá usando crack?! Eu não quero 

meu filho em casa. Ele usa crack, ele vai me roubar, me matar... A 

cracolândia não quer que você venha pra cá, mas pra os que já 

estão aqui, já, estamos de braços abertos” (João). 

 

“Eu separei de minha mulher, aconteceram umas coisas, aí eu falei: 

Ah, então vou pra rua [...] Eu tenho uma profissão, sou pedreiro, 

mas a gente bate nas portas aí de empresa... eu mesmo já troquei de 

roupa e tal, arrumei meus documentos...aí o cara pergunta: Você 

sabe ler? Você tem 1º grau, 2º grau? Meu amigo, só sei assinar 

meu nome. Ah, então não serve. O que a gente vai fazer?” (Pedro). 

  

  Evidenciamos, aí, uma complexa rede de mecanismos de controle da vida, a qual 

reduz o campo de possibilidades de caminhos alternativos e, possivelmente, desconsidera a 

singularidade do uso de crack de cada sujeito em questão. Uma vez que, as falas elucidadas 

mostram o campo de discriminação e marginalização que perpassa pela vida destes 

usuários. Embasado em Ivan Farias Barreto (2013), em seu artigo Análise da estratégia de 

internamento compulsório para usuários de crack em situação de rua no Brasil : 

“Esses problemas [a deficiência dos serviços que fomentam 

uma política de inclusão e assistencial, os estigmas diante aos 

usuários de drogas, a política proibicionista, entre outros]   

somados aos determinantes sociais em saúde que 

caracterizam os usuários de crack em situação de rua (e 

denunciam a exclusão e o abandono social no país), têm 

resultado em completa desassistência a essa população. Estes 

consumidores, por sua vez, encontram no uso de crack um 

meio para suportar as perdas de sentido e ausências de 

perspectivas, alimentando, portanto, o círculo vicioso 

exclusão - uso de crack – exclusão” (p.15). 

 

A normalização opera ditando o “certo” e o “errado”, colocando as drogas como 

sendo a causa do problema e exclui outros campos da vida do sujeito, a exemplo da fome, 

desemprego, falta das condições mais básicas para viver, entre outros. 

 Souza (2013) aponta que:  

“muitos outros signos, como a miséria, desemprego, desassistência, 

modos de vida, etc., foram subtraídos por um único signo – o crack 

– um problema multicausal [torna-se um] problema de causa única: 

as drogas como causa [...] A eleição das drogas como um grande 

mal da atualidade permite concentrar esforços na sua eliminação e 

no seu combate gerando uma polarização entre os que estão a favor 

e os que estão contra, sendo excluída uma terceira via ” (p. 64). 
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 Podemos nos referir como uma terceira via a Redução de danos. Esta não atua em uma 

lógica binária do “sim ou não às drogas”, mas caminha em uma proposta de desconstrução das 

drogas como um problema em si, contestando a abstinência como único caminho.   

Por vezes, no uso de drogas e neste caso, mais especificadamente, no uso do crack a 

abstinência é colocada como condição única de cuidado, pondo regras de controle e 

definindo fronteiras de certo ou errado, o que pode estigmatizar e, consequentemente, 

negligenciar outros vetores da vida do sujeito. Vetores estes, que podem estar gerando 

maiores problemas em sua vida e inclusive ser até a fonte impulsionadora para o uso da 

droga. A frase “você tem que parar de beber” ou “você tem que parar de usar a droga x” é 

comum na contemporaneidade. A normatização, por vezes, atua com mecanismos de 

polarização reguladores da vida, a exemplo da abstinência que antes era uma norma 

religiosa ( bem e mal) e, posteriormente, passou a operar como norma médica e jurídica, 

normal e patológico e lícita e ilícita, respectivamente. “Estes três âmbitos [da abstinência] 

de construção de práticas sobre o corpo e sobre a vida operam por polarizações. O ideal do 

mundo sem drogas congrega, no contemporâneo, regimes de saber-poder dentro de novas 

tecnologias de governo das condutas” (SOUZA, p. 63, 2003).  

  Assim sendo, em alguns casos, como os mencionados anteriormente, a abstinência: 

 “comparece como regra, norma que define uma fronteira entre o 

dentro e o fora do sistema e ao mesmo tempo um limite entre a 

cura e a doença, entre o normal e o patológico. São estas imagens 

polarizadas que vemos começar a se formar: contra ou a favor; sim 

ou não; tudo ou nada; abstinente ou drogatido; para no limite nos 

barramos com a dualidade bem e mal. A polarização produzida no 

campo das drogas reconhece duas posições e possibilidades 

extremas” (SOUZA, 2013, p.62).  

Como exemplo desta lógica binária, podemos citar a Internação Compulsória que  

atua a partir da norma do estar abstinente e assume um caráter de esconder e camuflar 

problemas sociais.  Esse tipo de internação é uma modalidade que legitima o Poder 

Judiciário a realizar indicações terapêuticas para usuários de crack em situação de rua. 

“Essas pessoas são geralmente encaminhadas para as chamadas “comunidades 

terapêuticas”, conhecidas por serem instituições privadas, que priorizam a internação e o 

isolamento” (BARRETO, 2013, p.15). 

Utilizando como referencial teórico o artigo “O sentido da biopolítica em Michel 

Foucault”, de Fernando Danner (2010), a norma compôs um “elo entre o elemento 
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disciplinar do corpo individual (disciplinas) e o elemento regulamentador de uma 

multiplicidade biológica (biopoder). A norma é tanto aquilo que se pode aplicar a um 

corpo que se deseja disciplinar como a uma população que se deseja regulamentar” (p. 13), 

ou seja, sociedade de normalização se cruza, a todo tempo, com a norma disciplinar e a 

norma da regulamentação.  

Para o pensamento foucaultiano, as duas tecnologias de poder conseguiram atingir 

o indivíduo do orgânico ao biológico, do corpo à população. Logo: 

 “o desenvolvimento da sociedade moderna e das novas 

relações de produção capitalistas tiveram a necessidade de 

toda uma tecnologia de poder que age de modo a gerir e a 

controlar as multiplicidades humanas. [...] uma espécie de 

ajustamento dos indivíduos às novas relações de produção 

então em pleno desenvolvimento” (DANNER, 2010, p.14). 

 

Talvez, faça-se necessário retornar aos dois polos de poder aludidos anteriormente, 

poder disciplinar e biopoder, na intenção de uma maior compreensão acerca dos 

mecanismos de controle e regulamentação dos corpos e da população. A obra Vigiar e 

Punir: o nascimento da prisão aborda, na terceira parte, o tema da disciplina e nos mostra 

como a época clássica inicia a descoberta do corpo como objeto e alvo de poder, ou seja, 

nesta época o corpo começa a ser investido, manipulado, modelado, adestrado para o 

trabalho. É no adestramento do corpo que é gerida a noção de docilidade em que liga o 

corpo analisável ao corpo manipulável. Assim, “é dócil um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, 

p.118).  

O objeto do poder disciplinar não é mais o comportamento realizado, mas sim suas 

potencialidades, focando também na eficácia dos movimentos, na força, nas virtualidades, 

já que o poder disciplinar, para Foucault (1987), é um exercício em constante 

funcionamento, que circula enquanto prática. Pois, o poder aqui, não é visto como objeto 

ou algo fixo. O poder nasce da invenção e do aparecimento de novos arranjos 

institucionais, de dispositivos de saberes, como escolas, ciências, famílias que se ocupam 

em investir sobre os corpos, individualizando-os e transformando esses espaços em 

produtores de novas subjetividades.  
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O poder, para o pensamento foucaultiano, é positividade no sentido da criação, do 

engendramento. Isto é, o poder não é o que reprime algo já existente, mas o que produz e 

conduz o indivíduo a agir.  

 

“Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em 

termos negativos: ele exclui, reprime, recalca, censura, abstrai, 

mascara, esconde. Na verdade o poder produz; ele produz 

realidade; produz campos de objetos e rituais da verdade. O 

indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa 

produção.” ( FOUCAULT, 1987, p. 161) 

 

Dessa forma, o poder nos impele a agir na sujeição por formação. No poder 

disciplinar, a disciplina age sobre os corpos individuados, se internalizando de forma 

analítica, fragmentando esse corpo e não se apropriando dele. 

Estas disciplinas são os métodos que permitem o controle minucioso das operações 

do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e impõem uma relação de 

docilidade-utilidade; quanto mais dócil, mais útil, ou seja, mais submisso.   

Essas disciplinas tornaram-se formas de dominação sobre o corpo dos outros, mas 

“não para que façam o que se quer, e sim para que operem como se quer, segundo a 

rapidez e eficácia que se determina”. Para isso, foi levado em consideração um conjunto de 

técnicas, todo um corpo de processos e de saberes, de descrições, de receitas e dados, já 

que a disciplina procede da distribuição dos indivíduos no espaço, do controle da atividade, 

da organização das gêneses e da composição das forças. 

 Para esse autor:  

“poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se 

apropriar e de retirar, tem função maior “adestrar”; ou sem dúvida 

adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não 

amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-

las e utiliza-las num todo. [...] separa, analisa, diferencia, leva seus 

processos de decomposição até as singularidades necessárias e 

suficientes” (p. 143) 

Segundo o pensamento foucaultiano, as disciplinas funcionam cada vez mais como 

técnicas que fabricam indivíduos úteis e o poder funciona e se exerce em rede, no qual os 

indivíduos estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer a sua ação. 

Dentro dessa visibilidade do indivíduo, vale ressaltar o Panóptico de Jeremy 

Bentham projetado em 1791. Este é um dispositivo que “organiza unidades espaciais que 

permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente”. O panóptico tem como principal 
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objetivo “induzir um estado consciente e permanente de visibilidade que permite o 

funcionamento automático do poder”. De tal modo, não se faz necessário recorrer à força 

para obrigar, por exemplo, o condenado ao bom comportamento, o louco a calma. 

Assim, o Panóptico é um exemplo de vigilância penitenciaria. A arquitetura 

conferida a ele é: 

 “de um sistema que permite a um vigilante observar todos os 

prisioneiros ou todos aqueles que passam pelo ambiente carcerário, 

sem que estes possam perceber que estão sendo observados. É uma 

torre que fica localizada no pátio central da prisão, mas se aplicou 

também as escolas, manicômios, hospitais e fábricas em geral. Foi 

utilizada tendo em vista a eficácia desse método normalizador nas 

sociedades de controle, sobretudo em substituição aos poderes que 

usam de sujeição com violência física ou mesmo produzindo a 

morte” (MENEZES, s/d, p. 12). 

É um mecanismo de fiscalização constante, ou seja, um método de controle 

específico dos poderes disciplinares. O panoptismo aparece, dessa forma, como modelo, 

para suprir politicamente as tecnologias de autopunição física (MENEZES, s/d).  

Segundo Menezes (s/d), o Panóptico “tem uma ação muito mais eficaz de domínio, 

porque não mais é necessário vigiar o interno, ele naturalmente irá se dispor ao 

condicionamento, ao auto governo, dado que não raro irá supor que alguém estará lhe 

fiscalizando” (p.13). Os indivíduos permanecem num lugar fixo. Lugares estes em que 

todos seus movimentos são monitorados. Os doentes, os mortos e outras distribuições dos 

corpos humanos, preservando cada um em seu lugar, cada um em seu corpo, em sua 

doença e morte.  

Para Danner (2010), “as sociedades modernas serão caracterizadas, por Foucault, 

como sociedades disciplinares e normativas” (p.2), a partir dos condicionamentos do 

Panóptico, uma vez que este dispositivo possui procedimentos institucionais de 

modelagem do indivíduo e de gestão coletiva. Assim sendo, o Panóptico é “o modelo 

basilar a partir do qual se dá a gênese [do] indivíduo e [da] população moderna” (p. 2). 

 O panoptismo é um exemplo de vigilância hierárquica do poder disciplinar nos 

corpos individuais. Contudo, Foucault (1987) afirma que o sucesso do poder disciplinar 

deve-se não somente a vigilância hierárquica, mas também a sanção normalizadora e ao 

exame. A vigilância hierárquica, como já fora explicado anteriormente, permite que o 

poder disciplinar esteja em toda parte e sempre alerta de forma silenciosa, comportando a 

visibilidade de todos. A sanção normalizadora, no regime do poder disciplinar, não 
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objetiva a expiação nem exatamente a repressão, mas ela acima de tudo normaliza; 

controla todos os momentos das instituições disciplinares, compara, diferencia, 

hierarquiza, homogeniza e exclui. Através da disciplina surge o poder da norma e o normal 

passa a ser o princípio de coerção. O exame é uma combinação das duas técnicas 

supracitadas e se caracteriza por permitir qualificar, classificar e punir, já que fomenta uma 

visibilidade em que os indivíduos são diferenciados e sancionados. 

Foucault, em seu livro Em defesa da sociedade (1999), na aula de 17 de março de 

1976, aponta que o poder disciplinar consistia em:  

“todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a 

distribuição espacial dos corpos individuais ( sua separação, 

alinhamento, sua colocação em série e em vigilância) e a 

organização, em torno, desses corpos individuais, de todo um 

campo de visibilidade. Eram também as técnicas pelas quais se 

incumbiam desses corpos, tentavam aumentar-lhes a força útil 

através do exercício, do treinamento, etc. Eram igualmente técnicas 

de racionalização e de economia estrita de um poder que devia se 

exercer [...] mediante todo um sistema de vigilância, de 

hierarquias, de inspeções, de escriturações, de relatórios” (p.288).   

 

 Ainda embasado no pensamento foucaultiano, na metade do século XVIII, surge o 

biopoder como uma nova tecnologia que se dirige ao “homem ser vivo”. Essa nova 

tecnologia se refere “a multiplicidade dos homens [...] na medida em que ela forma [...] 

uma massa global, afetada por processos de um conjunto que são próprios da vida, que são 

processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc” (1999, p.289). 

 Tais fenômenos começam a ser levados em consideração e trazem o surgimento de 

uma medicina que terá o papel 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” ( FOUCAULT, 1999, p. 291). 

Essa nova técnica está relacionada aos processos vitais do ser humano, isto é, 

processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade. “É da natalidade, da morbidade, 

das incapacidades biológicas diversas, dos efeitos do meio, é disso tudo que a biopolítica 

vai extrair seu saber e definir o campo de intervenção de seu poder” (p.292). É uma 

tecnologia com mecanismos regulamentadores da vida. 
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O biopoder regula as populações e as vidas dos sujeitos, ou seja, é um investimento 

sobre o corpo vivo. O poder que executa sobre os corpos vai além do adestramento e da 

extorsão de forças, incide no nível da própria vida, controlando e modificando-a. “A 

instalação [deste poder é] voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos 

de vida, [caracterizando um poder] cuja função mais elevada [...] [é] investir sobre a vida, 

de cima a baixo” (FOUCAULT, 1988, p. 152,). 

Levando em consideração esses aspectos, o biopoder trouxe para a sociedade três 

pontos importantes a ser analisado, segundo Foucault (1999). Este assinala que o primeiro 

ponto importante fora o surgimento de um novo personagem: a população. Anteriormente 

a introdução desta nova tecnologia de poder, a teoria do direito só analisava o indivíduo e a 

sociedade, “o indivíduo contratante e o corpo social que fora constituído pelo contrato 

voluntário ou implícito dos indivíduos” (p. 292). Logo, as disciplinas lidavam com o 

indivíduo e seu corpo. Após a introdução de tal tecnologia, surgiu a noção de população 

como problema político, científico e biológico.  O segundo ponto, diz respeito à natureza 

dos fenômenos que passaram a ser ponderados, uma vez que são fenômenos coletivos que 

somente se tornam importantes no nível da massa.  “São fenômenos que se desenvolvem 

essencialmente na duração, que devem ser considerados num certo limite de tempo 

relativamente longo; são fenômenos em série” (p. 293). E, por fim, o terceiro ponto 

concernente às funções dos mecanismos implantados. Tais mecanismos irão focar nas 

previsões, nas estimativas estatísticas, nas medições globais, traçando caminhos diferentes 

dos mecanismos disciplinares. Irão ser estabelecidos mecanismos reguladores que “vão 

poder fixar equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de homeóstase, 

assegurar compensações [, ou seja,] [...] de otimizar um estado de vida”(p. 293-294). 

Destarte, para Menezes (s/d), Foucault define que na modernidade há três modelos 

de exercício de poder: o soberano, o disciplinar e o biopoder. Porém, nem sempre eles são 

antagônicos ou se excluem, já que muitas vezes se complementam: 

“A noção moderna de indivíduo é um efeito desses exercícios de 

poder e, em parte, fruto do saber-poder aos sujeitos que são 

educados dentro das ferramentas de sistemas de poder como 

agentes do disciplinamento. Essa tecnologia transcreve um 

mecanismo de sujeição dos corpos dos indivíduos, tornando-os 

dóceis, manipuláveis, atingindo eficácias populacionais, e enfim, 

construindo indivíduos adequados para manipulação” (p.14, grifo 

do autor). 
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As formas de poderes são jogos móveis e estão presentes, de forma sutil, na 

sociedade moderna. Os mecanismos de poder disciplinar, por exemplo, provocam 

resultados em redes, pois, se por um lado, resultam em termos negativos por excluir, 

reprimir, censurar, recalcar, mascarar e ocultar. Por outro lado, agenciam não precisamente 

resultados positivas, mas produtivas em relação à sociedade, como consumo, gastos, 

produção e velocidade do trabalho ( MENEZES, s/d).  

Levando em consideração tais fatos, Foucault (1988) assinala que a luta que coloca 

em questão o sistema de poder, se faz em torno da vida, compreendendo-a como as 

necessidades básicas, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível. Assim:  

 “O direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das 

necessidades, o direito, acima de todas as opressões ou alienações, 

de encontrar o que se é e tudo o que se pode ser, esse direito tão 

incompatível para o sistema jurídico clássico, foi a réplica política 

a todos esses novos procedimentos de poder[...]” (p. 158). 

Na contemporaneidade, podemos citar a estratégia da redução de danos como um 

possível exemplo de prática que vai de encontro aos mecanismos reguladores e punitivos, 

uma vez que valoriza os direitos humanos dos usuários de álcool e outras drogas e 

questiona o modelo que impera o autoritarismo em prol de uma prática inclusiva e 

humanizada. Logo, tal estratégia pode fazer parte da réplica política mencionada 

anteriormente, a qual reivindica o direito à vida e ao corpo.  

1.2) A arte de governar vidas 

Neste subcapítulo, tentamos analisar os modos de governar e de se governar, de 

conduzir e de se conduzir, traçando o percurso da Idade Média ao nascimento de novas 

tecnologias de saber e poder e, consequentemente, novas formas de relações econômicas e 

sociais.  

 

Embasado em Souza (2013), a arte de governar os homens teve início em meados 

do século III com o poder pastoral cristã. Este, por sua vez, era um governo das condutas 

que se exercia por meio da religião. Logo, o aparelho estatal estava fora deste contexto. 

Esse poder pastoral cristã se exerce a partir de três pontos: a salvação, a lei e a verdade. A 

primeira, a salvação, diz respeito aos méritos e deméritos de cada sujeito que forma a 

comunidade, ou seja, as falhas e intenções de cada um. A segunda, a lei, é posta como uma 

instância de obediência pura, pois os homens devem seguir a vontade de Deus; a lei da 
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cidade deu lugar à lei divina. A terceira, a verdade, implica no exercício constante de 

desvelar uma verdade interiorizada. 

No pastorado cristã, a renúncia de si e aos prazeres da carne, torna-se uma norma e 

requesitos para uma salvação. Salvação esta, que somente é alcançada após a morte. E, 

portanto, em vida só resta desvelar detalhadamente e constantemente os caminhos pelos 

quais os prazeres pecaminosos podem ser quebrados.  “A associação intrínseca entre o 

prazer e o mal, a adoção da abstinência como norma de conduta e a instauração de  um 

estado de vigília e obediência  criam as bases de um poder pastoral que será, após séculos 

do seu surgimento, incorporado por novas tecnologias de saber” ( SOUZA, 2013, p. 71). 

Assim, neste regime, temos três importantes características na arte de governar: o 

homem como objeto de governo; o governo ao mesmo tempo sendo totalizante e 

individualizante; um poder que gere a vida nos seus detalhes, pensamentos e sentimentos. 

Dessa forma, “a renúncia de si, a abstinência dos prazeres e das paixões e 

dependência integral a outro indivíduo caracterizam as matrizes históricas que se inserem 

como norma de uma arte de governar” (SOUZA, 2013, p. 72). O poder pastoral cristã se 

alargará até os aparecimentos dos Estados modernos, os quais novas racionalidades passam 

a introduzir novas tecnologias de governo das condutas. 

Para Souza (2013), o cristianismo teve um relevante peso não só na história da 

subjetividade, como também na história da droga.  O aparecimento dos confessionários, 

como meio para assegurar uma vigília constante de um sujeito por outro, pode ser 

compreendido como um dos caminhos que levou a proibição de substâncias alucinógenas 

pela Igreja Católica ao longo da Idade Média.  “ Os deuses foram transformados em um 

único Deus, as drogas foram tornadas numa única droga ( vinho como sangue de Cristo), e 

as diversas seitas perseguidas para a oficialização em uma única religião” ( p. 74). Houve 

uma perseguição das multiplicidades e diversidades religiosas. Assim, as drogas que 

também faziam parte de seitas e rituais de cura, bem como promoviam uma ponte de 

ligação entre a loucura e o prazer, também foram condenadas e perseguidas pelo governo 

das condutas do poder pastoral.  

Tais perseguições se deram em torno das seitas e seus hábitos, e não as drogas em 

si, uma vez que estas não haviam assumido um caráter de realidade e de verdade própria. 
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“A genealogia do poder pastoral é a história da construção de um regime de verdade sobre 

o corpo e a subjetividade que serviram de moldura para que as novas tecnologias de poder 

tornassem as drogas um problema político estratégico” (p. 77).  

Essa construção de novas tecnologias de poder, que tornaram as drogas um 

problema, como fora supracitado, pode ser mais bem compreendido ao mencionarmos o 

dispositivo da sexualidade que antes era conduzido pelo signo do mal e, após a introdução 

de novas tecnologias de poder, assumiu outro viés de produção de verdade, a doença. A 

partir desse viés de produção de verdade, houve o surgimento do “processo [em que] a 

verdade sobre o corpo passa a ser regulada não só pela religião, mas também pelo saber 

médico” (SOUZA, 2013, p. 77). 

Com isso, um dos pontos que cruzam o problema do uso da droga, diz respeito às 

questões médicas e suas técnicas na saúde pública. Como aponta Vianna (2009, p.84), 

“falar em drogas implica considerar os eventuais riscos e prejuízos que seu uso pode lançar 

sobre a saúde de um indivíduo”. Dentro dessa conjuntura, encontramos os distintos 

métodos de tratamento e acompanhamento oferecidos aos usuários de drogas, sejam eles 

de modo compulsório, sejam eles atinentes a uma “demanda espontânea”.  

“Se existe, em nossa sociedade, uma pressão para que usuários 

“problemáticos” ou não de drogas busquem tratamento, esta em 

muito se deve a um ideal aparentemente inquestionável, universal: 

a saúde. Se o tratamento em alguns desses casos é compulsório, 

sua obrigatoriedade e consequente cerceamento da liberdade se 

justificam sempre em nome de um bem maior: a saúde. Não apenas 

a saúde do indivíduo que faz uso de drogas, mas também a saúde 

da sociedade,” ( VIANNA, 2009, p. 84, grifo do autor).  

 

 Daí, podemos elucidar alguns questionamentos: Como os mecanismos de controle 

da vida, com suas funções de normatizar e regulamentar atua sobre aqueles que, por algum 

motivo, a exemplo do uso do crack, não seguem os ditames de uma saúde dominante? 

São esses questionamentos que nortearão este subcapítulo. Ponderamos, aqui, que 

os estigmas que carregam os usuários de crack, “de uma subjetividade drogada, 

dependente, viciada” (VIANNA, 2009, p.84), talvez, sejam facilitados por um ideal de 

saúde, o qual perpetua um modo de vida saudável e um bem estar social que  nos é 

contemporâneo. 

 

“[Esse modo de vida saudável ] não se confunde com a produção 

de saúde, e sim com uma determinada inflação das práticas e 
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discursos acerca da vida que foi sendo produzida historicamente. 

Se é possível situar não uma origem, mas um ponto de inflexão 

(engendrado por múltiplas contingências) definitivo para pensar 

essa objetividade histórica ou acontecimento, este se dá através do 

nascimento da medicina social, na qual a saúde é convocada como 

objeto de saber e poder” (VIANNA, 2009, p.84-85). 

 

É sabido que o saber - poder médico reorganiza um modo de ver e ser dentro da 

sociedade e, assim, nos reportar a história da medicina social nos auxilia na compreensão 

de tal importância, bem como, do aparecimento da medicina moderna científica. Portanto, 

Foucault, em seu livro Microfísica do poder (1979), organizado por Roberto Machado, no 

capítulo O nascimento da medicina social, assinala que a medicina moderna científica 

nasceu no fim do século XVIII com o aparecimento da anatomia patológica.  

Com o advento do capitalismo, no final do século XVII e inicio do século  XIX, o 

corpo foi visto como força de trabalho e de produção, dando início ao controle da 

sociedade com corpo, no corpo. “Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de 

tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é 

uma estratégia bio-política” (FOUCAULT, 1979, p.80). 

Para Foucault (1979), a medicina social se desenvolveu em três etapas: a medicina 

de Estado, a medicina urbana e a medicina da força de trabalho. Estas etapas mostram as 

fases por meio das quais a medicina compôs como objetos de medicalização o Estado, as 

cidades e os pobres. 

A primeira etapa, a medicina de Estado, desenvolveu principalmente na Alemanha, 

no começo do século VXIII.  Desde o final século XVI e início do século XVII o mundo 

europeu se preocupou com o estado de saúde de sua população. Contudo, na França, 

Inglaterra e Áustria a preocupação se restringiu a calcular a força ativa de suas populações. 

Havia uma preocupação sanitária do Estado em estabelecer tabelas de natalidade e 

mortalidade, índice da saúde da população e da preocupação em aumentar a população, 

sem haver uma intervenção efetiva para aumentar seu nível de saúde (FOUCAULT, 1979).  

Diferentemente das práticas médicas supracitadas, Foucault (1979) assinala que a 

Alemanha desenvolveu uma prática médica centrada na melhoria do nível de saúde da 

população.  Surgiu, em meados do século XVIII, a polícia médica. Tal polícia consistia em 

um sistema mais completo de tabela de morbidade comparado aos quadros de nascimentos 
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e mortes que eram desenvolvidos anteriormente, além de um fenômeno de normalização da 

prática e do saber médico, uma organização administrativa para controlar a atividade dos 

médicos e a criação de funcionários médicos nomeados pelo governo com 

responsabilidade sobre uma região, seu domínio de poder e saber. 

“com a organização de um saber médico estatal, a normalização da 

profissão medica, a subordinação dos médicos a uma 

administração central e, finalmente, a integração de vários médicos 

em uma organização medica estatal, tem-se uma serie de 

fenômenos inteiramente novos que caracterizam o que pode ser 

chamada a medicina de Estado” ( p.84). 

A segunda etapa, a medicina urbana, é representada pela França, em fins do século 

XVIII, com o fenômeno da urbanização. Foucault (1979, p. 86) aponta que “na segunda 

metade do século XVIII, se colocou o problema da unificação do poder urbano. Sentiu-se a 

necessidade, ao menos nas grandes cidades, de constituir a cidade como unidade, de 

organizar o corpo urbano de modo coerente, homogêneo, dependendo de um poder único e 

bem regulamentado”. 

Isso se deu por vários motivos. O primeiro deles é concernente à economia. A 

cidade se torna um lugar de mercado e, por conseguinte, integra as relações comerciais. “A 

cidade não [sendo] somente um lugar de mercado, mas um lugar de produção faz com que 

se recorra a mecanismos de regulação homogêneos e coerentes” (FOUCAULT, 1979, p. 

86). O segundo motivo é a política. Com o desenvolvimento das cidades, houve um 

aparecimento de uma população operária pobre, aumentando as tensões políticas no 

interior da cidade, uma vez que começa a haver um afrontamento entre rico e pobre. “As 

chamadas revoltas de subsistência, o fato de que, em um momento de alta de preços ou 

baixa de salários, os mais pobres, não podendo se alimentar, saqueiam celeiros, mercados, 

são fenômenos que [...] ganham intensidade cada vez maior e conduziram a grandes 

revoltas contemporâneas da Revolução Francesa” ( FOUCAULT, 1979, p.86). 

Antes o perigo social vinha do campo. Do início do século VXII até meados do 

século XVIII, os camponeses em momentos de dificuldade econômica iam atacar os 

castelos ou as cidades, isso ocorreu.  No fim do século XVIII, a revolta dos camponeses 

regrediu e deu espaço as revoltas urbanas. “Daí, a necessidade de um poder político, capaz 

de esquadrinhar esta população urbana” (FOUCAULT, 1979, p.86). 
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A partir daí, desenvolveu-se uma atitude de medo e angústia frente às cidades. Esse 

medo urbano é oriundo de vários elementos, tais como oficinas e fábricas que estavam 

sendo construídas, o amontoamento da população, a população numerosa, as epidemias 

urbanas, entre outros. 

Foucault (1979) nota que, no século XVIII, houve dois importantes modelos de 

organização médica para a história ocidental: o modelo gerado pela lepra e o modelo 

gerado pela peste. O leproso, na Idade Média, “era expulso do espaço comum [...] exilado 

em um lugar confuso onde ia misturar sua lepra a lepra dos outros. O mecanismo de 

exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. A medicina era uma 

medicina de exclusão” (p. 88). Em contrapartida, o modelo político-médico contra a peste, 

não mais excluía os ditos perigosos. Essa medicina priorizava o internamento, a análise 

minuciosa da cidade e o registro permanente. 

Diante disso, a medicina urbana consiste em três objetivos. O primeiro é analisar os 

lugares de acúmulo e de amontoamento que dentro do espaço urbano pode gerar doença, 

epidemias ou endemias. A segunda diz respeito ao controle de uma boa circulação da água 

e do ar, já que existia uma crença em que estes dois elementos tinham uma influência 

direta sobre o organismo. Terceiro, e último, são concernentes à organização dos 

elementos necessários a vida comum da cidade, como a posição das fontes e dos esgotos 

(FOUCAULT, 1979).   

Embasado ainda em Foucault (1979), a medicalização da cidade é importante por 

vários motivos. Dentre eles, podemos citar: a relação da prática médica com as ciências 

extra médicas. A medicina como sendo medicina das coisas (ar, água, decomposições). “A 

organização da medicina foi importante para a constituição da medicina científica” (p.93).  

E a noção de salubridade. “A salubridade é a base material e social capaz de assegurar a 

melhor saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de 

higiene pública, técnica de controle e de modificação dos elementos materiais do meio que 

são suscetíveis de favorecer ou [...] prejudicar a saúde” (p.93). 

 

“A medicina urbana [...] não toma por objetos os homens, os 

corpos ou os organismos, e sim as condições de vida: água, ar, 

decomposições, fermentos etc. São sobre as condições de vida que 

ela incide. Uma medicina do meio, das coisas, focada na 

salubridade” (VIANNA, 2009, p.87). 
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E, por último, a terceira etapa assumida pela medicina social fora a medicalização 

dos pobres e trabalhadores. Os pobres não representavam, até este momento, um perigo 

para as cidades. Estes, por sua vez, colaboravam para o funcionamento dos espaços 

urbanos, desempenhando funções relativas ao despejo do lixo, entrega de cartas, entre 

outras. Contudo, em meados do século XIX, os pobres apareceram como perigo para 

sociedade, uma vez que se tornou uma força política capaz de revoltar ou de participar de 

revoltas. Outro fator que se somou a este perigo fora à cólera de 1832 que se “propagou 

por toda a Europa e cristalizou em torna da população pobre uma série de medos sanitários 

e políticos” (FOUCAULT, 1979, p.94). Isso contribuiu para propagar os pavores sanitários 

em volta desta população, fazendo com que o Estado separasse o espaço urbano entre 

pobres e ricos.   

  Diante dessa realidade, a Lei dos Pobres é criada na Inglaterra para diminuir as 

consequências indesejáveis oriundas da má-saúde do pobre, por meio do domínio médico. 

Garantindo a saúde do pobre através de uma prática assistencialista, garantia-se, 

consequentemente, a proteção daqueles mais ricos. É deste modo que, no século XIX, há 

um fortalecimento de uma medicina vinculada à organização de uma política de saúde e de 

uma importância das doenças como questão política e econômica. A saúde e o bem estar 

físico da população são aqui analisados como um alvo político que demanda uma 

responsabilidade coletiva (FOUCAULT, 1979). 

“A saúde ocupa assim um lugar privilegiado entre os objetos de 

incidência do biopoder. Os saberes, os discursos sobre a saúde 

facilitam a tomada da vida como alvo privilegiado do biopoder, na 

medida em que se torna possível explorá-la, investi-la, controlá-la. 

O biopoder alimenta assim a saúde da qual se supre ele mesmo 

para ser cada vez mais invocado, (re)produzido, às custas do 

potencial de variação do qual se compraz a vida. Assim é que a 

saúde passa a se apresentar como um “direito” do cidadão e um 

dever do Estado, na medida em que ele a toma sob sua tutela – cuja 

expressão máxima seria o Estado do bem-estar social” (VIANNA, 

2009, p.88).  

 

Partindo desse contexto, podemos mencionar, também, como as técnicas de saúde 

foram se desenvolvendo dentro destas conjunturas. Foucault, ainda em seu livro 

Microfísica do poder (1979), no capítulo O nascimento do hospital, mostra como este se 

tornou um instrumento terapêutico. É perceptível o aumento do poder médico sobre a vida 

dos indivíduos na medida em que o hospital passa a assumir um caráter terapêutico. Antes 
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do século XVIII, o hospital era espaço de reclusão para os indesejados da sociedade, 

pobres, doentes, velhos, prostitutas, caracterizava-se por ser uma instituição de assistência 

e exclusão e a função do médico não aparecia. O hospital como instituição fundamental 

para a vida urbana do Ocidente, na Idade Média, não é uma instituição médica, e a 

medicina é, nesta época, uma prática não hospitalar.  

 
“O pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como 

doente, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. Por 

estas razões, o hospital deve estar presente tanto para recolhê-lo, 

quanto para proteger os outros do perigo que ele encarna. O 

personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente 

que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo. E alguém que 

deve ser assistido material e espiritualmente, alguém a quem se 

deve dar os últimos cuidados e o último sacramento. Esta é a 

função essencial do hospital” (FOUCAULT, 1979, p.101). 

 

Em meados do século VXIII, com a introdução de tecnologias de poder e, por 

conseguinte, mecanismos de controle, a medicina fora adquirindo um caráter terapêutico. 

Um dos dispositivos responsáveis por esta mudança refere-se a anulação dos efeitos 

negativos do hospital. Como fora mencionado anteriormente, o espaço hospitalar era 

apenas para exclusão daqueles considerados perigosos para a sociedade daquela época. 

Então, não houve, primeiramente, uma medicalização do hospital, e sim uma purificação 

do ambiente concernente aos efeitos nocivos da desordem que lá dentro ocasionava. 

 

“É o ingresso dos mecanismos disciplinares no espaço  do hospital 

que  possibilitará sua medicalização. “A disciplina é, antes de tudo, 

a análise do espaço. É a individualização do espaço, a inserção dos 

corpos em um espaço individualizado, classificatório, 

combinatório” ( FOUCAULT, 1979, p.106). 

 

Outro fator que contribui para a medicina hospitalar fora a transformação do 

sistema de poder no interior do hospital.  O médico passou a ser o principal responsável 

pela organização hospitalar. 

 

 “O grande médico, até o século XVIII, não aparecia no hospital; 

era o médico de consulta privada. [...] [ Porém] o grande médico de 

hospital, aquele que será mais sábio quanto maior for sua 

experiência hospitalar, é uma invenção do final do século XVIII” 

(FOUCAULT, 1979, p. 110). 
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E, por fim, soma-se a medicina hospitalar o sistema de registro. O hospital passa, 

não somente a ser um lugar de cura, mas também de registro, acúmulo e formação de 

saber. “E então que o saber médico que, no início do século XVIII [...] começa a ter seu 

lugar, não mais no livro, mas [na vida cotidiana] registrado na tradição viva, ativa e atual 

que é o hospital” (FOUCAULT, 1979, p. 110-111). 

Conforme afirma Foucault (1979), o hospital, então,  adquire uma característica de 

cura e, consequentemente, terapêutica, o que torna o médico o principal responsável pela 

organização hospitalar. Com o ritual das visitas dentro do hospital, surge o poder do 

médico e com ele o ambiente hospitalar passa a ser também um ambiente de acúmulo e 

formação de saber, como produtor de uma medicina individualizante, já que o indivíduo 

passa a ser  observado, conhecido e curado diante das práticas médicas.  

 “O indivíduo e a população são dados simultaneamente como 

objetos de saber e alvos de intervenção da medicina, graças à 

tecnologia hospitalar. A redistribuição dessas duas medicinas será 

um fenômeno próprio do século XIX. A medicina que se forma no 

século XVIII é tanto uma medicina do indivíduo quanto da 

população” ( FOUCAULT, 1979, p.111).  

Nesse sentido, conforme aponta Vianna (2013), a medicina social e as técnicas 

médicas é sobreposta à população com o objetivo de aproximar a sua saúde e seu bem estar 

físico e psíquico de um modelo, imposto historicamente, de normalidade, “com base na 

categorização de critérios mais ou menos específicos definidos por linhas de força entre 

saberes e práticas no plano do biopoder” (p.85). De tal modo, o nascimento da medicina 

social surge em um momento em que o corpo passa a ser objeto do poder, configurando-se, 

mais tarde, como um biopoder.  

 

Temos, aí, duas séries: “série corpo – organismo – disciplina - instituições; e a série 

população – processos biológicos – mecanismos regulamentadores - Estado” 

(FOUCAULT, 1999, p. 298).  

Apoiando-se no referencial teórico de Foucault (2008), em seu livro Segurança, 

território, população, organizado por Martins Fontes, com a noção de população e os 

mecanismos capazes de assegurar sua regulação, houve um deslocamento dos dispositivos 

predominantes, o aparecimento de novas técnicas e, consequentemente, novos objetivos. 

Daí deu início a uma nova razão de Estado.  
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“[Tal razão de Estado] toma forma em dois grandes conjuntos de 

saber e de tecnologia políticos: uma tecnologia diplomático- 

militar, que consiste em garantir e desenvolver as forcas do Estado 

por um sistema de alianças e pela organização de um aparelho 

armado [...]; o outro é constituído pela "polícia", no sentido que 

então se dava a essa palavra, isto é, o conjunto dos meios 

necessários para fazer crescer, do interior, as forças do Estado” 

(FOUCAULT, 2008, p.492). 

 

Na ligação entre essas duas tecnologias se deve colocar o comércio e a circulação 

monetária interestatal. Uma vez que, é por meio do desenvolvimento do comércio que 

espera a possibilidade de crescer a população, a mão de obra, a produção e a exportação, e 

de se dotar de exércitos fortes e numerosos. O conjunto população-riqueza fora no tempo 

do mercantilismo o componente privilegiado da nova razão governamental (FOUCAULT, 

2008). 

 

Foucault (1979), em seu capítulo A Governamentalidade, aponta que a instituição 

governamental que assegura a sequência do bom governo do Estado passou a chamar-se 

Polícia. Inicia-se, assim, com a continuidade decrescente e a institucionalização da Polícia, 

uma coerção e vigilância sobre sujeitos individuais e as práticas coletivas. 

 

É no final do século XVI e início do século XVII que há uma primeira forma de 

cristalização da arte de governar devido à racionalização do Estado. Tal cristalização 

ocorreu por uma cadeia de grandes crises do século XVII, momentos de urgências 

militares, políticas e econômicas que impossibilitavam a arte de governar de se expandir. O  

pensamento do século XVII, bem como, sua estrutura institucional também contribuíram 

para este bloqueio. Com a primazia do problema da soberania e suas instituições, o 

exercício do poder era pensado como exercício da soberania, logo, a arte das condutas de 

governar não se desenvolveu de modo exclusivo e livre (FOUCAULT, 1979). 

 

O Estado deve ser apreendido, atualmente, a partir do seu modelo de 

governamentalidade e não de estatização. Diante disso, Foucault (1979) afirma que os três 

pilares sobre o qual se constituiu a governamentalização do Estado foram: a pastoral, as 

novas técnicas diplomático-militares e finalmente a polícia. 
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Com base nestes fatos, e no intuito de melhor compreender as novas artes de 

governar a vida, podemos mencionar como exemplo a importância assumida pelo 

dispositivo da sexualidade, já comentado neste capítulo, na sociedade moderna. Essa 

importância se dá em virtude da articulação em que o sexo assumiu entre os dois eixos dos 

quais  “se desenvolveu toda a tecnologia política da vida. [...] Faz parte das disciplinas do 

corpo: adestramento, intensificação e distribuição das forças [...] Do outro lado, a 

regulação das populações” ( FOUCAULT, 1988, p. 158).  

A sexualidade configura-se entre o corpo individual e a população, uma vez que se 

organiza em volta da vida, mais do que a ameaça da morte. Podemos assim dizer que “a 

sexualidade está exatamente na encruzilhada do corpo e da população” ( FOUCAULT, 

1999, p. 300).   

Foucault (1999) aborda a extrema valorização médica dada à sexualidade no século 

XIX e assinala que a ideia médica era: 

“Uma criança que se masturba demais será muito doente a vida 

toda: punição disciplinar no plano do corpo. Mas, ao mesmo 

tempo, uma sexualidade devassa, pervertida, etc., tem efeitos no 

plano da população, uma vez que se supõe que aquele que foi 

devasso sexualmente tem uma hereditariedade, uma descendência 

que, ela também, vai ser perturbada, e isso durante gerações e 

gerações [...]” (p.301).   

 Segundo Souza (2013), a sexualidade: 

 “tornada um objeto de análise e de intervenção da clínica médica, 

permite que as análises demográficas sejam acompanhadas de um 

olhar minucioso dos comportamentos individuais para a 

delimitação entre o normal e o patológico. A experiência sexual  

individual patologizada e ao mesmo tempo tornada um problema 

de ordem pública constituiu a passagem para a emergência da 

sexualidade como um dispositivo de biopoder [...]” (p.85). 

Esse mesmo autor lança luz de alguns questionamentos, já que o biopoder é atual e 

está diretamente ligada a vida de todos: “Quem não deseja sua própria saúde e a saúde da 

população? Quem não deseja o bem – estar físico de sua população?” (p.85) e aponta que:  

“as análises sobre a emergência da saúde e o bem-estar da 

população como campos de intervenção política devem ser 

entendidas não por um viés coercitivo do exercício do poder 

político, mas pela explicitação de uma nova arte de governar que 

põe o homem como objeto integrante de uma racionalidade do 
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Estado. O corpo individual e o conjunto da população passam a ser 

problemas governamentais, tendo a saúde e o bem-estar como 

práticas benfazejas. [...] Trata-se, portanto, de analisar tecnologias 

de governo da conduta, que não são prioritariamente repressivas, 

constituídas sob  a égide do bem-estar e da saúde individual e da 

população” (p. 85). 

 

 Daí, somos levados a entender de que maneira um poder cria mecanismos que 

normatizam e que, por vezes, dita os momentos em que é necessário usar a força e a 

imposição. Souza (2013), também aponta que a história da sexualidade nos auxilia a 

compreender o problema das drogas no contemporâneo, uma vez que:  

“podemos extrair efeitos mais gerais sobre um processo de 

mudança do eixo de produção de saber e de tecnologias de conduta 

sobre os segredos do corpo e dos prazeres. O problema da 

interdição moral religiosa é recolado na medida em que a 

medicina, assim como outras “pseudo ciências” , passam a ocupar 

um lugar de produção de verdade sobre os prazeres do corpo [ 

passando também] a estar situada sob o signo da doença [ não 

somente sob o signo do mal e do pecado]” (p.86). 

 Tais confissões passaram a fazer parte da pedagogia, das prisões e, posteriormente, 

da medicina, o que levou a articulação entre a confissão e as técnicas de exame. Com isso, 

essas práticas confessionais compuseram um plano institucional que permeia a medicina e 

a justiça, formando sujeitos portadores de uma verdade interior e, logo, produzindo a 

função de regulamentar e normatizar a vida ( SOUZA, 2013).  

 A salvação que antes era pregada pela religião e alcançada após a morte, a partir do 

biopoder passa a ser colocada ainda em vida através das modalidades de bem-estar, saúde e 

segurança. Daí, é o eixo da segurança que, aos poucos, vai ocupando o lugar da salvação 

(SOUZA, 2013). 

 Foucault (2008), em sua aula 11 de janeiro de 1978, coloca em questão o que se 

pode entender por segurança. Para responder a tal pergunta ele cita um exemplo modulado 

em três tempos: a uma lei penal, na forma de proibição, a exemplo de “ não matarás, não 

roubarás”.  O primeiro tempo desse exemplo se dá diante da divisão binária entre o 

permitido e o proibido, sendo assim, o mecanismo legal ou jurídico. O segundo tempo 

consiste em a lei se enquadrar por meio de mecanismos de vigilância e de correção. É o 

mecanismo disciplinar que dentro de sistema binário do código faz surgir um novo 
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personagem, o culpado, e um aparato de técnicas adjacentes, policiais, médicas, 

psicológicas, que são do campo da vigilância, do diagnóstico e da fortuita transformação 

do indivíduo.  O terceiro tempo não mais consiste no código legal nem no mecanismo 

disciplinar, e sim no dispositivo segurança, um sistema contemporâneo. Esse sistema ao 

invés de se preocupar com uma divisão binária entre o permitido e o proibido, preocupa-se 

em “fixar de um lado uma média considerada ótima e, depois, estabelecer os limites do 

aceitável, além dos quais a coisa não deve ir. É, portanto toda outra distribuição das coisas 

e dos mecanismos que assim se esboça” (p.9). 

 A problemática da cidade, com seus espaços urbanos  que existiam efetivamente no 

século XVIII, é outro exemplo o qual podemos clarificar a atuação dos três tempos 

supracitadas. Ainda em Foucault (2008), o problema das cidades do século XVII estava na 

circulação, isto é, para que a cidade se tornasse um agente perfeito de circulação, as ruas 

teriam que sofrer algumas mudanças.  

A primeira mudança é abrir vias que atravessassem a cidade e ruas largas para 

garantir quatro funções. Primeira, “a higiene, o arejamento, eliminar todas aquelas espécies 

de bolsões em que se acumulavam os miasmas mórbidos nos bairros demasiado apertados, 

em que as moradias eram demasiado apinhadas” (p. 24). Segunda, assegurar o comércio 

interior da cidade. Terceira, articular esse conjunto  de ruas  com estradas externas para 

que  as mercadorias externas pudessem chegar ou ser expedidas, mas isso sem abandonar 

as obrigações do controle alfandegário. E, por último, garantir a vigilância “a partir do 

momento em que a supressão das muralhas, tornada necessária pelo desenvolvimento 

econômico, fazia que não fosse mais possível fechar a cidade de noite ou vigiar com rigor 

as idas e vindas durante o dia” (p. 24). Consecutivamente, a insegurança das cidades tinha 

aumentado em virtude do “afluxo de todas as populações flutuantes, mendigos' 

vagabundos, delinquentes, criminosos, ladrões, assassinos, etc., que podiam vir,como se 

sabe, do campo” (p. 24).  

“[Dessa forma] tratava-se de organizar a circulação, de eliminar o 

que era perigoso nela, de separar a boa circulação da má, [de] 

maximizar a boa circulação diminuindo a má. Portanto, também de 

planejar os acessos ao exterior, essencialmente no que concerne ao 

consumo da cidade e a seu comércio com o mundo exterior” (p. 

24-25). 

 

  A respeito do primeiro tempo, a soberania, há uma capitalização de um território, 

pondo o problema maior da sede do governo. Já o segundo tempo, a disciplina, arquiteta 
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um espaço e põe como problema primordial uma distribuição hierárquica e funcional dos 

elementos. E o último tempo, a segurança, busca instituir um ambiente que:  

 “em função de acontecimentos ou de séries de acontecimentos ou 

de elementos possíveis, séries que vai ser preciso regularizar num 

contexto multivalente e transformável. O espaço próprio da 

segurança remete, portanto a uma serie de acontecimentos 

possíveis, remete ao temporal e ao aleatório, um temporal e um 

aleatório que vai ser necessário inscrever num espaço dado. O 

espaço em que se desenrolam as cenas de elementos aleatórios é, 

creio mais ou menos o que chamamos de meio” (p. 27). 

  

 

Os dispositivos de segurança operam, criam, formam, planejam, um meio antes 

mesmo de a noção ter sido formada e isolada. O meio, nesse sentido, é tudo aquilo em que 

se faz a circulação. “O meio é um conjunto de dados naturais, rios, pântanos, morros, é um 

conjunto de dados artificiais, aglomeração de indivíduos, aglomeração de casas, etc” (p. 

28). Sendo assim, o meio é um efeito de massa que opera sobre todos os que aí habitam. 

Fundamentados nessa noção de meio, os mecanismos de segurança é uma técnica política 

que se direciona ao meio. 

Retomando a ideia de Estado de polícia, Foucault (2008) na aula de 29 de março de 

1978, assinala que a polícia nos séculos XVII e XVIII adotava como ferramenta tudo o que 

fosse necessário e satisfatório para que a atividade do homem se integrasse concretamente 

ao Estado, as suas forças e ao alargamento, de maneira que este, por sua vez, estimulasse, 

determinasse e orientasse essa atividade. Ou seja, a polícia designava-se a criação da 

utilidade estatal por meio da atividade dos homens. 

O que constituiu o objeto fundamental desta polícia foi às redes de coexistência dos 

homens uns em relação aos outros.  

“É o fato de viverem juntos, de se reproduzirem, de necessitarem, 

cada um de seu lado, de certa quantidade de alimento, de ar para 

respirar, viver, subsistir, é o fato de trabalharem, de trabalharem 

uns ao lado dos outros, em ofícios diferentes ou semelhantes, é 

também o fato de estarem num espaço urbano de circulação” 

(FOUCAULT, 2008, p. 437). 

 

Simultaneamente a isso, a saúde para a polícia não foi apenas um problema no caso 

de epidemia, mas um problema permanente em que a saúde cotidiana passou a ser um eixo 

de preocupação e intervenção policial. Nesse sentido, a preocupação se ateve a tudo que 

pudesse causar doenças em geral, como o caso “principalmente nas cidades, do ar, do 

arejamento, da ventilação, estando tudo isso, evidentemente, ligado à teoria dos miasmas” 
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(FOUCAULT, 2008, p. 436). Surgiu uma política de um espaço urbano que foi submetido, 

submisso a princípios, a preocupações de saúde. 

 Em sua aula de 5 de abril de 1978, Foucault (2008), dá continuidade ao Estado de 

polícia e põe a cidade como objeto de elaboração e regulamentação policial. A polícia é 

fundamentalmente urbana e mercantil, uma vez que se ocupava também com o mercado de 

compra e venda, com a regulamentação dos produtos fabricados, com a circulação das 

mercadorias, e não apenas dos homens. Ela é pensada em torno da urbanização do 

território. “Polícia e comércio, polícia e desenvolvimento urbano polícia e 

desenvolvimento de todas as atividades de mercado no sentido amplo, tudo isso vai 

constituir uma unidade a meu ver, essencial no século XVII e até o início do século XVIII” 

(FOUCAULT, 2008, p.455). Assinala que os elementos mais característicos da prática de 

policia daqueles séculos era  o comércio, a cidade, a regulamentação e a  disciplina. 

 Contudo, os limites tácitos estabelecidos pelo privilégio urbano do sistema da 

polícia, ultrapassaram e desembocaram no problema do campo, da agricultura. Surgimento 

a problemática dos economistas que reintroduz a agricultura como ponto fundamental em 

uma  governamentalidade racional. 

 Dessa forma, houve uma desarticulação daquela grande polícia regulamentar, 

descrita anteriormente. Essa regulamentação do território e dos súditos que constituía a 

policia do século XVII fora questionado, e passou a ser um sistema duplo. De um lado, 

havia uma série de mecanismos que são do domínio da economia, da gestão da população e 

que teriam por função fazer crescer as forcas do Estado e, de outro lado, certo aparelho ou 

certo número de instrumentos que garantiam que a desordem, as irregularidades, as 

delinquências fossem impedidas ou reprimidas. Ou seja, “o que era o objeto da polícia, no 

sentido clássico do termo, no sentido dos séculos XVII-XVIII - fazer a força do Estado 

crescer respeitando a ordem geral -, esse projeto unitário vai se desarticular, ou antes, vai 

tomar corpo agora em instituições ou em mecanismos diferentes” (FOUCAULT, 2008, p 

475).  

Assim sendo, teremos a função dos grandes mecanismos de incentivo-regulação 

dos fenômenos, como a economia, a gestão da população, etc. E, teremos com funções  

negativas:  

“ a instituição da polícia no sentido moderno do termo, que será 

simplesmente o instrumento pelo qual se impedirá que certo 

número de desordens se produza. Crescimento dentro da ordem, e 

todas as funções positivas vão ser asseguradas por toda urna série 

de instituições, de aparelhos, de mecanismos, etc., e a eliminação 
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da desordem - será essa a função da polícia” (FOUCAULT, 2008, 

p 475).   

 

Diante disso, há uma mudança de concepção na noção de polícia em que, segundo 

Foucault (2008), se marginaliza e adquire o sentido negativo que conhecemos no 

contemporâneo, com uma função repressiva. 
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CAPÍTULO 2: DROGAS E SEUS (DES)CAMINHOS PELA HISTÓRIA 

 

Agora uma fabulazinha. Me falaram sobre uma floresta distante 

onde uma história triste aconteceu. No tempo em que os pássaros 

falavam os urubus, bichos altivos, mas sem dotes para o canto 

resolveram, mesmo contra a natureza, que haviam de se tornar 

grandes cantores. Abriram escolas e importaram professores. 

Aprenderam dó ré mi fá sol lá si. Encomendaram diplomas e 

combinaram provas entre si para escolher quais deles passariam a 

mandar nos demais. A partir daí, criaram concursos e inventaram 

títulos pomposos. Cada urubuzinho aprendiz sonhava um dia se 

tornar um ilustre urubu titular a fim de ser chamado por vossa 

excelência.  

                                (Música Muito Obrigada, Mundo Livre S/A).  

 

As drogas sempre estiveram presentes em todas as culturas, assumindo diversas 

percepções e usos, sendo consideradas benéficas ou nocivas em função do momento 

histórico e cultural. Porém, na história e cultura ocidental moderna, as drogas adquiriram 

significações específicas, e hoje, na maioria das vezes, são associadas à criminalidade e a 

doença, o que ocasionou na oferta de cuidados guiados em modelo de exclusão/separação 

dos usuários do convívio social.  

Atualmente, vários pesquisadores, a exemplo do autor Kaminski apud Nunes e 

Jolluskin (2006), em seu artigo O uso de drogas: Breve análise histórica e social,  afirma 

que a representação social da droga, ou seja, as crenças e ideias a respeito da droga é o 

componente mais tóxico. Nas suas palavras: “[..] o fenômeno mais não é que o reflexo do 

discurso que delas se faz” (p. 234). Essa afirmação também pode ser verificada com o uso 

de determinadas substâncias legais que começam assumir contornos problemáticos, como 

os anti-inflamatórios e analgésicos, utilizados, muitas vezes, de forma inadequada em uma 

cultura da medicalização
3
.  Reforçando essa ideia, podemos citar Carneiro (2009, p.14): “o 

                                                           
3
 Segundo Dayse Martins Hora, a cultura da medicalização é o processo pelo qual o modo 

de vida dos homens é apropriado pela medicina e que interfere na construção de conceitos, 

regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos – sexuais, alimentares, de 

habitação – e de comportamentos sociais. Este processo está intimamente articulado à ideia 

de que não se pode separar o saber - produzido cientificamente em uma estrutura social - 

de suas propostas de intervenção na sociedade, de suas proposições políticas implícitas. A 

medicalização tem, como objetivo, a intervenção política no corpo social. 
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excesso ou o vício não são apanágios apenas das drogas, mas características incentivadas 

dos produtos da cultura material em geral numa lógica consumista do mercado capitalista”. 

Partindo disso, e levando em conta que a presente pesquisa é de cunho genealógico, 

neste capítulo pretendemos traçar o percurso histórico da droga e enfatizar o „problema  

crack‟ no contemporâneo. A história das drogas nos serve, não para compreender seu papel 

nas culturas, e sim para analisar os vetores que regulamentam a vida, que normatizam as 

condutas dos sujeitos, ou seja, analisar os jogos de força que operam e se atualizam nas 

formas de governo na nossa contemporaneidade. 

Utilizando o referencial teórico de Souza (2013, p. 38) “uma genealogia das drogas 

é extrair da história das drogas a constituição de um regime de verdade, de práticas e 

estratégias de governo da conduta dos homens”. 

 

2.1) Da antiguidade a contemporaneidade: um percurso histórico-cultural da droga
  

 

 Inicio esta escrita com um questionamento que, acredito eu, norteará este 

subcapítulo: Como as drogas foram elevadas à categoria de ameaça e deixou de ser vista 

como algo festivo, sacramental e terapêutico?   

Ora, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é qualquer substância 

não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Assim, existem vários tipos de 

drogas que vão desde as prescritas pelos médicos – ou seja, lícitas, comercializadas de 

forma legal - a exemplo dos benzodiazepínicos que são um grupo de substâncias usado na 

Medicina que atuam  na diminuição da ansiedade, a indução do sono, o relaxamento 

muscular e a redução do estado de alerta, bem como, as drogas ilícitas que são  proibidas 

por lei, a exemplo da cocaína, substância extraída de uma planta na América do Sul 

popularmente conhecida como coca, que aumenta a atividade de determinados sistemas 

neuronais.  

 De acordo com Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (2010), em 

Outras palavras sobre o cuidado de pessoas que usam drogas, no final da primeira década 

do século XXI, a droga passou a se referir “à ameaça à vida, à coisa que mata [...] a algo 

que altera a percepção, ou que altera as funções normais do organismo” (p.169).  

Reforçada pela premissa de ameaça a vida, a coisa que mata, a noção de drogas ilícitas se 
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consolidou a partir dos anos 60, “já existia antes, mas foi nos anos 60 que ela tomou força, 

fôlego e se espalhou pelo mundo no seio de campanhas antidrogas promovidas por 

diversos organismos e acordos internacionais” (p.169), se constituindo a partir do ácido 

lisérgico (LSD), maconha e cocaína.  

Contudo, é sabido que as drogas acompanharam o percurso da Humanidade e o seu 

uso assumiu diferentes percepções e usos, variando de acordo com critérios da cada 

cultura. No decorrer da história, as drogas representaram diversos papéis e faziam parte da 

cultura humana como instrumento de estímulo, consolo, devoção e intensificação do 

convívio social. 

Para José Luiz Barbosa da Silva (s/d): 

 “Ao longo da história, os homens utilizaram os produtos naturais 

para obter um estado alterado de consciência, em vários contextos 

como no religioso, místico, social, econômico, medicinal, cultural, 

psicológico, militar e principalmente na busca do prazer. A 

alteração deste estado de consciência tinha por objetivo 

proporcionar melhor ligação com o sobrenatural/divino, como no 

caso do álcool que era usado para favorecer o contato com os 

deuses” (p.1). 

 

Ainda segundo este autor, o consumo de drogas estava arraigado nas culturas, a 

exemplo da cultura romana e grega, que não somente nos rituais religiosos, mas também 

em práticas sociais como festas, manifestações, vitórias, faziam uso das drogas. O 

consumo foi, em várias culturas, a ponte de ligação entre a vida real, as divindades e os 

mortos, assumindo um caráter de fins festivos, terapêuticos e sacramentais.  

Nunes e Jolluskin (2006), afirmam que durante muito tempo o conceito de drogas 

foi o atribuído por Platão como “algo que se situava entre as coisas que, simultaneamente, 

podiam ser benéficas ou prejudiciais” (p. 233). Seguindo esse pensamento: 

 “o que realmente podia afirmar-se era que o efeito de uma droga 

dependia da dose administrada, da pureza da substância, das 

condições e das razões da sua utilização, bem como das normas 

culturais que regiam seu uso. Assim, Hipócrates e Galeno, 

fundadores da medicina científica, definiram que a droga seria toda 

substância que, não sendo vencida pelo corpo humano, teria a 

capacidade de o vencer” (p.233). 

 Edward MacRae1 (s/d) discute, em seu artigo Aspectos socioculturais do uso de 

drogas e políticas de redução de danos, uma pesquisa realizada pelo cientista social 
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holandês Jean-Paul Grund, o qual examinou usuários de cocaína e heroína em Rotterdam, 

na Holanda, e concluiu que “uso de drogas (mesmo as “pesadas”) não leva, 

necessariamente, a padrões de uso descontrolados ou nocivos” (p.3).  Para este 

pesquisador, os padrões de uso perpassam pela disponibilidade, tendências e padronização 

cultural, ou seja, o uso não pode ser isolado do seu contexto social e são as variáveis 

sociais (disponibilidade da droga; valores, regras e rituais; estrutura de vida) que exercem o 

maior controle sobre essas substâncias e não a droga em si. 

 Nos dois últimos séculos a droga assumiu, conforme Nunes e Jolluskin (2006), uma 

tripla dimensão: objeto e origem do crime, a partir do século XX; mercadoria; lúdica e 

terapêutica. Dessa forma, o consumo de drogas foi modificando, não somente com o 

contexto histórico-cultural, como também mediante interesses econômicos, políticos e até 

científicos, assumindo assim, contornos problemáticos de seu uso, se compararmos ao 

passado. 

Nunes e Jolluskin (2006) mostram em seu artigo o percurso do consumo de drogas 

que vai desde a antiguidade até a atualidade.  Na Antiga Grécia o ópio era aconselhado 

como remédio desde o século X a.C. Em 1500 a.C. os egípcios usavam o cânhamo para 

esquecerem as preocupações e evitar o cansaço e a fome, já os assírios usavam como 

anestésico ou em rituais religiosos.  Em 3000 a.C. a folha de coca era costumeiramente 

mastigada na América do Sul e era tida como um presente dos deuses. No Oriente, no 

século II ao IV, os alquimistas chineses pesquisavam plantas que levavam o indivíduo a 

perda da noção do tempo; eram consideradas as “plantas que faziam voar”. 

 Porém, foi na Idade Média, com a expansão do mercantilismo e posterior 

movimento dos Descobrimentos, que surgiram mudanças e o consumo das drogas assumiu 

uma produção com fins lucrativos. Houve um aumento do número de consumidores e a 

droga passou a ser associada ao luxo e a busca da diferenciação por parte do público mais 

culto. Após a Revolução Industrial, houve um aumento demasiado do uso do álcool pelos 

trabalhadores descontentes, pois, devido às más condições de trabalho impostas para 

aumentar a produção, a classe dominante tinha o interesse de silenciá-los com este uso. 

Isso pode ser verificado com a afirmação de Silvia (s/d), a qual diz que:  

“Na Idade Moderna, fatores como as grandes navegações e a 

Revolução Industrial e o Capitalismo levaram à concentração 

urbana. Isso levou a industrialização da produção de bebidas, 

aumentando o consumo de álcool. O aumento do contato com 

outros continentes e países facilitou o intercâmbio de outras 
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drogas. Esse é o período no qual o consumo de substâncias 

psicoativas tomou proporções preocupantes” (p.2).  

 

Reforçando esse pensamento acerca do álcool, Bruno Garcia (2014), em sua 

matéria Do porre à ressaca, no Dossiê Drogas, da Revista de História da Biblioteca 

Nacional, publicada em novembro de 2014, afirma que “por trás do espírito festivo, [o] 

gosto brasileiro pelo álcool está associado às mazelas da nação” (p. 25).  Para ele há uma 

idiossincrasia entre a melancolia e a celebração no uso do álcool.  A liturgia do álcool 

sempre estava presente no imaginário nacional e aludia uma relação dialética entre festa e 

solidão. 

 Conforme aponta Lucas Avelar (2014), em sua matéria Barato para quem pode, 

essa relação pode ser vista na literatura brasileira em que alguns escritores abordavam essa 

dialética em seus romances, a exemplo de Quincas Berro d‟Água, o classifico boêmio de 

Jorge Amado. No romance Quincas abandona o próprio funeral para uma última esbórnia. 

“O personagem acabou se tornando a imagem consagrada da vagabundagem alcoólatra 

associada à indisciplina e ao descontrole das classes populares” (p. 25). 

Segundo este Dossiê “o fascínio da humanidade por substâncias psicoativas vem 

dos rituais xamânicos da Antiguidade e chega à indústria farmacêutica atual” (p. 18).  A 

matéria “Sede que não sacia”, produzida por Henrique Carneiro ainda no Dossiê Drogas, 

aponta que na Antiguidade a religião e a medicina caminhavam juntas e eram considerados 

xamãs os responsáveis pelo domínio dos recursos vegetais de cura e consolo. Na época 

Clássica, a medicina se tornou uma disciplina independente, e o uso da drogas um dos 

recursos mais importantes. Surgiu a medicina humoral que era baseada nos quatro 

elementos da natureza (água, terra, fogo e ar) e os quatros humores do corpo (fleuma, bílis 

negra, sangue e bílis amarela). Estas drogas eram classificadas mediante seu potencial de 

influência sobre esses humores. Assim, foi codificado um saber botânico voltado para a 

medicina e, intensificado, na relação com outros continentes ao final da Idade Média, o 

qual favoreceu para chegar à Europa plantas desconhecidas vindas de regiões consideradas 

muito quentes, e por isso serviram para combater os “males de origem fria” existentes no 

continente europeu. Tais plantas, foram consideradas estimulantes e até afrodisíacas.   
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Aproximando-se de uma realidade nacional, Carneiro (2014) assinala que o Brasil, 

em 1711, possuía uma riqueza oriunda de suas drogas e minas. Aguardente, tabaco e 

depois o café, tiveram um valor significativo na história econômica do Brasil, tanto que o 

café e o ábaco foram escolhidos como adornos para o brasão imperial brasileiro: o ramo 

florido do tabaco e o ramo frutificado do café.  

Em nível mundial, a papoula se tornou o mais importante medicamento, usado na 

forma de “ópio como analgésico, tranquilizante e sonífero, contra tosse e disenteria, além 

dos usos recreativos até afrodisíacos” (CARNEIRO, 2014, p. 18).  Com o advento da 

Revolução Industrial, no século XVIII, o chá e o café passaram a ser associados ao 

aumento do desempenho dos operários. Por outro lado, o tabaco foi introduzido como 

droga de sociabilidade e o álcool destilado, antes utilizado como remédio, depois do século 

XVII tornou-se a principal droga recreativa do mundo.  

A indústria farmacêutica produziu na medicina tradicional e na botânica efeitos de 

desvalorização dos produtos que eram cultuados, uma vez que emergia no mercado pílulas 

e elixires industrializados, muitos deles com substâncias químicas, por exemplo, da folha 

de coca e noz de cola, em sua composição. A exemplo, também, dos vinhos com cocaína 

usados frequentemente por políticos, religiosos e militares (CARNEIRO, 2014). 

Ainda embasado no dossiê Drogas, Avelar (2014) aponta que a aguardente foi a 

principal droga em circulação e consumo na América Portuguesa, no período colonial. 

“Usada como moeda de troca no sertão americano e pelos traficantes de escravos no litoral 

africano, o álcool se espalhou nos dois lados do Atlântico Sul” (p. 22). O tabaco também 

entrou para nessa rede de transações do tráfico negreiro. Assim, “aguardente e tabaco, 

serviram para adquirir 48% dos escravos que chegaram vivos à América Portuguesa entre 

1701 e 1810” (p. 22). 

“Na época [colonial] a palavra droga, segundo o dicionário de 

Antônio de Moraes Silvia, de 1813, designava qualquer conjunto 

de “riquezas exóticas, produtos de luxo destinados ao consumo, ao 

uso médico e também como „adubo‟ da alimentação [...] devido à 

baixa circulação de moedas metálicas, as “drogas” cumpriam 

também o papel de facilitar as trocas no território luso-americano” 

( AVELAR, 2014, p.22)   
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 As drogas também serviam para curar e colaborar para a reprodução da sociedade 

colonial. A Igreja cobrava virilidade do homem para que ele, com o matrimônio, exercesse 

a função de provedor, ou seja, gerar prole. Com o intuito de estimular a „elasticidade‟ 

masculina, algumas plantas, como a pacoba, a banana e o amendoim, desempenhavam essa 

função. Por outro lado, também existiam plantas com funções antieróticas, estas, por sua 

vez, consumidas pelos padres para controlar os excessos sexuais, a exemplo das sementes 

de alface e melancia. 

 Ainda no período colonial, a maconha, conhecida nesta época como fumo de 

Angola, era cultivada pelos negros e consumida por eles nos rituais religiosos, bem como 

servia para estabilizar conflitos latentes entre senhores e escravos. Por volta do século 

XVIII, a Coroa Portuguesa lançou suas primeiras leis proibindo a venda e produção da 

cachaça, tenho como finalidade sanar a concorrência com o vinho português no tráfico 

negreiro. Já no início do século XIX, houve a proibição da embriaguez pública no Rio de 

Janeira, na tentativa de “transformar a capital do império em um lugar em que os 

transeuntes se comportasse de acordo com um modo de viver  civilizado, como o das 

grandes cidades europeias, [já que] franceses, ingleses e outros estrangeiros chegavam para 

viver no Rio” (AVELAR, 2014, p. 24).    

 O Código de Posturas, em 1830, foi o alicerce desse modo de viver civilizado. Nele 

continha indicações acerca da limpeza das ruas, da regulamentação de estabelecimentos 

comerciais, de modos de se vestir e se comportar em lugares públicos. Em nome desse 

Código de Posturas e dos movimentos de proibição da embriaguez e do pito do pango 

(maconha), muitos escravos que circulavam nas ruas daquela época foram presos 

(AVELAR, 2014). 

 No regime republicano, ao longo do século XX, essas repressões ao uso das plantas, 

bebidas, fumaças, no Brasil e no mundo, deram-se sequência e atingiu o status de „guerra‟. 

“Há muito tempo, a proibição é forma de recusar o reconhecimento dos direitos 

individuais” ( AVELAR, 2014, p. 24).  

Sobre o tabaco, Marcio Andrade (2014), em sua matéria Heróicos pulmões, no 

Dossiê Drogas, aponta que para amenizar o tédio, encorajar, promover companheirismo, 

consolar, o cigarro tornou produto obrigatório nas grandes guerras e, posteriormente, na 

vida da sociedade. Muitos usavam o cigarro para disfarçar os sentimentos. Durante as 
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grandes guerras, os acampamentos ocupados pelas tropas americanas eram lembrados por 

marcas de cigarro da época. No campo da guerra, os cigarros ajudariam a tolerar o tédio, a 

acalmar feridos e encorajar tropas. 

 Nunes e Jolluskin (2006), aponta que cocaína surgiu no século XIX, mais 

precisamente em 1860. Sigmund Freud, médico neurologista e criador da Psicanálise, 

começou a estudar as propriedades da cocaína e passou a prescrever aos seu pacientes para 

tratamento de ansiedade e depressão. O período de grande aumento do uso da cocaína, do 

ópio e dos alcalóides foi ao final do século XIX, principalmente entre as classes mais 

intelectuais da época. A morfina passou a ser usada demasiadamente entre os feridos da 

Guerra da Secessão dos Estados Unidos da América, designando a doença do exército 

devido ao alto grau de dependência gerado. A heroína, inventada na Inglaterra, foi cinco 

vezes mais potente que a morfina. As anfetaminas, comercializadas no século XX, mais 

especificadamente na década de 30, foram muito divulgadas na II Guerra Mundial e na 

década de 40 houve a descoberta dos efeitos do ácido lisérgico (LSD).  

Tiago Coutinho (2014) em sua matéria O doutor recomenda, do Dossiê Drogas, 

aponta que algumas drogas como a cocaína e heroína, que a princípio eram recomendadas 

por médicos e cientistas, adquiriram associações, mais tarde, com uma vida degradante. 

Elas eram utilizadas pela classe intelectual, as principais revistas da época publicavam 

artigos indicando seu uso para o tratamento de farmacodependências. Usava como 

argumentos a exaltação do humor, o afastamento depressão e a vivacidade sentida. Dessa 

forma, o consumo recreativo dessas substâncias foi a grande marca de seu ressurgimento 

nos anos 1970. 

 Nessa época, a cocaína era considerada um “psicoativo leve, incapaz de causar 

dependência física. [...] virou a droga das elites, carregando uma imagem de algo desejável 

por toda a população que almejava ascender socialmente” (COUTINHO, 2014, p.  35). 

 A cocaína passou a ser vista como a droga ideal para os viciados em trabalho, pois 

promovia a autoestima e a ambição social. No Brasil, era consumida pela classe dos 

intelectuais, políticos e jornalistas, além de embalar as noites nas discotecas das grandes 

cidades. Entretanto, o narcotráfico colombiano produziu e distribuiu a cocaína pelo mundo. 

Como resultado disso, essa droga, antes de elite, associada ao poder  no mundo capitalista 

passou para uma substância utilizada por populações marginalizadas e com um potencial 



56 

 

 

destrutivo. “Essa mudança em sua representação foi impulsionada também pelo impacto 

que teve a rápida popularização de um de seus derivados: o crack” (COUTINHO, 2014, p. 

35).  O costume de fumar a folha da coca era praticamente desconhecido antes da década 

de 70. Somente, a partir daí que adquiriu espaço no Peru e, posteriormente, se espalhou 

para outros países produtores no decorrer da década.  

“O consumo do crack tinha caráter compulsivo. Além de gerar 

fissura, a falta de um refino deixava-o com o preço acessível. Isto 

atraía novos usuários de estratos sociais mais baixos, que pagavam 

por dose. Para manter o consumo, acabavam fazendo inúmeras 

transações ilegais”(COUTINHO, 2014, p. 36). 

   

 De tal modo, o comércio do crack e da cocaína desestabilizou a economia de 

bairros em que as vendas se concentravam.  Intensificando o problema, conforme Coutinho 

(2014), por não haver uma política social no Estado que atuasse com esse público em 

questão, apenas havia uma atuação repressora e estigmatizante do tráfico e dos usuários. 

Em 2001 os Estados Unidos fornece apoio financeiro ao combate ao tráfico e a produção 

de cocaína na Colômbia, visto que foram estabelecidos neste país cartéis internacionais de 

drogas, gerando uma guerra ao tráfico destas substâncias 

 O caso da heroína seguiu trajetos diferentes, uma vez que não houve uma 

propagação ampla, comparado a cocaína, nos EUA e na América do Sul, ficando estrita à 

Europa e alguns países da Ásia e do Oriente Médio. A heroína era comercializada 

livremente nas farmácias alemãs, sendo recomendada para infecções respiratórias, asma, 

diarreia e até mesmo para a indução do sono de crianças. Logo, ela se tornou questão de 

saúde pública e em 1920 a associação americana de médicos requereu sua proibição por ser 

uma droga altamente viciante (COUTINHO, 2014).   

Deborah de Paula Souza publicou uma matéria intitulada, Como a cocaína era 

usada antes de ser proibida, veiculada no site da Folha em março de 2012, em que chama 

a atenção para a forma em que se consumia a cocaína há séculos atrás. Afirma que a droga 

era comercializada livremente e usada para uma dor de dente a depressão e contava com 

entusiastas como Sigmund Freud e o papa Leão 13.  

 Freud, o médico vienense, passou a consumir cocaína a partir dos 28 anos e fez 

isso por mais de uma década, sendo um dos  pioneiros a experimentar e fazer registros 

científicos de psicoativos. Como já fora mencionado, Freud indicava o uso como 
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estimulante para distúrbios digestivos, fraqueza, no tratamento de dependentes de álcool e 

morfina, contra a asma, como afrodisíaco e até mesmo como anestésico. Seu estudo deu 

passagem para que seu colega Carl Koller ingressasse para a história da medicina como o 

criador da anestesia local. Os primeiros testes da anestesia local de Koller foram realizados 

em uma rã e bastaram algumas gotas de colírio à base de cocaína nos olhos do animal para 

que pudesse ser realizada a operação sem trauma e sem dor (SOUZA, 2012).  

As publicidades veiculadas no fim do século XIX pregavam que a cocaína "tornava 

os homens mais corajosos e enchiam as damas de vivacidade e charme". O papa Leão XIII 

(1810-1903) consumia um coquetel à base de cocaína e álcool criado pelo químico francês 

Angelo Mariani em 1863 chamado Vinho Mariani. Este vinho se tornou a bebida predileta 

da Sua Santidade (SOUZA, 2012).  

A coca é um arbusto que pode atingir até 3 m de altura. Produz um fruto vermelho e 

flores pequenas, mas é a folha que concentra poderes anestésicos e energéticos que trazem 

a sensação de vigor e saciedade. Essas características, descobertas pelos indígenas, fazem 

parte da cultura peruana. Até hoje os camponeses têm o hábito de mascar folhas ou usá-las 

em infusões. Com a chegada dos colonizadores no século XVI, o vice-rei da Espanha no 

Peru, Francisco Toledo, proibiu o uso entre os nativos (SOUZA, 2012).  

Na década de 50 e 60 do século XX, houve o fortalecimento do capitalismo no 

mundo ocidental e, consequentemente, a necessidade de mão de obra, o que exigia 

trabalhadores rápidos e ativos. Porém, os jovens europeus e americanos revoltaram-se 

contra esse modelo econômico, pois a realidade muito divergia do ideal preconizado pela 

sociedade: Igualdade de oportunidades, liberdade e prosperidade para todos.  Com isso, os 

jovens se organizaram em movimentos estudantis que se espalharam pela França e Europa, 

no qual questionavam os valores da economia capitalista. Segundo Silvia (s/d) o 

movimento hippie, na década de 60, impulsionou a proliferação das drogas no mundo dos 

jovens, pois para estes a busca do prazer, da liberdade sexual, do afeto e da religiosidade 

passaram a ser à base do movimento; sexo, droga e rock‟roll passaram a serem as 

expressões dos jovens que ameaçavam o sistema capitalista da época. Dessa forma, “o uso 

acentuado principalmente de duas substâncias alucinógenas, maconha e LSD, levaram os 

EUA em 1961 a proporem uma resolução na ONU que é seguida até os dias atuais, em que 

o consumo de drogas ilícitas seja criminalizado” (p.2). 
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 Júlio Delmanto (2014), em sua matéria Mais louco é quem me diz, do Dossiê 

Drogas, assinala que no movimento de contracultura, o uso de drogas significava 

resistência e autoconhecimento. Para ele há duas alternativas de encarar o uso das drogas: 

as alternativas benignas e malignas. Numa perspectiva bendita, “usar psicoativos é 

explorar capacidades supostamente não desenvolvidas no espaço interior do ser humano. [ 

Numa perspectiva de maldição, o consumo basear-se]  em um suposto risco de intoxicação 

e perigo que representariam grupos desviantes, questionadores da moral vigente” ( p. 30).  

 As políticas de cunho proibicionistas surgiram apenas no início do século XX, 

enquanto o consumo de drogas que alteram o nível de consciência tem raízes 

“imemoriáveis na cultura humana” (p. 31). O movimento de contracultura questionava 

valores  tradicionais e a própria racionalidade que organizava modelos de mundo rejeitados 

pelos jovens. Almejavam novos padrões de comportamento, modelos familiares e 

experiências sexuais religiosas. Daí, os integrantes deste movimento, enxergavam nas 

drogas, sobretudo as drogas psicodélicas, “instrumentos potencializadores [...] da 

transformação da natureza humana, possíveis aportes para o exercício da liberdade e da 

expansão do conhecimento interior, componentes supostamente fundamentais para a 

transformação radical da sociedade” (DELMANTO, 2014, p. 33) . 

Nos anos 80 houve um aumento do uso das drogas, principalmente as chamadas 

drogas sintéticas (produzidas em laboratórios como anfetaminas e ecstasy). Em 1984  

o uso recreativo do MDMA ganha às ruas e um ano depois a droga é proibida nos Estados 

Unidos.  

Essas substâncias foram analisadas, no primeiro momento, como inofensiva. O 

ecstasy se espalhou rapidamente na década de 80 nos EUA e Europa. De início era 

consumida de maneira recreativa, principalmente por jovens que frequentavam festas de 

músicas eletrônicas, as chamadas festas rave. Ficou conhecida como „a droga do amor‟ por 

“provocar uma descarga do neurotransmissor serotonina, responsável pela sensação de 

prazer, e por gerar uma exagerada euforia” (COUTINHO, 2014, p. 37).  Simultaneamente, 

alguns os segmentos religiosos adotaram o MDMA em práticas de meditação, ioga, tantra, 

na intenção de um êxtase religioso. No Brasil, o ecstsay teve início nos anos 90 e vem 

crescendo o número de usuários. “Ao longo dos anos 2000 houve um vertiginoso aumento 
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de consumo da substância, estimulada pela popularização da música eletrônica” 

(COUTINHO, 2014, p. 37).     

 A respeito das proibições do consumo das drogas, Souza (2014), assinala que os 

EUA foram o primeiro país a proibir a cocaína, em 1914. No Brasil, a primeira lei que 

restringiu a droga, junto com o ópio e a morfina, chegou em 1921. A maconha foi proibida 

em 1930 e as primeiras prisões por porte de droga foram registradas em 1933, no Rio de 

Janeiro.  

 Houve dois marcos na repressão às drogas. O primeiro referiu-se ao controle do 

ópio na China, em 1729, pela dinastia Qing, e o segundo fora concernente pela campanha 

pela abstinência e proibição do álcool nos Estados Unidos, entre o século XIX e século 

XX. “Esses países adotaram leis que se tornariam exemplos para políticas internacionais” ( 

CARNEIRO, 2014, p. 19).  

No século XX, Carneiro (2014), aponta que fora instituído a distinção entre as 

drogas de uso médico controlado, as proibidas e aquelas consideradas lícitas. Esses três 

trajetos de circulação das drogas se tornaram o eixo da economia contemporânea.  Na 

China, a proibição do ópio, na metade do século XX, motivou duas guerras às quais as 

grandes potências exportadoras, como a Inglaterra, fixou a venda de ópio e de compra de 

chá no comércio, contudo continuo formalmente proibido, apesar de ser mantido 

forçadamente em circulação no comércio.   

Nos Estados Unidos, a proibição do álcool se efetivou em 1851 e em 1920 a regra 

já valia para todo o país. Contudo, a crise econômica de 1929 “pressionou o Estado a voltar 

atrás para recuperar os impostos desse enorme comércio. No lugar do álcool, a repressão 

voltou-se contra substâncias ligadas a populações imigrantes” ( CARNEIRO, 2014, p. 20). 

Tratando-se do controle das drogas ilícitas no nível internacional, a primeira 

tentativa ocorreu em 1912 pelo acordo de Haia. Após a Segunda Guerra Mundial foi 

colocada a Convenção Única de 1961 que se tornou a base “jurídico-institucional mundial 

para a guerra contra as drogas” ( CARNEIRO, 2014, p. 20) 

Thiago Rodrigues (2014), em sua matéria Enxugando gelo, no Dossiê Drogas, 

aponta que a “política internacional da guerra às drogas não diminuiu o consumo e reforça 
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a perseguição a grupos sociais específicos” ( p. 38).  Entre os séculos  XIX e XX surgiram 

nos EUA organizações civis que preconizavam o combate  ao consumo de algumas drogas. 

A partir dos anos de 1910, a luta proibicionista voltava-se contra o ópio e seus derivados. 

A primeira e mais completa legislação para o controle do uso de drogas foi a Lei Seca em 

1919, que tornou ilegal o consumo de álcool nos EUA.  Esta lei foi revogada em 1933 

devido a seu fracasso, mas em contrapartida não extinguiu sua lógica dentro da sociedade. 

Outras drogas também foram sendo proibidas, gradativamente, e traçava-se a partir daí 

uma cruzada não contra a droga, mas as pessoas que as produziam e consumiam.  O Rio de 

Janeira foi a primeira cidade no mundo a elaborar uma lei contra a maconha.  

 Ao longo dos anos a guerra às drogas foi ganhando um caráter militar e tal 

militarização se aprofundou no século XXI, podemos citar como exemplos o Plano 

Colômbia, entre os anos 2000 e 2008, dentro do cenário brasileiro houve um aumento da 

participação militar em ações antidrogas, como a Força de Pacificação nos Complexos da 

Penha e do Alemão ( de 2010 a 2012) e na favela da Maré (desde 2014) na cidade do Rio 

de Janeiro (RODRIGUES, 2014).  A guerra às drogas, embora continue relutando no 

cenário nacional, teve um considerável fracasso, pois não lida diretamente com as pessoas 

e suas experiências em relação às drogas, esquecendo as singularidades de cada sujeito em 

questão.  

 Este cenário que levou a droga a categoria de ameaça à vida e, consequentemente, a 

proibições de algumas delas, possibilitou a marginalização para com aqueles que usam 

substâncias psicoativas, principalmente as ilícitas. Recordo-me de um dos episódios que 

vivi enquanto estagiária do CAPS ad. Estava facilitando um grupo, cuja discussão era o 

consumo de drogas, quando um dos usuários falou em voz alta: “Eu não sou usuário de 

droga, não. Eu só uso álcool. Usuário de droga são esses aí....que usam maconha, 

crack...vocês deviam separar a gente deles”. A cena extraída da fala deste usuário mostra o 

quão às drogas estão enraizadas na nossa cultura como algo aterrorizador, principalmente 

aquelas que fazem parte do mercado ilegal, que até os próprios usuários discriminam uns 

aos outros. Muitos dos usuários de álcool, como no caso supracitado, não reconhecem e 

não admitem serem colocados na categoria de “usuários de drogas” por acreditar que o 

álcool, já que é legalizado, não é droga, colocando esta sempre em um nível menos nocivo 

que as outras.  
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 Um discurso repressivo e mistificador, por vezes, reforça o “direito à segurança” de 

certas classes sociais e, por outro lado, é responsável pelo reforço e manutenção da 

discriminação, dominação e exclusão social em detrimento das classes economicamente 

mais vulneráveis. Contudo, esse assunto, guerra às drogas, será mais bem abordado no 

próximo capítulo. 

2.2) Crack: a droga da morte 

 Lembro-me das minhas primeiras semanas como estagiária do CAPS ad, no ano de 

2008, em que o medo do crack me afligia. Na minha mente, uma estagiária sem 

experiência alguma na área de álcool e outras drogas, povoava imagens e falas veiculadas 

pela mídia convencional e pelas pessoas daquela região: Era uma droga que estava se 

propagando em uma dimensão rápida nas pessoas de baixa renda e muitos moradores da 

região estavam fazendo uso. Nas reuniões técnicas e nos corredores do CAPS, só existia 

um único assunto entre a equipe: o crack. Logo após a minha chegada neste equipamento, 

ocorreu um episódio em que um usuário de crack, após ter feito o uso da droga, pulou o 

muro do CAPS, no horário do almoço, e entrou com um pau, querendo levar a televisão e 

fazendo confusão. A equipe técnica relatou-me que este homem estava com uma força 

imensa e que precisou da força do enfermeiro, o único homem da equipe, e dos poucos 

usuários que ali se encontravam para fazer a contenção.  No dia deste ocorrido não estava 

no CAPS, mas quando soube do episódio fiquei assustada e me questionando o que faria se 

estivesse ali ou se isso voltasse a acontecer. Nas reuniões técnicas a angústia era geral. Os 

leitos das duas clínicas de repouso do Estado estavam lotados, não tinha para onde 

encaminhar os usuários de crack, e a equipe queixava-se por não ter uma capacitação para 

lidar com eles. A droga da morte, como era e ainda é veiculada pela mídia convencional, 

aterrorizada a todos. Hoje, com seis anos de caminhada, percorrendo ruas e ruelas deste 

cenário, pergunto-me: Será mesmo o crack a droga da morte?  Foi por meio deste 

questionamento que buscamos, aqui, traçar linhas de encontro e linhas de fuga com a 

realidade do crack no Brasil. 

  

 

 

 

 



62 

 

 

O uso de crack no Brasil começou na cidade de São Paulo no início da década de 

1990. Conforme aponta Barreto (2013) não há uma prevalência certa do consumo desta 

substância no país.  Registros da mídia têm publicado estimativas da Organização Mundial 

de Saúde de seis milhões de usuários de crack no país, já o Ministério da Saúde diz que 

existe dois milhões. Entretanto, dados epidemiológicos não ratificam esse aumento, exceto 

entre grupos de estudantes dos ensinos fundamental e médio. Um quadro comparativo 

entre duas pesquisas nacionais realizadas no período de 2004 e 2010, não mostraram 

discrepâncias no uso de crack na vida ou no último ano. Ademais, o crack ocupa o 

penúltimo lugar na classificação das 12 drogas mais frequentemente utilizadas. Estudos 

com universitários mostram um acontecimento parecido, em que o crack aparece na 14º 

posição entre as 16 drogas mais utilizadas e a prevalência de uso recente de crack não 

mudou nas pesquisas realizadas entre 1996 e 2009.  

Apesar de esse uso ser presente em todas as camadas sociais do país, o que tem 

causado medo e preocupação das pessoas e da mídia é o seu uso em espaços públicos, a 

exemplo das Cracolândias. O medo veiculado pela mídia, por meio de ideias como 

“epidemia de crack”, se constituiu em ferramenta para uma política emergencial de 

coerção às drogas e de seus usuários.  

O conceito de “epidemia de crack” fortalece o caráter sensacionalista de um termo 

empregado historicamente para outras finalidades. Nesse sentido, Barreto (2013), tece uma 

crítica a esse conceito.  

 

“[Para ele, seu uso é muito mais apropriado se levar em 

consideração] os determinantes sociais em saúde que 

caracterizam a maior parte dos usuários de crack em situação de 

rua. Denuncia, portanto, a miséria instalada na sociedade brasileira, 

a invisibilidade desses usuários, a falta de políticas públicas para 

pessoas em situação de rua, evidenciando a função do crack 

enquanto estratégia que busca amenizar a dor do sofrimento e a 

falta de perspectivas” (p. 7).  
 

Abordar o uso do crack como epidemia pode ser uma saída que estigmatiza os 

usuários e tira do foco os problemas estruturais do país. Retratar os usuários de crack em 

situação de rua, de modo restrito e preconceituoso, deixa de lado as falhas dos serviços que 

carecem em seus atendimentos nas áreas de saúde, educação e segurança. Por conseguinte, 

delegar, como a responsável pela violência, uma substância ilícita, usada por uma minoria, 

é ignorar a substância realmente implicada em uma grande parte da mortalidade e violência 

no país: o álcool. As publicações reforçam este pensamento, uma vez que se mostram 
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indignadas com as cracolândias e, por outro lado, veiculam anúncios de bebidas e festas 

agenciadas por cervejarias ( BARRETO, 2013). 

O crack é abordado com um discurso de “demonização da droga, cultivo do medo e 

incentivo a medidas autoritárias” (SOUZA, 2013, p. 174). É assunto de campanhas 

eleitorais, reportagem jornalísticas com teor sensacionalista, tornando um tema de mérito 

biopolítico.  

A política midiática trouxe alguns retrocessos referentes aos avanços alcançados  

nos últimos anos em relação a Reforma Psiquiátrica.  

 

“O papel da mídia associada ao poder médico psiquiátrico 

brasileiro tem sido um componente central para que a proliferação 

da política do medo venha acompanhada da inflação do mercado 

da clínica das drogas. Este retrocesso é marcado por uma 

substancialização do problema em que o crack é posto como uma 

entidade viva que se espalha rapidamente pelo Brasil. Frases de 

efeito reforçam essa dimensão do problema reduzindo-o a uma 

substância ativa: enfrentar, combater, vencer, temer o crack. [...]É 

uma política cognitiva que ao focalizar o problema na substância 

confere a ela um estatuto de ameaça a vida, como se ela por si só 

fosse um risco, um perigo para a espécie humana. O crack passa a 

ser o grande agente do mal, causa motriz das mazelas urbanas, 

ameaça à integridade das famílias e desordem social” (SOUZA, 

2013, p. 174). 

 

. 

Dados de pesquisa realizada em 2012 pela Fiocruz (2013) apontam que  0, 81% da 

população das capitais do Brasil e Distrito Federal usaram crack ou similares desta 

substância (pasta base, merla) regularmente, ou seja, por ao menos 25 dias dentro de um 

espaço de 6 meses. Desse valor, 0,11% são crianças e adolescentes e 0,70% maiores de 

idade. Cerca de 80% dos usuários usaram o crack em espaços públicos, de interação e 

circulação de pessoas, ou em locais possíveis de serem visualizados com facilidade. 

Concernente à escolaridade, verificou uma baixa frequência de usuários que cursaram ou 

concluíram o Ensino Médio e a baixa proporção de usuários com Ensino Superior. Ainda 

que não se possa garantir de modo simplista que os usuários de crack são uma população 

de rua, não se pode mascarar o dado de que 40% deles passavam um tempo significativo 

de seu dia na rua, representando um relevante quadro de usuários nessa situação.  

Ainda embasados nos dados da Fiocruz (2013), o tempo médio de uso do crack foi 

de aproximadamente oito anos nas capitais, tendo como média 16  pedras usadas ao dia, e 

nos outros municípios por volta de cinco anos com média de 11 pedras usadas ao dia . 
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Nesse sentido, essa pesquisa contradiz as notícias veiculadas na mídia convencional em 

que usuários de crack teriam pouco menos de três anos de vida. 

Ao restringir o problema droga ao seu aspecto fisiológica, isto é, “o poder que a 

droga exerce sobre o corpo como um agente ativo” (SOUZA, 2013, p. 176), negligencia-se 

a questão da droga em seu aspecto político, enfatizando apenas o problema médico. Assim, 

“os verdadeiros agentes de uma governamentalidade das drogas desparecem” (SOUZA, 

2013, p. 176). Aqueles responsáveis por normalizar e regulamentar a vida some de cena. 

Nesse sentido, Souza (2013) assinala que:  

“os problemas que hoje vivemos em relação às drogas é fruto de 

decisões políticas, tomadas e construídas segundo racionalidades 

definidas pelos homens. A entidade “drogas” encobre a um só 

tempo os reais sujeitos das políticas de drogas e a dimensão social 

e política em que vivem os usuários de crack, gerando uma 

medicalização da pobreza e da miséria” (p. 176). 

 

 

Conforme Souza (2013, p. 172), “o poder pastoral-disciplinar encontra no regime 

da biopolítica das drogas um diagrama pré-moldado para que estas funções se concretizem 

e se atualizem: combater, prender, etc”. 

Barreto (2013), aponta em seu artigo uma pesquisa etnográfica  realizada pela  

antropóloga Luana Malheiro, no Centro Histórico de Salvador/Bahia, acerca do uso do 

crack. Tal pesquisa concluiu que existem usuários com histórico de oito a quinze anos de 

uso da droga, o que vai de encontro às informações propagadas acerca da sobrevida destes 

usuários. Assinala, ainda, que existem três modalidades de uso da substância: o sacizeiro, o 

usuário e o patrão. O primeiro, o sacizeiro, é o consumidor iniciante, que não consegue ter 

um controle sobre o uso em virtude do pouco tempo de contato com a droga. Este, por sua 

vez, tem um maior comprometimento físico e social, exibindo um uso compulsivo e 

disfuncional de crack. O segundo, o usuário, possui mais tempo de consumo do crack e faz 

um uso controlado da substância, consumindo em locais e tempo mais adequados a sua 

vida social. E, por último, o patrão, concernente aos comerciantes mais especializados de 

crack e dificilmente fazem um uso compulsivo da substância. 

A pesquisa serve para nos mostrar que nem todos usam crack compulsivamente e 

nem todos apresentam um nível elevado de dependência, havendo até aqueles que faz uso 

ocasionalmente, preservando uma razoável vida social. Percebemos, assim, que políticas 

públicas que impõem tratamentos compulsórios indiscriminadamente, negligenciando as 
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histórias de vida dos sujeitos, suas finalidades e padrões de consumo de crack nem sempre 

obtém êxitos (BARRETO, 2013).  

Nos últimos anos o campo da saúde mental, voltado para usuários de álcool e outras 

drogas vem adquirindo contornos mais problemáticos a partir da dispersão do uso do crack, 

sobretudo, junto a usuários de drogas em situação de rua. A complexa rede de problemas 

sociais que envolvem os usuários de crack tem “se agenciado, tais como a miséria, falta de 

acesso a serviços públicos, violência urbana, etc., vem gerando um grande desafio para as 

políticas públicas” ( SOUZA, 2013, p.173) .  
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CAPÍTULO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO SOBRE DROGAS NO 

BRASIL 

Para melhor compreender o contexto em que o usuário de drogas está 

contemporaneamente inserido, buscamos traçar um breve estudo acerca das políticas 

públicas de saúde e saúde mental, na tentativa de contextualizar a atual conjutura.  

Assim sendo, Hildenete Monteiro Fortes (2010), em seu artigo Tratamento 

compulsório e internações psiquiátricas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assinala 

que o conceito precursor de “saúde correspondente a um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social que não se caracteriza unicamente pela ausência de doenças, e sim 

como um direito humano” (p.2). Nesse sentido, podemos incluir nessa definição as 

situações econômicas, sociais e políticas, além da discriminação social, religiosa ou sexual 

e as restrições aos direitos humanos de ir e vir. Com os avanços da tecnologia e ciência nas 

últimas décadas do século passado, foi perceptível a necessidade de nova avaliação do 

conceito de saúde, em que considerasse a complexidade de conhecimento e condição 

humana como um todo.  

“Isso torna cada vez mais evidente a necessidade de considerar o 

indivíduo não apenas como ser biológico complexo, mas também 

um ser essencialmente social, cujos valores são diversos, 

requerendo, na maioria das vezes, relações diferenciadas, sob a 

justa proteção do Estado e da sociedade. Sendo a saúde um direito 

universal do Homem, não se deve consolidar nenhum conceito de 

saúde que não expresse os princípios bioéticos de autonomia, 

beneficência e justiça” (FORTES, 2010, p. 2-3). 

Abordando, mais especificadamente, a saúde mental, esta admite distintos 

significados dependendo da cultura. De acordo com a OMS, os conceitos de saúde mental 

envolvem entre outras coisas, “o bem-estar subjetivo, a auto-eficácia percebida, a 

autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a auto-realização do potencial 

intelectual e emocional da pessoa” (FORTES, 2010, p. 3). Nos últimos 25 anos, com as 

reformas sanitárias e psiquiátricas, houve o surgimento de programas interdisciplinares, e o 

deslocamento do paciente do regime de internação para o regime ambulatorial e extra-

hospitalar. 

Contudo, ainda encontramos situações clínicas em que a internação é um 

procedimento utilizado como medida imperativa, devendo o médico indicá-la, quando a 



67 

 

 

atitude do doente mental “se manifestar em sentido inconscientemente prejudicial contra a 

vida ou a integridade física e moral do próprio ser ou da pessoa do outro, procedendo-a 

mediante o consentimento livre e esclarecido firmado pelo paciente, quando este se 

encontre capaz de ajuizar e deliberar sobre tal procedimento” (FORTES, 2010, p. 3). 

 Com base nisso, consideramos neste capítulo os marcos históricos no processo da 

reforma sanitária e psiquiátrica do seu início até o atual modelo de atenção psicossocial. 

Além disso, como a questão jurídica não esta separada da sociedade, analisamos, dentro do 

contexto nacional, a legislação e algumas políticas a respeito da saúde mental e álcool e 

outras drogas, a exemplo da Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas de 2003, já que estas regulamentam as práticas de 

saúde voltadas para este público. E, por último, abordamos a Internação Compulsória e 

outras alternativas para o cuidado com o usuário de crack em situação de rua. 

 

3.1) Reformas e Legislação: entre avanços e retrocessos 

A história da relação do ser humano com a loucura é, conforme Fortes (2010), a 

“história da tolerância para com a diferença entre as pessoas” (p. 3). A inserção da sua 

diferença numa perspectiva religiosa possibilitava ao louco um espaço na comunidade, em 

que sua singularidade fosse assimilada como uma contribuição e não como ameaça ao 

bem-estar social. Desse modo, as sociedades mais primitivas consideravam os sujeitos com 

distúrbios mentais como mensageiros da divindade e portadores de capacidades 

sobrenaturais. 

Este conhecimento, voltado para o misticismo, passou por uma mudança de 

pensamento. Pensadores começaram a desenvolver explicações racionais para os 

transtornos mentais, a exemplo de Hipócrates que integrava quadros mentais a estados 

infecciosos, hemorragias e ao parto. Foi o primeiro a tentar desvincular a medicina dos 

ritos mágicos. Para Hipócrates, o cérebro era a sede dos sentimentos e das ideias, tendo 

sido ele o pioneiro na classificação das doenças mentais. 

Por conseguinte, a Idade Média se caracterizou em um período de retrocesso do 

pensamento científico a que se chegara até o momento. “A feitiçaria e a "demonologia", 
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justificativas da Inquisição, passaram a dominar o pensamento e as ações médicas neste 

período. A trajetória da intolerância para com os loucos, os mais frágeis e as mulheres tem 

na idade média o seu marco referencial” (FORTES, 2010, p. 4). 

No século XVIII, o homem inventou um novo modo de se perceber no 

mundo. Com esse novo modo de vivenciar a condição humana, estabeleceu-se o diferente, 

ou seja, aquele que não segue as normas e o padrão de comportamento que a sociedade 

impõe. O doente mental, o afastado da convivência dos iguais, dos ditos normais, foi então 

excluído daqueles considerados donos da razão e dos que não ameaçavam a sociedade. 

Esses doentes tiveram a liberdade restrita junto a outros sujeitos ou grupos que, por não 

estarem de acordo com a nova ordem social, passaram a ser vistos como uma ameaça a 

esta mesma ordem. (FORTES, 2010). 

Reportando-se para um cenário nacional da  história da saúde e da saúde mental, 

temos a  8º Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, e a 3º 

Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em 2001 que foram marcos na história da 

saúde do Brasil. A 8º Conferência Nacional de Saúde (CNS) gerou subsídios para a 

Constituição brasileira de 1988, a qual definiu a saúde como um direito de todos e dever do 

Estado. 

De acordo com o relatório final da 8ª CNS, produzido pelo Ministério da Saúde 

(1986), foram discutidos os temas de Saúde como direito, Reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde e Financiamento setorial. Ao setor saúde tornou-se claro a necessidade 

de ampliar o próprio conceito de saúde e ir além de uma reforma administrativa e 

financeira. No que concerne ao novo Sistema Nacional de Saúde, houve um consenso 

sobre a necessidade de fortalecimento e expansão do setor público, sendo a participação do 

setor privado regido sob as normas do Direito Público. Já referente ao Financiamento 

Setorial ficou entendido que a Previdência Social se encarregaria das ações próprias de 

seguro social e a saúde estaria entregue, em nível federal, a um único órgão com novas 

características.  

Assim sendo, é perceptível que a 8º CNS contribuiu para o fortalecimento do 

movimento da reforma sanitária – movimento este que criticava o modelo de saúde 

vigorante - uma vez que mobilizou diversos segmentos da sociedade (grupos de 

profissionais, partidos políticos e intelectuais, representantes da sociedade civil) e 

proporcionou reflexões acerca da saúde oferecida naquela época.  Ou seja, a saúde, antes 
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do movimento da reforma sanitária, consolidava-se na lógica da doença e a maioria de seus 

serviços eram prestados pela iniciativa privada, sendo assistidos, de forma qualificada, os 

trabalhadores que pagavam seus impostos, e a população excluída desse modelo recebia 

um atendimento precário. 

Tal ponto torna-se mais claro ao mencionar Amarante (2003) que se refere ao 

rompimento com a política de saúde, a qual reconhecia como cidadão apenas aqueles que 

contribuíam com a Previdência Social, mediante o advento da Constituição de 1988. Nesta 

constituição, o movimento sanitarista instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) como 

política nacional de saúde. O SUS teve como finalidade romper com a medicina 

previdenciária e possibilitar a universalização à saúde para toda a população, preconizando 

a integralidade e a descentralização. 

Assim como a 8º CNS, a 3º Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), 

realizada em 2001, foi um espaço de reflexão, porém com foco no modelo de saúde mental 

vigente e a possibilidade de um novo paradigma mais consoante com os ideais do Sistema 

Único de Saúde do país. Segundo o relatório final desta CNSM, produzido pelo Ministério 

da Saúde (2002), foram debatidos temas sobre o financiamento das ações de saúde mental, 

a fiscalização e supervisão do parque hospitalar psiquiátrico e demais equipamentos 

assistenciais, o ritmo de implantação dos novos serviços extra-hospitalares, a criação de 

novas estruturas de suporte à desinstitucionalização de pacientes com longo tempo de 

internação em hospitais psiquiátricos, a formação de recursos humanos adequados às novas 

estruturas de atenção em saúde mental, entre outros. 

Ainda para o Ministério da Saúde (2002), essa reorientação do modelo assistencial 

contribuiu para efetivar a Reforma Psiquiátrica brasileira, a qual ressaltava a importância 

da participação dos usuários, profissionais e familiares no fazer da Psiquiatria, sem 

necessidade de exclusão e violência, e sim de cidadania e direito. Por isso, esta conferência 

leva em consideração o tema proposto naquele ano pela Organização Mundial da Saúde, 

Cuidar sim, Excluir não, como norteador de suas discussões. 

 Amarante (2003) aponta que com a Segunda Guerra Mundial houve mudanças 

importantes na forma da humanidade se relacionar com algumas questões e a Psiquiatria 

sofreu profundas modificações, críticas e tentativas de superação. Na história da 

psiquiatria, os hospitais psiquiátricos eram comparados aos campos de concentração, o 

qual havia privação de liberdade e desrespeito aos direitos humanos. Com as reformas 
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psiquiátricas que ocorriam no mundo o cenário começou, gradativamente, a ser 

modificado.  

x 

Na França, no final do século XVIII, Philippe Pinel representou o marco inaugural 

do nascimento da Medicina Mental ou Psiquiatria que colocou a diferença humana em uma 

classificação patológica. “A repercussão dessa apropriação da loucura pela ciência fez do 

louco um doente e da loucura uma doença a ser "tratada", no caso, com ocultamento e 

exclusão, com vistas a uma cura” (FORTES, 2010, p. 4). A loucura foi considerada como 

uma doença e assim passível de receber tratamento e cura. Utilizando dessas referências, 

Pinel instituiu o Tratamento Moral, primeira técnica terapêutica para a loucura na 

modernidade. Esta era baseada em confinamentos e purgativos que, por sua vez, consagrou 

o hospital psiquiátrico, hospício ou manicômio como o lugar social dos loucos. 

Amarante (2003) menciona três reformas psiquiátricas. A primeira reforma se deu 

com a comunidade terapêutica e a psicoterapia institucional que abordavam a psiquiatria a 

partir do próprio modelo do hospital psiquiátrico. A segunda ocorreu com a psiquiatria de 

setor e a psiquiatria comunitária, a qual a comunidade era o ponto central para o 

desenvolvimento do tratamento. E a terceira reforma se deu com a antipsiquiatria que tecia 

questionamentos acerca da própria psiquiatria. Maxwell Jones foi o criador da comunidade 

terapêutica que tinha como objetivo a descentralização do poder, discussões coletivas e 

democratização.  Para ele a transformação deveria ser feita, em primeiro lugar, dentro do 

âmbito hospitalar e a participação intensa de todos os envolvidos era fundamental. Porém, 

além de uma necessidade técnica estava em jogo uma necessidade social e econômica, ou 

seja, era necessário o resgate da força de trabalho. Este era um dos motivos para que o 

paciente assumisse uma nova posição no tratamento, sendo mais participativo ao invés de 

passivo. A psicoterapia institucional retomou o caráter terapêutico e introduziu a 

psicanálise nas instituições psiquiátricas. Proporcionou críticas ao poder do médico e a 

verticalidade das relações intra-institucionais, além de criar o clube terapêutico que era 

espaço de lazer para os pacientes. 

Vale ressaltar que alguns aspectos citados anteriormente fazem parte das 

atividades existentes ainda hoje nos centros de atenção psicossociais (CAPS), a exemplo 

de usuários participativos, organizações de festa, passeios, entre outros. 



71 

 

 

Segundo Tenório (2002, p. 25), em seu artigo A reforma psiquiátrica brasileira, da 

década de 1980 aos dias atuais: história e conceito, “o essencial da reforma [psiquiátrica] 

são as práticas de cuidado destinadas aos loucos, visando à manutenção do louco na vida 

social e visando a que ele possa, nos constrangimentos impostos por sua condição psíquica, 

exercer-se como sujeito.” Dessa forma, é notório que a reforma psiquiátrica, objetiva 

proporcionar ao usuário sua cidadania, com práticas inclusivas e humanizadas, o que 

ocasiona uma resposta social e não asilar ao problema. 

A reforma psiquiátrica é a tentativa de oferecer ao „problema da loucura‟ outro 

olhar social, diferentemente do asilar. Evitar a internação como destino e consentir ao 

louco manter-se na sociedade são os objetivos desta reforma. Os motivos pelos quais a 

psiquiatria não foi capaz de oferecer esse outro olhar surgem no mandato social que a 

regulariza (o mandato de reclusão dos loucos) e incidem nos valores culturais e sociais 

mais abrangentes de segregação da diferença. Ademais, a reforma psiquiátrica tem 

resultados positivos também relativos à cidadania brasileira. 

“Movimentando-se no sentido contrário ao da redução das políticas 

sociais do Estado, ela aponta para a construção de uma sociedade 

mais inclusiva e para a recuperação do sentido público de nossas 

ações. Trata-se, enfim, de uma transformação generosa e radical de 

algumas das mais importantes instituições sociais de nosso tempo” 

(FORTES, 2010, p.24). 

Reportando-se ao cenário da legislação brasileira a respeito dos usuários de 

transtorno mental, em 1989 o deputado Paulo Delgado apresentou o projeto de lei nº 

3.657/89 que foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República, na Lei Federal 

10.216.
 
 Tal lei evidencia que os sujeitos com transtornos mentais têm o direito segundo o 

artigo 2º parágrafo único, incisos I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

consentâneo às suas necessidades (principio da justiça); II - ser tratada com humanidade e 

respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação 

pela inserção na família, no trabalho e na comunidade (princípio da beneficência); V - ter 

direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária (princípios da justiça e autonomia); VII - receber o maior 

número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento (princípio da 

autonomia). Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (princípio da 
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beneficência). § 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio (princípio da não maleficência). No artigo 6º põe que a internação 

psiquiátrica apenas será concretizada frente a um  laudo médico que assinale os seus 

motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I 

- internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação 

involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III 

- internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Mediante o artigo 8º a 

internação voluntária ou involuntária será permitida por médicos registrados no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) do Estado em que se localize o estabelecimento; parágrafo 

1º a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 

comunicada ao Ministério Público Estadual (MPE) pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado 

quando da respectiva alta; parágrafo 2º o término da internação involuntária dar-se-á por 

solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo médico 

responsável pelo tratamento. O artigo 9º é concernente a internação compulsória que é 

definida pelo juiz competente que levará em consideração as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 

Já o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2391, determina quatro 

modalidades de internação, são elas: internação psiquiátrica voluntária (IPV), através de 

consentimento livre e esclarecido; internação psiquiátrica involuntária (IPI), mediante 

comunicação ao MPE e a Comissão Revisora das Internações em até 72 horas; internação 

psiquiátrica voluntária que se torna involuntária (IPVI) a partir do momento que o paciente  

internado demonstra seu desacordo com a internação, mediante comunicação ao MPE, em 

até 72 horas a partir de sua involuntariedade; e, por fim,  internação psiquiátrica 

compulsória (IPC), por meio de ordem judicial.  

O Conselho Federal de Medicina instituiu resoluções de acordo com as coações 

internacionais no âmbito dos direitos humanos, que convêm de orientação aos médicos do 

Brasil, a respeito da internação e tratamento de pessoas com transtornos mentais. Mediante 

a Resolução CFM nº 1.598/00 o Art. 15 - A internação de um paciente em um 

estabelecimento de assistência psiquiátrica pode ser de quatro modalidades: voluntária, 

involuntária, compulsória por motivo clínico e por ordem judicial, após processo regular. 

Parágrafo primeiro - A internação voluntária é feita de acordo com a vontade expressa do 
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paciente em consentimento esclarecido, firmado pelo mesmo. Parágrafo segundo - A 

internação involuntária é realizada à margem da vontade do paciente, quando este não tem 

condições de consentir, mas não se opõe ao procedimento. Parágrafo terceiro - A 

internação compulsória por motivo clínico ocorre contrariando a vontade expressa do 

paciente, que recusa a medida terapêutica, por qualquer razão, este parágrafo foi revogado 

pela resolução CFM nº 1.952/10. Parágrafo quarto - A internação compulsória por decisão 

judicial resulta da decisão de um magistrado. Parágrafo quinto - No curso da internação, o 

paciente pode ter alteração na modalidade pela qual foi admitido originariamente. 

Segundo Fortes (2010), a Internação Psiquiátrica Compulsória prevista na Lei 

10.216, artigo 4º e parágrafo primeiro, em que é efetuada por determinação da autoridade 

judicial, quando o portador de transtorno mental apresenta risco para si, para sua família ou 

para a sociedade, levando-se em conta “as condições de segurança do estabelecimento, 

quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, por ser uma 

medida judicial, não podem ser legalmente questionados, embora sobre a ótica técnica e 

ético-moral, mereçam discussões profundas” (p.11). Quaisquer que sejam as indicações 

das internações psiquiátricas, o Código Penal e a Lei Federal nº 10.216 ordenam que 

ocorra em estabelecimentos com especialidades hospitalares, resguardando a dignidade 

humana, assegurando ao paciente segurança e humanização no serviço, com o mínimo 

possível de permanência na unidade hospitalar, objetivando o retorno ao ambiente familiar 

e social. 

Levando em consideração os pontos mencionados, o usuário de álcool e outras 

drogas também fazem parte da Saúde Mental e se enquadram nessas mudanças que vieram 

ocorrendo desde os movimentos populares a partir da década de 80, uma vez que este 

usuário é marcado por preconceitos e, muitas vezes, marginalização.  

Nesta linha de pensamento, podemos elucidar a legislação brasileira e sua trajetória 

no campo das drogas. Esta há algumas décadas, assumia um caráter militarista, o que 

recaia sobre o âmbito da segurança pública as ações de controle e defesa. A Lei 6.368 de 

21 de outubro de 1976 previa “medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.” 

Além disso, instituiu o Sistema Nacional Antidrogas. 
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Com a Constituição de 1988 houve um redirecionamento do modelo assistencial em 

saúde, o que democratizou as políticas públicas na sociedade brasileira. Porém, até 1998, o 

Brasil não tinha uma política nacional sobre o tema da redução da demanda e da oferta de 

drogas. Com a realização da XX Assembléia Geral das Nações Unidas em que foram 

abordados os princípios diretivos para a redução da demanda de drogas, assentidos pelo 

Brasil, que as primeiras decisões foram adotadas. O Conselho Federal de Entorpecentes 

(CONFEN) foi modificado para o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e foi criada a 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD),diretamente ligada à Casa Militar da Presidência 

da República. Em 2002, com a Lei 10.409, o usuário de droga passou a ser considerado um 

dependente químico e assim, submetido a tratamento médico-terapêutico o que marcou a 

diferença entre usuários de drogas e o criminoso.  

Destarte, a Política do Ministério da Saúde para a Atenção integral aos usuários de 

álcool e outras drogas, criada em 2003, enfatizando a proposta da 3º CNSM, adota o 

desafio de prevenir, tratar e reabilitar os usuários de álcool e outras drogas como um 

problema de saúde pública.  Isso rompe com o pensamento binarizante, o qual coloca o 

problema das drogas como um comportamento anti-social ou criminoso (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004).  

Neste documento, o acolhimento ao paciente e a sua história, bem como considerar 

a diversidade e especificidade dos grupos populacionais e das individualidades passa a ser 

de suma importância para a produção de outras possibilidades de cuidado.  Com isso, a 

lógica da redução de danos passou a ser considerada como estratégia ao planejamento de 

propostas e ações preventivas, já que esta lógica reconhece cada usuário em suas 

singularidades e o tratar significa aumentar o grau de liberdade e de co-responsabilidade do 

sujeito, estabelecendo vínculos e empoderamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Ainda pautado neste documento, a Redução de Danos (RD) passou a ser uma das 

diretrizes dessa política e deve ser considerada como estratégia ao planejamento de 

propostas e ações preventivas. Dessa forma: 

 

“Proporcionar tratamento na atenção primária, garantir o acesso a 

medicamentos, garantir atenção na comunidade, fornecer educação 

em saúde para a população, envolver comunidades/famílias/ 

usuários, formar recursos humanos, criar vínculos com outro 

setores, monitorizar a saúde mental na comunidade, dar mais apoio 

à pesquisa e estabelecer programas específicos são práticas que 

devem ser obrigatoriamente contempladas pela Política de Atenção 

a Usuários de Álcool e outras Drogas, em uma perspectiva 
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ampliada de saúde pública” ( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, 

p.11). 

 

Assim, há certa garantia aos usuários de álcool e outras drogas da descentralização 

do modelo de atendimento, de serviços mais próximos do convívio social de seus usuários 

e dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial. Com a Reforma Psiquiátrica 

houve uma expansão da rede e modelos de atenção psicossociais (CAPS e redes 

assistenciais) foram substituindo o modelo hospitalocêntrico. Com estes novos dispositivos 

houve uma evolução comparativa entre gastos com a rede hospitalar e a rede substitutiva 

em saúde mental. Foram criados os CAPS ad (Centros de atenção psicossocial voltados 

para usuários de álcool e outras drogas) que ofertam atendimento a população, respeitando 

a área de abrangência definida. Além disso oferece atividades terapêuticas e preventiva à 

comunidade, dá ênfase na reabilitação e reinserção social, já que as manifestações do uso 

indevido de álcool e outras drogas encontram-se na comunidade e é lá que este dispositivo 

irá atuar. 

Nos primeiros anos da Política Nacional Antidrogas (PNAD), a questão das drogas 

manteve-se em pauta, sendo necessário rever e atualizar os fundamentos da PNAD e levar 

em conta as transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais incidiam no país e 

no mundo. Em 2004, foi realizado o procedimento de realinhamento e atualização da 

política, através da efetivação de um Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas, seis fóruns regionais e um Fórum Nacional sobre Drogas. Incumbiu à SENAD o 

encargo pela articulação e coordenação deste projeto nacional. Com participação popular, 

pautada em subsídios epidemiológicos atuais e cientificamente fundamentada, a política 

em questão passou a chamar-se Política Nacional sobre Drogas – PNAD e foi sancionada 

pelo Conselho Nacional Antidrogas – CONAD em 23 de maio de 2005, entrando em vigor 

em 27 de outubro desse mesmo ano, mediante a Resolução nº3/ GSIPR/CH/CONAD. 

Como consequência, o prefixo “anti” da Política Nacional Antidrogas foi substituído pelo 

termo “sobre”, já pactuado com as disposições internacionais, com o posicionamento do 

governo e com a nova necessidade popular, presente durante o processo de realinhamento 

da política em questão. A Política Nacional de Drogas em vigor, objetiva: “educar, 

informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e 

eficaz da redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos 

científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas a nossa realidade”. Além 

disso, pretende “avaliar e acompanhar sistematicamente os diferentes tratamentos e 
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iniciativas terapêuticas, fundamentadas em diversos modelos, com a finalidade de 

promover aqueles que obtiverem resultados favoráveis”. 

Assim sendo, a Política Nacional sobre Drogas institui os fundamentos, os 

objetivos, as diretrizes e as estratégias cogentes para que os esforços, voltados para a 

redução da demanda e da oferta de drogas, passassem ser geridos de maneira programada e 

articulada. Esse comprometimento resultou em importantes avanços, refletindo mudanças 

históricas na abordagem da questão das drogas. 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), regulamentado 

pelo Decreto nº 5.912, em 27 de setembro de 2006, tem os seguintes objetivos: contribuir 

para a inclusão social do cidadão, tornando-o menos vulnerável a adquirir comportamentos 

de risco para o uso indevido de drogas, tráfico e outros comportamentos relacionados; 

fomentar a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país; promover a 

integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de 

drogas; possibilitar as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios.  

 

O SISNAD está constituído de maneira a assegurar a orientação central e a 

execução descentralizada das ações concretizadas em sua esfera. Com a sua 

regulamentação, houve a reestruturação do Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), 

assegurando a participação paritária entre governo e sociedade. Em 2006 a Lei 11.343 

realizou algumas mudanças significativas dentro desse campo. Tal Lei “institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção 

do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 

define crimes e dá outras providências”. Dessa forma, eliminou a pena de prisão para 

usuário e dependente, diferenciando-os na intenção de ofertar medidas mais adequadas 

para cada um. A lei determina o aumento do tempo de prisão para os traficantes que 

continuam a serem julgados pelas varas criminais comuns. A pena incidirá de três a quinze 

para cinco a quinze anos de prisão. A tipificação do crime de financiador do tráfico, com 

pena de 8 a 20 anos de prisão, é mais uma questão a ser ressaltada. Outros pontos são 

concernentes ao fim do tratamento obrigatório para dependentes de drogas e a permissão 

de benefícios fiscais para ações de prevenção, tratamento, reinserção social e repressão ao 
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tráfico. O Sisnad tem como objetivo contribuir para a inclusão social do cidadão, promover 

a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas. 

Em 23 de julho de 2008, foi instituída a Lei nº 11.754, por meio da qual o Conselho 

Nacional Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 

(CONAD). A nova lei também modificou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas para 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Esta alteração histórica era 

esperada desde o processo de realinhamento da Política Nacional sobre Drogas, em 2004, 

tornando-se um marco na construção de políticas públicas no Brasil. A ação do CONAD é 

descentralizada através de Conselhos Estaduais e de Conselhos Municipais. 

Em 20 de maio de 2010, com a repercussão da “epidemia do crack”, foi decretado o 

Plano Integral de Enfrentamento ao Crack e outras drogas pela Presidência da República 

que tem como objetivo a prevenção do uso, o tratamento e a reinserção social de usuários e 

o enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. O artigo 1º, inciso 2º desta lei 

assinala que:  

“O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

tem como fundamento a integração e a articulação permanente 

entre as políticas e ações de saúde, assistência social, segurança 

pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, 

entre outras, em consonância com os pressupostos, diretrizes e 

objetivos da Política Nacional sobre Drogas”. 

 

   

 Tal plano teve como ações imediatas a campanha de mobilização social para 

informação e orientação sobre o tema e para o engajamento ao plano; Criação de um sítio 

eletrônico específico sobre crack no portal Brasil.gov.br; Capacitação de profissionais de 

segurança pública e profissionais da rede de saúde e rede de assistência social; Expansão 

qualificada do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais; Instalação de um 

Sistema de Monitoramento Precoce do uso e tráfico de drogas; Participação e apoio da 

Força Nacional nas ações de combate ao tráfico; Ampliação do número de leitos de 

internação para tratamento de dependentes de crack e outras drogas com 2500 leitos em 

hospital geral destinados ao atendimento de usuários de crack e outras drogas – 

atendimento a casos de intoxicação aguda. Além de 2500 leitos em comunidades 

terapêuticas; Transferência de recursos financeiros a Municípios e ao Distrito Federal, 

destinados ao fortalecimento da rede de atenção a usuários de crack e outras drogas sem 

comprometimento clínico grave, por meio da utilização de leitos de acolhimento em 

comunidades terapêuticas, articulados com a rede SUS e SUAS do município. E 50 
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CAPsAD, 24 horas, (Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas) e serviços de 

saúde municipais e /ou regionais, para internação de curta duração, acompanhamento 

clínico e tratamento ambulatorial. 

 

3.2) Internação compulsória e alternativas a lógica reducionista e curativa : redução 

de danos?  

A Internação Compulsória, segundo Genival Luiz de França (2012), foi utilizada 

como dispositivo para esconder e camuflar problemas sociais. Contudo, também fora, 

durante muito tempo, a única alternativa para o tratamento dos doentes mentais, pois se 

entendia à época que somente esta era a fonte para a cura das pessoas ditas alienadas. 

A história da humanidade, como já fora mencionado neste capítulo, foi marcada 

pelo conflito entre grupos sociais.  Aqueles grupos que não obedeciam ao padrão ditado 

pela sociedade da época eram marginalizados e, consequentemente, extintos ou forçados a 

aderirem à posição dominante. Daí, a internação compulsória era utilizada como forma de 

segregação imposta à parte da população vista como um impedimento para as pretensões 

de outra parte que se julgava no direito de discriminar a minoria (BARRETO, 2013). 

Partindo desta premissa, e de acordo com Barreto (2013), a história das primeiras 

políticas públicas voltadas a usuários de drogas no Brasil está relacionada com o 

surgimento de instituições psiquiátricas para os ditos alienados, ou seja, aqueles que eram 

considerados grupo minoritário. Foi na cidade do Rio de Janeiro que se inaugurou o 

Hospício Pedro II, em 1852, pautado em uma assistência em saúde mental de caráter 

excludente e fundamentada em princípios da igreja católica. O Brasil se tornou o primeiro 

país da América Latina a fundar um manicômio com base no alienismo francês, o qual 

abrigava os ditos desviantes da sociedade ( homossexuais, prostitutas, usuários de drogas), 

regidos sob a égide das mais diversas intervenções e arbitrariedades. 

A institucionalização dos alienados foi marcada pela formação de uma opinião 

pública consensual referente à necessidade e, principalmente, a vigor de sua reclusão em 

hospícios públicos. “Há claras indicações de existência de uma pressão social no sentido da 

internação dos alienados, de sua retirada das ruas, ação operacionalizada através das 

autoridades policiais, nas capitais e no interior das províncias” (BARRETO, 2013, p.2) . 
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Em 1903, através do decreto nº 1.132, surgia no Brasil o primeiro modelo de 

tratamento para pessoas portadoras de algum tipo de “insanidade mental”. Apesar de 

impedir a manutenção de alienados nas cadeias públicas, o decreto não se preocupava com 

as condições do doente, privilegiando a internação compulsória com o intuito de tornar 

segura a vida da sociedade e manter a ordem pública (BARRETO, 2013). 

Já em 1920, nasce a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) tornando-se uma 

entidade de essencial importância para a produção, circulação e efetivação do discurso da 

psiquiatria higienista brasileira. Sua concepção era pautada, conforme Barreto (2013), na 

luta antialcoólica, no controle de reprodução e da sexualidade, controle de imigração, de 

questões raciais, trabalho terapêutico, educação escolar entre outros. Em 1932, o Decreto 

nº 20.930 normatizou a toxicomania ou a intoxicação comum por entorpecentes enquanto 

doença de notificação compulsória e colocou a internação obrigatória ou facultativa por 

período determinado ou não, quando confirmada a necessidade de tratamento ou a bem dos 

interesses de ordem pública.  

Apesar de todas as mudanças que a reforma psiquiátrica trouxe, conforme já 

mencionado anteriormente, ao cenário brasileiro a compulsoriedade continua sendo uma 

modalidade de internação que legitima o Poder Judiciário a realizar indicações terapêuticas 

para usuários de crack em situação de rua. 

Segundo Barreto (2013), na mudança de perspectiva policial para a perspectiva 

centrada na saúde, a internação compulsória se torna uma medida policialesca.  Com o 

fechamento da maioria dos antigos manicômios, a nova proposta de internação 

compulsória assemelha-se ao modelo manicomial, focando especificamente os 

dependentes e/ou usuários de crack.  

 “As indicações de internamento compulsório têm sido feitas quase 

que arbitrariamente, pois não consideram as singularidades desses 

usuários, suas histórias de vida, propósitos de uso e padrões de 

consumo. Não são fundamentadas adequadamente em avaliações 

clínicas por uma equipe multiprofissional de saúde. São 

determinações centradas na droga que transformam a dimensão da 

exceção em regra, isto é, não consideram o caso a caso. Como 

demonstra a experiência, quase todos os moradores de rua que 

consomem crack já foram internados em clínicas que, 

mancomunadas com a ação higienista, não possuem qualquer 

projeto terapêutico consistente que dê continuidade após altas e 

que pense no estudo, no trabalho, na sexualidade e na moradia 

dessas pessoas. Os que não completam o tratamento, os que 

escapam e os que lá permanecem durante meses são reencontrados 

nas zonas de uso na sua absoluta maioria”  (BARRETO, 2013, 

p.4). 
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Com base nisso, é possível relacionar a internação compulsória com as investidas 

do controle social que Foucault denominaria de poder disciplinar e biopoder, usado de 

forma evidente e sutil na contemporaneidade, já que possui um caráter de normatizar e 

regulamentar o sujeito e a vida. Ao passo que esquadrinha e isola o sujeito daqueles 

considerados normais e sem ameaça a população. 

De acordo com Tadeu de Paula Souza e Sérgio Resende Carvalho (2012), em seu artigo 

Reduzindo danos e ampliando a clínica: desafios para a garantia do acesso universal e 

confrontos com a internação compulsória, mesmo com séculos de ineficiência e fracasso a 

internação compulsória ressurgiu no campo da saúde mental, vinculando o poder 

legislativo ao poder executivo.  

“Por um lado isso torna evidente que é em nome da vida que o 

Estado revigora o poder soberano de sequestro e morte de parcelas 

específicas da população. Por outro lado isso permite avançar no 

entendimento da função estratégia que a norma geral da 

abstinência cumpre para a biopolítica das drogas” (SOUZA; 

CARVALHO, 2012, p. 45).  

 

Para estes autores é preciso apreender a função estratégia da internação 

compulsória que vai além dos interesses que se operalizam no plano do visível, uma vez 

que esta estratégia já havia fracasso séculos atrás e retorna na contemporaneidade com o 

mesmo valor de uso, normatizar e regulamentar a vida daqueles ditos desviantes. “Se uma 

estratégia fracassa há séculos e ainda mantém um valor de uso para a sociedade é porque 

esta estratégia cumpre uma função que se ajusta e se potencializa no próprio fracasso” (p. 

45).  

Estas falhas não são encaradas como ponto fraco do atual governo das condutas, ao 

contrário, são vistas como o ponto forte e por isso se potencializam, ou seja, é através 

destas falhas que há um  aumento do poder de determinar condutas e normalizar a vida dos 

sujeitos (SOUZA; CARVALHO, 2012). 

Ainda com poucos usuários conseguindo ficarem abstinentes após a internação, as 

propostas de internação compulsória continuam sendo cumpridas. Segundo Souza e 

Carvalho (2012, p. 46), “para que esse processo seja eficiente em seu poder discursivo de 

produção de subjetividade, esta maquinaria do fracasso precisa se apoiar na gravidade do 

caso para o qual a noção de recaída cumpre um papel fundamental”. Na recaída ressalta-se 

a fraqueza individual e o nível de gravidade da doença, e não o fracasso da instituição. 

Isso, de certo modo, reforça “a necessidade de um exercício de poder que exclui a opção, 
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opinião e desejo do sujeito doente” (p. 46). O que seria a recaída? Neste cenário a recaída 

torna-se um código de uma verdade sobre a natureza do usuário de droga e “se coloca num 

sistema de signos e valores governados pela lógica de que o objetivo final desta estratégia 

é a vida livre de drogas” (p.46).  

A recaída traz consigo a noção de queda que, por sua vez, assim como a 

abstinência, tem um alicerce religioso. “Recair é, antes de tudo, uma queda da alma que se 

deixou levar pelas tentações pecaminosas” (SOUZA; CARVALHO, 2012, p. 46). Dessa 

forma, há entre as instituições de saúde e as instituições religiosas um elo de regimes de 

verdade e valores.  

“A constituição de uma rede pastoral-medicalizada conecta uma 

infinidade de termos heterogêneos que definem uma rede de 

governamentalidade da população. A recaída se torna o próprio 

motor de um ciclo vicioso, de um sistema que se alimenta da falha 

na medida que se individualiza” (SOUZA, CARVALHO, 2012,p. 

46-47). 

Ultimamente, alguns estados no Brasil têm aderido a internações forçadas para 

usuários de crack em situação de rua, recorrendo às previsões determinadas no Art. 6º da 

Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001, que valida três modalidades de internação: 

voluntária, involuntária (sem consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e 

compulsória. Esta última, definida pelo juiz competente, tem sido a mais privilegiada, 

possivelmente como resposta ao pânico moral reforçado pela mídia convencional e, 

consequentemente, pela população que se sente ameaçada com o consumo de crack nos 

espaços públicos. Esses usuários de crack são encaminhados para as comunidades 

terapêuticas, conhecidas por serem estabelecimentos privadas, que priorizam a internação e 

o isolamento, além de nortearem suas práticas, na maioria das vezes, embasado em 

contextos religiosos e na lógica da abstinência (BARRETO, 2013). 

Como exemplo de ação que tenta normatizar e regulamentar a vida do sujeito, 

podemos citar Tanieli Rui (2013) no Dossiê Fronteiras urbanas, Depois da “Operação 

Sufoco”: sobre espetáculo policial, cobertura midiática e direita na “cracolândia” 

paulistana, da Revista Contemporânea. Ela relata a “Operação Sufoco” ocorrida na manhã 

do dia 3 de janeiro de 2012, em que policiais militares entraram a área conhecida como 

“cracolândia”, no centro de São Paulo, conduzindo os usuários de crack a deixar o local, na 

tentativa do esvaziamento da área. Era o começo dos episódios e manchetes que se 

proliferariam e se estenderiam em torno da operação que durou certa de um mês. “De 

grande vulto e repercussão, essa operação materializou aquilo que já vinha ficando 
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evidente: a área se tornou um dos grandes centros da questão social brasileira 

contemporânea” (p.287). 

Ao ocupar a região da cracolândia com os policiais, conduzindo a retirada dos que 

estavam no local com intimidações, batidas de cassetetes e ronda contínua de viaturas e 

motocicletas, a Operação Sufoco não atingiu o objetivo declarado pela PM de quebrar a 

logística do tráfico, nem a premissa de impelir, através de dor e sofrimento, a busca por 

tratamento. A operação, ainda, teria ferido direitos constitucionais, especialmente, no caso 

de crianças e adolescentes, que devem ter direitos básicos priorizados, de acordo com o 

artigo 227 da Constituição Federal, uma vez que, assim como os adultos, eles foram 

impelidos a caminhar sem rumo por dias pela cidade. Enfim, a operação não teria 

alcançado nenhum dos objetivos a que se propusera e não teria contribuído para o eficiente 

enfrentamento da questão. Como relatou o Ministério Público, a ação suscitou graves 

violações aos direitos humanos e afrontou princípios do Estado democrático de direito 

(RUI, 2013). 

Esta operação, conforme Rui (2013, p.307) mostrou que “propostas emergentes de 

intervenção urbana para a área estão articuladas ao afastamento da visibilidade pública dos 

usuários de crack, e isso sugere, na melhor das hipóteses, a iminência de novas contendas”. 

As proeminências de estratégias militares aplicadas a esses espaços urbanos indicam uma 

crescente ligação entre violência policial e desrespeito aos direitos. 

Nota-se que, embora, tenha obtido avanços científicos a respeito das novas 

concepções sobre as substâncias psicoativas e seus modos de consumo, a temática continua 

sendo um tabu na sociedade brasileira.  

“As ações repressivas e autoritárias falham na tentativa de 

sustentarem o discurso de guerras às drogas e, não obstante, todos 

os esforços para evitar o uso de drogas ilícitas, os resultados 

surpreendem ao constatar aumento do consumo geral dessas 

substâncias, controle de territórios por grupos criminosos, 

preconceitos e violência gerada pela atual política proibicionista” 

(BARRETO, 2013, p8). 

 

No contemporâneo o cuidado em relação ao uso do crack por consumidores em 

situação de rua, segundo Barreto (2013), na maioria das vezes, não tem se distinguido 

muito daqueles praticados no século XVIII. A história aponta para a sustentação da lógica 

do controle que aparece com o saber médico do século XVIII, já discutido aqui 

anteriormente, em volta dos portadores de desvios, entre eles os usuários de drogas, sendo 

assinalada por jogos de exclusão.   
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Diante desse cenário, Barreto (2013) sugere acabar com a detenção forçada de 

usuários de drogas e fechar estabelecimentos de reabilitação, implementando serviços 

sociais e de saúde voluntários, fundamentados em proeminências científicas e que 

priorizem os direitos humanos.  

Como alternativa a esta lógica reducionista e curativa, podemos mencionar a 

Política da Redução de Danos. É sabido que durante muitos anos o Brasil adotou a 

abstinência como sua única forma de cuidado ao usuário de drogas, o qual era a droga e 

seu uso indevido a principal questão. Segundo Tedesco e  Souza (2009), o único objetivo a 

ser atingido era a abstinência, ou seja, o consumo zero era o único caminho para o cuidado. 

Com isso, reforçava a idealização de uma sociedade limpa das drogas, bem como a 

inclusão desse usuário a categoria de cidadão inferior que era criminalizado e 

marginalizado pela sociedade. 

 Contudo, enxergar o uso das drogas como saúde pública e lutar por uma política de 

saúde pública para estes usuários, na qual não adotasse uma postura prescritiva e 

impositiva, tornava-se urgente para enfrentar este problema. Assim, em contrapartida a 

uma política antidrogas com ações de práticas ofertadas por uma postura moralizante e que 

excluía a participação ativa do usuário no processo, outra direção para o cuidado surge e é 

tratada como uma política pública de saúde em 2003 com a criação da Política de Atenção 

Integral de Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, já aludida anteriormente.  

 Tal política abordou o tema das drogas na contemporaneidade pela inseparabilidade 

entre prevenção, promoção, tratamento, reabilitação e produção de saúde. A redução de 

danos (RD) é um método clínico-político norteador dessa política. Segundo a política 

supracitada, a RD reconhece cada usuário em suas singularidades e aumenta o grau de 

liberdade e co-responsabilidade destes, bem como deve ser operada em inter-ações, ou 

seja, promovendo o aumento da superfície de contato e multiplicando as possibilidades de 

enfrentamento. 

 Tedesco e Souza (2009) apontam que a droga, na perspectiva da RD, faz parte do 

contexto geral, tendo um alargamento de ações e das práticas ofertadas:  

“Na parceria com o usuário, [o cuidado] volta-se a detecção dos 

danos produzidos no território existencial para construir a 

estratégia gradual para redução destes e, assim, reabilitar a rede 

territorial e suas conexões (Tedesco & Mattos, 2005). Deste modo, 

elimina-se o risco da exclusão do sujeito tal como ocorre na 

política anti-drogas” (p. 11). 
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Partindo dessa premissa, fazem-se necessárias algumas reflexões acerca do termo 

“Redução de Danos”.  Para Dias et all (s/d) é cogente definir a redução do risco e a 

redução de danos, uma vez que estão em campos diferentes de atuação dentro do universo 

do uso de drogas. O risco pode ser “a possibilidade ou probabilidade da ocorrência de um 

evento. [...] A redução do risco está no campo de prevenção e visa evitar ou diminuir as 

chances que um evento perigoso à saúde ocorra” (p.5). Na redução de danos o evento 

perigoso já vem sendo praticado, ou seja, “o dano prevê a ocorrência do evento em si” 

(p.5). Nem sempre um comportamento de risco resulta em danos, a exemplo de indivíduos 

que não usam equipamentos de proteção ao pilotar suas motocicletas e não sofrem 

acidentes. Porém, esses fatos não alteram a relação entre os comportamentos de risco e a 

possibilidade de danos.  

Dessa forma, a RD afasta-se da visão generalizante, “eleitora de padrões a serem 

cumpridos por todos. Não se afirma uma realidade universal, não se impõe uma natureza 

geral e uniforme para a subjetividade. [Deixa as regras absolutas] cuja transgressão é 

entendida como recaída, ou fracasso do tratamento” (TEDESCO E SOUZA, 2009, p.12).  

Reportando-se a um aspecto mais histórico da RD, foi na Inglaterra em 1926 que a 

RD teve inicio, com o relatório de Rolleston, que permitia ao médico prescrever, 

legalmente, metadona a moradores de rua que os utilizavam e que por isso passaram a 

frequentar mais o sistema de saúde.  Segundo Domiciano (2005) na Holanda, no final da 

década de 70, usuários de drogas lutavam por políticas mais tolerantes no que concerne ao 

consumo de drogas, desejavam serem vistos como cidadãos. Também foi nessa mesma 

época que a AIDS se alastrou pelo mundo, o que reforçou a implantação de programas sob 

uma ótica da RD. 

 No Brasil, na cidade de Santos, litoral paulista, foi implementada ações e 

estratégias de uma política de álcool e outras drogas entre os anos de 1989 a 1994.  Essa 

atitude gerou polêmicas, pois a sociedade não enxergava o uso de drogas como uma 

possibilidade de escolha e direito. Assim, Souza e Passos (2009), denominou esse primeiro 

momento de articulação da RD, no Brasil, como um espaço underground. Isso porque 

sofriam diversas ações que afrontavam esta prática, a exemplo da ação judicial sofrida 

pelos gestores de saúde, proibindo a distribuição de seringas descartáveis para usuários de 

drogas injetáveis. “A troca de seringas tornou-se, assim, um dispositivo ilícito, que passou 

a operar numa via institucional exterior ao aparelho de Estado. O paradigma beligerante da 
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“guerra às drogas” se impunha como força contrária às experimentações em política 

pública que se iniciavam em Santos” (p. 44).   

 O IEPAS( Instituto de estudos e pesquisas em AIDS de Santos), foi a primeira 

ONG brasileira a adotar o método da RD por meio dos dispositivos de seringas. Foi 

fundada em 1991, mas apenas em 1995 teve a possibilidade de tornar a troca de seringas 

uma ferramenta legal em virtude das interdições realizadas pelo poder judiciário.  

 A Secretaria de Saúde de São Paulo tinha a proposta de no Dia mundial da luta 

contra a AIDS, 1 de dezembro de 1995, implementar o método da RD em cinco municípios 

do Estado e durante as ações haveria a distribuição de kits de prevenção, desenvolvido pelo 

projeto de RD em Salvador, que foi o segundo município brasileiro a adotar a RD enquanto 

prática de saúde, também no mesmo ano. Esse kit continha “duas seringas de insulina, 

agulhas descartáveis, vasilhame com água destilada, desinfetante de pele, hipoclorito de 

sódio a 5,25%, copinho e misturador” ( TEDESCO; SOUZA, 2009, p.45). 

 Diante disso, as apreensões policiais tornaram-se muito frequente no cotidiano dos 

profissionais de saúde, o que colocou à RD em um espaço de embates e proporcionou aos 

profissionais a investirem em um método de intervenção silencioso, ou seja, com ações 

underground que indicavam o lugar marginal das políticas da RD. Dessa forma, fomentar o 

protagonismo das minorias marginalizadas, como prostitutas, travestis, usuários de drogas, 

era o objetivo desses profissionais, bem como, tornar esses espaços em um plano de trocas 

de afetos e de construção de vínculos cooperativos. O cuidado se orientava como o cuidado 

de si, no qual a co-responsabilidade dos sujeitos era primordial para este tipo de prática; os 

usuários e profissionais não mais se distinguiam.  

“As ruas, os becos, as bocas-de-fumo, os bares, os pontos de 

prostituição foram, aos poucos, se constituindo às escondidas como 

um lugar para as políticas públicas de drogas, lugar invisível às 

práticas de controle e “guerra às drogas” ainda hegemônicas na 

máquina do Estado. Muitas vezes não foi possível escapar dos 

processos judiciais, das prisões, das “duras” e “porradas” dos 

policiais: gestores autuados, seringas descartáveis apreendidas, 

usuário de drogas preso, redutor de danos detido. Mas o 

engajamento nos projeto de RD ia se fazendo como uma militância 

clínico-política. A política pública ganhava seu sentido forte” 

(TEDESCO E SOUZA, 2009, p.46). 
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Apoiado ainda nesses autores, o segundo plano de articulação da RD constituiu-se 

no Programa Nacional de DST/AIDS e as redes de mobilizações. Os boletins do Ministério 

da Saúde indicavam que 25% dos casos de AIDS no Brasil estavam relacionados com o 

uso de drogas. Com isso, em 1994 a RD foi inserida em diferentes programas e secretarias, 

sendo implantada em dez estados brasileiros. 

“Foi esse jogo de tensões e articulações que ocorreram no interior 

da máquina estatal que permitiu que a RD fosse aos poucos 

deixando de ser uma estratégia de prevenção às DST/AIDS, se 

tornando um novo método para as ações de prevenção, promoção, 

tratamento e produção de saúde, assim como um paradigma 

clínico-político que ressignificava o problema das drogas no 

contemporâneo. O PN DST/AIDS possibilitou um outro plano de 

sustentação da RD, não mais “subterrâneo”, mas sim estatal” 

(TEDESCO; SOUZA, 2009, p. 48). 

Daí a RD tornou-se uma política de governo, fomentando ser uma política de 

Estado e encontrando forte tensionamento com outros setores da máquina que se 

posicionavam a favor de uma política antidrogas. Por esse motivo, foi na esfera municipal 

que a RD sofreu maiores restrições e ainda exerciam suas práticas no lugar marginal da 

política.  

Domiciano (2005) aponta que em 1997 foi criada a Associação Brasileira de 

Redutores de Danos (ABORDA), com o objetivo de resgatar a cidadania dos usuários de 

drogas e fortalecer o trabalho dos redutores de danos no Brasil e na América Latina. 

“A direção política da ABORDA foi ao encontro da necessidade 

dos redutores de danos de alcançarem maior autonomia para gerir 

as políticas de RD, pois os mesmos não encontravam ambiente 

favorável para se expressarem dentro dos PRDs. Por serem, 

inicialmente, aparelhos estatais, os PRDs encontravam-se inseridos 

num contexto institucional que impunha obstáculos à nascente 

militância dos redutores de danos e usuários de drogas” 
(TEDESCO E SOUZA, 2009, p.49). 

 

Para Tedesco e Souza (2009), o trabalho em rede gerou uma “plataforma situada 

entre o plano underground e o plano estatal das políticas de RD, criando um 

atravessamento entre os mesmos” (p.50). A RD era exercida de fato pelos usuários de 

drogas e isso provocava um grande efeito de mobilização e as ONGS exerceram um papel 

importante dentro desse contexto, pois possibilitaram espaços de redes democráticas.  

O terceiro plano de articulação da RD, diz respeito à Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral de Usuários de  Álcool e outras Drogas criada em 2003. A III 
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Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001 teve importante papel na criação desta 

política, visto que estabeleceu a atenção aos usuários de álcool e outras drogas como um 

dos princípios e diretrizes dentro da reorientação do modelo assistencial de saúde mental. 

Com isso, os programas de redutores de danos migraram do campo das DST/AIDS e 

passaram para o campo da assistência em saúde mental. Assim, incluir o usuário de drogas 

como sujeito político é um dos desafios desta política dentro de um processo de 

democratização das políticas de drogas na sociedade brasileira. 

De tal modo, com a reforma psiquiátrica e a implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS-AD, surgiu a probabilidade de articular outra 

perspectiva de cuidado, outra maneira de fazer e refletir a prática da saúde mental. Nesse 

sentido, a lógica que visa maximizar a eficiência do tratamento para usuários de crack em 

situação de rua deverá levar em conta o CAPS-AD enquanto instituição especializada. 

Devem-se levar em consideração os serviços de atenção básica em saúde, os consultórios 

de ou na rua, os programas de redução de danos e riscos, a educação em saúde, as políticas 

assistenciais e de inclusão, de forma a expandir as possibilidades de reinserção desses 

usuários na sociedade. 

Podemos citar como exemplo de redução de danos a usuários de crack em 

situação de rua  o programa “De braços abertos”, implantado em janeiro de 2014 pela 

prefeitura de São Paulo na cracolândia paulista. Tal programa consistiu em derrubar a 

“favelinha” erguida no Alameda Dino Bueno, região da cracolândia. Foram cadastrados e 

encaminhados 300 moradores para hotéis da região, oferecendo tratamento de saúde, 

alimentação, atividade ocupacional, capacitação profissional e auxílio financeiro. 

No vídeo “As regras da Cracolândia e a visita surpresa de Haddad”, em que mostra 

a implantação deste programa, podemos extrair cenas das falas dos entrevistados sobre o 

referido programa. 

“Uma pactuação com as pessoas, principalmente com as pessoas 

que estavam nas barracas, de uma oferta de algo que eles achavam 

indispensável para uma transformação de vida.[...] Estão 

desfazendo suas barracas para ir para quartos de hotéis, elas estão 

pactuando conosco que elas vão ter quatro horas de trabalho 

diariamente, duas horas de capacitação. Nós estamos falando aqui 

de usuários de crack, logicamente, então ninguém é ingênuo, 

ninguém acha que as pessoas vão sair trabalhando...mas a ideia é 

de resgate de autonomia, de autoestima, dignidade. [...] terão 

quinze reais por dia de trabalho, terão vaga no hotel e alimentação, 

almoço, café , jantar”  ( Luciana Temer, secretaria municipal de 

desenvolvimento social). 
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“É uma proposta ousada e muito mais realista porque ela vai agir 

nas raízes do problema” ( Dartiu Xavier da Silveira, psiquiatra). 

 

Em uma reportagem do site eletrônico G1São Paulo, em janeiro deste ano, foi 

divulgado pela prefeitura da cidade que o programa reduziu em 80% de usuários na 

cracolândia. Afirmou que circulavam por dia em torno de 1.500 usuários naquela região, e 

hoje, após um ano do programa, são 300 usuários. A Prefeitura disse ter concretizado mais de 

54 mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos. Foram 9.668 atendimentos médicos 

aos beneficiários do “De Braços Abertos”, constituindo 2.787 atendimentos médicos de rotina e 

6.881 realizados pelas equipes multidisciplinares. Também, foram realizadas 21.145 

abordagens nos locais onde alguns usuários se concentram para consumir drogas e 21.246 

acompanhamentos dos usuários. Neste mês, o programa está com 453 usuários cadastrados, 

sendo 286 homens e 167 mulheres. Eles são acompanhados pelas equipes de assistência social, 

saúde, cultura, esporte e lazer da Prefeitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No decorrer deste estudo, procuramos traçar uma pesquisa de cunho genealógico 

acerca das práticas reducionistas, focalizando em específico, a função estratégica da 

Internação Compulsória hoje para usuários de crack em situação de rua, a exemplo das 

cracolândias. Na primeira parte discutimos, pautado no pensamento foucaultiano, sobre as 

tecnologias de poder, são elas: poder soberano, poder disciplinar e bipoder; bem como 

sobre as condutas de governo pautadas na normatização e regulamentação do sujeito e da 

vida. 

 Em seguida, buscamos traçar um percurso histórico cultural das drogas, enfatizando 

o crack e os perfis destes usuários em situação de rua, na tentativa de analisar os jogos de 

força que operam e se atualizam na contemporaneidade. Percorrendo este traçado, 

chegamos a Internação Compulsória e as alternativas de cuidado a estes usuários.  

 Dentro do que fora esboçado no decorrer do estudo, podemos nos questionar se não 

há “um forte retrocesso das políticas de drogas no Brasil, criando um caminho na 

contramão de diversos países do mundo em que a mudança da política proibicionista anda 

a passos largos” (SOUZA, 2013, p. 336). A atuação ainda perpassa no âmbito 

macropolítico por uma lógica que fortalece um padrão de atenção centrado na demanda por 

internação (voluntária, involuntária e compulsória) que gera baixos resultados. 

“a aliança entre bancada religiosa, justiça, corporação médica, 

mídia e o núcleo familiar formam um bloco duro que imprime forte 

pressão sobre a rede substitutiva. Neste sentido, a politização do 

debate entre profissionais, gestores e usuários é uma estratégia vital 

para que a agenda em saúde não se torne tecnicista” (SOUZA, 

2013, p.337). 

 

Outra questão refere-se à disposição das cidades. Segundo Barreto (2013), a rua 

apresenta-se como um ambiente público de coexistência entre pessoas e pessoas e coisas, 

em que a desigualdade social ganha visibilidade. Afastar forçadamente os usuários de 

crack das ruas somente convém para tornar invisível tal questão.  

O médico psiquiatra Antônio Nery Filho assinala que:  

“os usuários de crack, em geral, já estão socialmente mortos. Por 

isso refiro a eles como „os excluídos dos excluídos‟. Talvez não 

seja correto dizer que estão socialmente mortos porque estão aí, 

vivos e invisíveis, constituindo uma nova categoria social, 

insuportável para muitos, em particular governantes em época de 

conferências internacionais [...] para a monstruosa „morte‟ destes 



90 

 

 

invisíveis-excluídos, não é qualquer „maconha da vida‟ que vai dar 

alguma resposta; para elas é necessária uma droga 

monstruosamente equivalente, como o crack, capaz de produzir 

efeitos monstruosos...” (MacRae, Tavares e Nuñez, 2013, p.35).  

 

 É necessário nos questionarmos se o tratamento não voluntário é satisfatório, uma 

vez que não há engajamento pessoal do usuário na suspensão do hábito e reestruturação de 

seu modo de vida. Além do mais, todas as abordagens terapêuticas adotadas são comuns as 

situações de recaída, o que na lógica da internação, pode gerar novos e contínuos 

recolhimentos forçados. A exclusão social do usuário de crack em situação de rua pode ser 

camuflada pelas autoridades por meio de um discurso supostamente humanitário de 

assistência e cuidado aos doentes e vulneráveis. Esse discurso tem seu embasamento de 

realidade na força das imagens, veiculadas pela mídia convencional, em que as chamadas 

cracolândias são exibidas como espaços de degradação humana, expostas como prova da 

necessidade de intervenções proibicionistas e segregadoras. “Assistimos, assim, ao retorno 

de antigas estratégias que, igualmente ao que ocorria no início do século XX, responde ao 

suposto clamor da opinião pública leiga, estigmatizante, manicomialista e altamente 

manipulada pela mídia” (BARRETO, 2013, p.4). 

De tal modo, a medicina compõe uma linha de vinculação com a segurança e com o 

poder de polícia. Nesse discurso, a abstinência deve permanecer a ser uma busca, mesmo 

que para isso seja necessário o uso da força. 

“se do ponto de vista de efetivação da cura, a internação 

compulsória é um fracasso, do ponto de vista de esquadrinhamento 

e normalização do socius esta medida continua  a ser potente, 

servindo como regime de visibilidade e dizibilidade sobre as 

experiências com as drogas” (SOUZA, 2013, p. 103).   

Conforme Souza (2013), em uma sociedade que estabeleceu as drogas como uma 

ameaça da segurança individual e das famílias, “o fracasso da medida repressiva será 

apenas índice de que esta repressão não está sendo suficientemente repressiva” (p. 103). O 

fracasso favorece para uma intensificação da mesma. A abstinência tem sua manutenção 

no poder simbólico de uma sociedade livre desta ameaça.  

“A internação compulsória, sendo um mix de punição e medida de 

tratamento, mantém provisoriamente este ideal. A recaída é um 

ponto fundamental deste circuito que se fortalece na medida em 

que fracassa. É sob o signo da doença, e de sua gravidade que o 

fracasso será creditado, sendo a recaída uma manobra de 

individualização do fracasso” (SOUZA, 2013, p. 104).  
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“Abstinência como meta, dependente químico como diagnóstico e internação 

compulsória como medida” (SOUZA, 2013, p. 104) são ativados como um ciclo vicioso 

que “individualiza o fracasso e ao mesmo tempo possibilita uma intervenção de corte 

populacional, um regime de saber-poder-subjetivação que é ao mesmo tempo 

individualizante e totalizador: uma biopolítica das drogas” (SOUZA, 2013, p. 104). 

 A todo o instante, somos acometidos por notícias, programas de televisão, trabalhos 

acadêmicos que abordam este tema e dão redirecionamentos. Alguns opinam a favor das 

internações compulsórias a estes usuários, acreditando ser a melhor forma de cuidado. 

Outros, por sua vez, opinam contra essa medida por acreditar que reproduz uma prática 

repressora, não valorizando a singularidade do sujeito em questão.  

 Longe de oferecer ao leitor uma conclusão para a problemática em questão, já que 

agindo de tal forma se esgotaria as possibilidades deste estudo, e não é a finalidade. Nossa 

pretensão é lançar questionamentos acerca das medidas adotadas para este público e 

apostar em caminhos que nos possibilitem uma postura ética concernente a estes usuários 

que priorizem os direitos, escolhas, ou seja, a cidadania do sujeito.  

 Pois, entendemos que os usuários de crack em situação de rua são também sujeitos 

de direito que possuem uma vida que, por vezes, navega em águas calmas, outras agitadas. 

Que sopra, corre e escapa. Que se move em um coração que pulsa e por isso a importância 

de uma afirmação de vida.  
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