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Monólogo Das Grandezas do Brasil 
 

 “Todo mundo sabe/todo mundo vê 
Que tenho sido amigo da ralé da minha rua 

Que bebe pra esquecer que a gente 
É fraca 

É pobre 
É víl 

Que dorme sob as luzes da avenida 
É humilhada e ofendida pelas grandezas do Brasil 

Que joga uma miséria na esportiva 
Só pensando em voltar viva 

Pro sertão de onde saiu 

Todo mundo sabe 
(principalmente o bom deus, que tudo vê) 

Que os homens vão dizer que a vida é dura e incompleta 
Pra quem não fez a guerra e não quer vestibular 

Pra quem tem a carteira de terceira 
Pra quem não fez o serviço militar 

Pra quem amassa o pão da poesia 
Na limpeza e na alegria 

Contra o lixo nuclear. 

Como uma metrópole, 
O meu coração não pode parar 

Mas também não pode sangrar eternamente 

Ta faltando emprego 
Neste meu lugar 

Eu não tenho sossego 
Eu quero trabalhar 

Já pensei até em passar a fronteira. 
- eu vou pra são paulo e rio 

(eldorados da além - mar) 
A estrada é uma estrela pra quem vai andar. 

Oh! não! oh! não! 
Ai! ai! que bom que é 

A lua branca, um cristão andando a pé! 
Ai! ai! que bom, que bom se eu for 

Pés no riacho, água fresca, nosso senhor! 

Vou voltar pro norte/ semana que vem 
Deus já me deu sorte/ mas tem um porém 
Não me deu a grana/ pra eu pagar o trem. 

 

Belchior  
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RESUMO 

  
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a política pública de drogas 
no município do Rio de Janeiro, tendo como horizonte a Reforma Psiquiátrica na 
forma da Lei 10.216/2001. Utiliza-se de metodologia mista para interpretar o 
conteúdo do material jornalístico acumulado pelo Observatório de Política de Drogas 
do LAPSICON-UFF, no período de 2011-2013, e conteúdo de entrevistas realizadas 
com intelectuais orgânicos da área. Para tanto, toma-se como marco teórico as 
obras de Michel Foucault e Antonio Gramsci no que tange, respectivamente, à 
biopolítica e teoria ampliada do Estado. Tais interlocutores contribuem na 
comparação da relação entre a normalização dos corpos e os códigos de posturas 
do Império e a atual conjuntura de política para drogas que, conforme será 
apresentado, indica o retorno do paradigma manicomial baseado no isolamento e 
higienização social e identifica a obsessão estatal em situar o desvio da norma como 
sintoma contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Teoria do Estado Ampliado; Biopolítica; Políticas Públicas; Drogas; 
Crack. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A graduação em Administração Pública e as pesquisas desenvolvidas a partir do 

Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas (LAPSICON) me 

permitiram afirmar o curso como passível de uma interdisciplinariedade fundamental 

para a aplicação do aprendizado. Desde então, comecei a procurar bibliografias 

suplementares, de acordo com conclusões prévias, relacionando-as com temáticas e 

autores que já tinha uma afinidade particular. 

Aqui se tem um objeto de pesquisa em construção, de modo a estabelecer um 

diálogo com sujeitos que serão interlocutores na produção do conhecimento. 

Sujeitos estes que estão em situação de rua e/ou usuários de substâncias 

psicoativas. 

A motivação central desse trabalho de conclusão de curso é responder em que 

medida e de que forma as políticas públicas, no âmbito do “combate” ao crack na 

cidade do Rio de Janeiro, estabelecem um poder biopolítico e atuam como produtor 

de sintomas contemporâneos. Para tanto, levantou-se as seguintes hipóteses a 

serem trabalhadas: I) O Estado criminaliza os indivíduos em situação de rua ao os 

recolher compulsoriamente; II) O custo econômico e social de celebrar convênios 

com comunidades terapêuticas é significantemente mais oneroso que investir em 

Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPS-ad), III) Existe 

um risco de retrocesso dos ganhos democráticos sob forma do desmembramento 

das conquistas políticas da Reforma Psiquiátrica e de aproximação com o Código de 

Posturas do Império brasileiro. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a política pública de 

drogas no município do Rio de Janeiro, tendo como horizonte a Reforma Psiquiátrica 

na forma da Lei 10.216/2001. De modo mais específico, nos dedicaremos a fazer 

uma análise comparativa entre a estrutura carcerária dos manicômios com o projeto 

ideológico pretendido através das semelhanças do modelo manicomial no Brasil 

(1976-1991) com a atual biopolítica dos corpos. Além de identificar a maneira de 

intervenção do Estado e abordagem de seus aparelhos privados na produção de 

indivíduos criminalizados, distinguindo os novos sintomas contemporâneos e 

propondo, ou construindo um campo para isso, alternativas no âmbito das políticas 

públicas que fazem referência aos sujeitos em situação de rua e/ou usuários de 

crack. 

 Utilizou-se a teoria do italiano Antonio Gramsci sobre o estado ampliado e 

também seu conceito de intelectuais orgânicos. Também fez-se uso dos conceitos 

de biopolítica e poder disciplinar elaborados por Michel Foucault. A partir dessas 

duas referências observaremos a atuação do Estado nas relações sociais e nos 

corpos, seja pela positividade ou negatividade – o que quer dizer: consenso ou 

coerção, direitos fundamentais ou higienização. 

A título de metodologia, pretende-se alcançar interação entre a pesquisa e seus 

sujeitos e atores, de forma que seja possível fazer o movimento desconhecimento – 

conhecimento - reconhecimento, seguido de reflexão. Utilizou-se, então, de 

metodologia mista, que consiste em:  

I. Levantamento documental e bibliográfico que compreenda o recorte 

histórico do século XIX ao XX, no que se refere à consolidação do modelo 

manicomial no Brasil em ruptura com o modelo da Santa Casa de 

Misericórdia sustentado no ideal filantrópico; 
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II. Levantamento documental e conjuntural do Código de Posturas de 1830; 

III. Levantamento de material jornalístico da grande mídia que compreenda os 

anos de 2011 a 2013 para posterior interpretação de seu conteúdo; 

IV. Entrevistas com intelectuais orgânicos da área; 

V. Transcrição de discursos governamentais;  

VI. Identificação de significações imaginárias utilizadas no discurso dos atores 

observados e categorização de formações ideológicas discursivas. 

O trabalho estrutura-se em cinco capítulos e é divido em três partes: 

fundamentação teórica; aspectos das instituições de saúde mental e metodologia. O 

primeiro capítulo tem como objtivo identificar alguns aspectos relevantes para 

compreensão do conceito de Estado numa sociedade capitalista, a partir de duas 

referências da filosofia política: Karl Marx e Antonio Gramsci. No que se refere ao 

pensamento marxiano, privilegiar-se-á sua noção de Estado que fundamenta a 

compreensão da luta de classes, concentrando no Estado a última instância da 

classe dominante. Com relação à Gramsci, o foco deste capítulo concentrar-se-á na 

Teoria Ampliada do Estado, fundamentado também na presença do intelectual 

orgânico e intelectual coletivo e sua relação com as proposições ideológicas. 

O segundo capítulo dá continuidade ao debate já colocado no capítulo 

anterior sobre Teoria Ampliada do Estado, neste capítulo iremos tratar das relações 

de poder que dialogam com o tema, suas origens, manifestações e inserções. Posto 

que o Estado Ampliado não se utiliza da somente da violência, mas também do 

consenso, traremos em questão o Poder Disciplinar e Biopolítica, temas absorvidos 

pela obra de M. Foucault. A disciplina e a biopolítica foram dois mecanismos de 

poder investigados no decorrer da segunda metade do século XVII e no decorrer do 
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século XVIII, respectivamente, como instrumentos de formatação e normalização 

dos indivíduos e das populações, “uma espécie de ajustamento dos indivíduos às 

novas relações de produção então em pleno desenvolvimento” (DANNER, 2010, p. 

156). Ambos os dispositivos têm como foco o poder. 

O terceiro capítulo trata da relação existente entre os códigos de postura e o 

paradigma manicomial, analisando-a como produto do desempenho dos aparelhos 

privados em articulação com o Estado e em prol da normalidade. A norma aí 

presente, também concebida como o elo entre disciplina e biopolítica, será 

desdobrada na interrogação de Mário de Andrade, se é necessária a prisão para que 

haja civilização, de forma não aleatória: ela obedece a noção foucaultiana de 

arquipélago carcerário. 

 O quarto capítulo estuda a produção da loucura de acordo com uma ideologia 

hegemônicao. A partir da interpretação do modelo manicomial no Brasil, 

perpassando pela questão democrática imanente ao movimento pela Reforma 

Psiquiátrica, o objetivo deste capítulo é identificar nas políticas de drogas o 

funcionamento dos aparelhos privados atuando de acordo com a normalização da 

vida e seus efeitos. Para tanto, analisar-se-á o caso específico da internação 

“compulsória” no município do Rio de Janeiro às vésperas da realização de grandes 

eventos esportivos mundiais. 

 No último capítulo fazer uma análise das matérias jornalísticas brasileiras, 

acumuladas no Observatório de Políticas para Drogas do LAPSICON, que tomem 

como tema principal o crack no período de 2011-2013. Feito isso, e considerando o 

conteúdo do discurso contido nas notícias e sua conjuntura, interpretar-se-á o 

discurso de entrevistas realizadas com intelectuais da área. Para isso, o 
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pensamento político brasileiro contido nos meios de comunicação será visto levando 

em conta duas realidades que nele se articulam (CERQUEIRA FILHO, 1982): 

I) Os discursos teórico-político-ideológicos (as problemáticas teóricas e ideológicas 

presentes no discurso político). 

II) A articulação dos discursos produzidos com a estrutura da formação social 

brasileira e suas conjunturas particulares.  

 A estratégia do discurso burguês é a conversão do ideológico em “natural”, 

visando acima de tudo neutralizar os efeitos da luta de classes, procurando 

apresentar uma imagem de harmonia e integração (CERQUEIRA FILHO, 1982). 

Neste capítulo far-se-á uso da agenda de mídia para desconstruir esse processo de 

neutralização e amortização da percepção da realidade, através da demonstração 

da maneira que a mídia atua no campo político e quais são suas motivações. 
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1. TEORIA AMPLIADA DO ESTADO EM GRAMSCI 

 

 
“Conhecer-se a si mesmo que dizer si próprio, quer dizer ser patrão de si 
mesmo, distinguir-se, sair do caos, ser um elemento de ordem, mas da sua 
própria ordem e da sua própria disciplina. E não se pode obter isso se não 
se conhecer também os outros, a sua história, a sucessão dos esforços que 
realizaram para serem aquilo que são, para criarem a civilização que 
criaram e à qual queremos substituir a nossa” (Antonio Gramsci) 

 

 

 O objetivo deste capítulo é identificar alguns aspectos relevantes para 

compreensão do conceito de Estado numa sociedade capitalista, a partir de duas 

referências da filosofia política: Karl Marx e Antonio Gramsci. No que se refere ao 

pensamento marxiano, privilegiar-se-á sua noção de Estado que fundamenta a 

compreensão da luta de classes1, concentrando no Estado a última instância da 

classe dominante. Com relação à Gramsci, o foco deste capítulo concentrar-se-á na 

Teoria Ampliada do Estado, fundamentado também na presença do intelectual 

orgânico e intelectual coletivo e sua relação com as proposições ideológicas. 

 

1.1. O Estado em Marx 

Ao identificar o Estado, o senso comum o enxerga quanto instituição burocrática, 

personificada nos governantes, e que flutua sob o restante da sociedade. Na 

verdade, essa constatação superficial revela a “coisificação” do próprio conceito de 

Estado (MENDONÇA, s/d) e consequente distanciamento da realidade do 

pensamento político social contemporâneo. Este, por sua vez, é resultante dessa 

simplificação que encontra raízes datadas do século XVIII: o jusnaturalismo. 

                                                 
1
 Marx “apanha as dimensões políticas e econômicas do Estado ao compreender o Estado burguês 

como uma expressão essencial das relações de produção específicas do capitalismo. [...] mostra 
como o Estado é, em última instância, um órgão da classe dominante” (IANNI, 1992). 
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A noção jusnaturalista de Estado tinha como ponto de partida a ideia do contrato 

social2, ou seja, somente a partir dele se fundaria o Estado. A crítica a esse modelo 

de pensamento consistia em “os teóricos do jusnaturalismo buscarem estabelecer 

leis universais a partir de uma definição peculiar da natureza humana” 

(MENDONÇA, s/d, p. 15), e foi essa crítica a responsável por romper com a 

concepção jusnaturalista de Estado: a matriz marxiana. 

A dualidade entre sociedade de natureza e sociedade civil é substituída por 

sociedade civil e sociedade política, o que significa que “o homem, no modelo 

marxiano, jamais teria vivido historicamente um ‘estado de natureza’ e, mais que 

isso, que a sociabilidade humana não se esgota somente – tal como o modelo 

anterior o estipulara – no âmbito do puramente político” (MENDONÇA, s/d, p. 28). O 

que significa dizer que se há natureza no ser humano, ela é social e, portanto, 

passível de transformação. A noção marxiana tem como premissa a sociabilidade 

intrínseca ao ser humano, que é dada pelo lugar que ocupa no processo de 

produção e trabalho. Dessa forma, o ser humano sempre pertence a uma classe 

social e, em momento algum, existe individualidades soberanas em ‘estado de 

natureza’. 

Nesse contexto, a origem do Estado para Marx está no surgimento da 

propriedade privada (MENDONÇA, s/d), no momento que determinado grupo social 

se apropriou daquilo que antes era de todos e todas, subordinando os demais. Tal 

movimento teórico de retirar do domínio da natureza o surgimento do Estado e 

colocá-lo no âmbito das relações sociais resulta também em outro problema 

                                                 
2
 “Para que tal ocorresse, classificavam os homens em duas modalidades – ou estados – de vida: ou 

eles viviam em estado (ou sociedade) de natureza ou viviam em estado (ou sociedade) civil, sendo 
esta segunda forma a mais ‘civilizada’ e ‘progressista’, uma vez que já pressupunha o contrato 
social”. 
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identificado por Mendonça (s/d): a ênfase excessiva do Estado enquanto objeto, 

perdendo-se a noção da complexidade relações sociais. 

 

1.2. Teoria do Estado Ampliado em Gramsci 

As grandes transformações sociais e políticas do século XX permitiram surgir 

novas análises sobre o Estado no campo marxiano, notoriamente aquela produzida 

pelo italiano Antonio Gramci, ou Nino, como todos de Ghilarza costumavam chamá-

lo (FIORI, 1979). Para ele, a definição do caráter do Estado Ocidental 

contemporâneo aparece como objeto de crítica, do que ele chamava de “uma visão 

economicista ou mecanicista” (MENDONÇA, s/d, p. 19). Portanto, para Gramsci, o 

Estado não é nem sujeito, nem objeto, é uma Relação Social, incorporando em si 

mesmo os conflitos oriundos da formação social. 

Mas para uma reconstrução do pensamento político de Gramsci, que é o que 

nos interessa aqui, o conceito-chave que devemos tomar como ponto de partida é o 

de “sociedade civil”, termo original de Marx e recuperado por Gramsci: 

O cerne do conceito de sociedade civil em Gramsci refere-se à organização 
e à produção de vontades coletivamente organizadas, implicando em visões 
de mundo, em consciências sociais e em formas de ser adequadas – ou 
opostas – aos interesses burgueses.  
Sua materialidade institucional específica consiste num conjunto de 
aparelhos privados de hegemonia, instancias de associação voluntária, 
diversas de empresas e instituições estatais, dotadas de formatos variados 
que vão desde clubes a jornais, associações de moradores, revistas, etc. 
que espelham a própria complexificação da sociedade capitalista e a 
pluralização dos interesses nela presentes, tanto de grupos dominantes 
quanto de grupos dominados.  Um dado, todavia, os unifica: todos são 
formas organizativas que se referem às formas de produção econômica 
(infraestrutura) e política (Estado), ainda que sua atuação seja basicamente 
cultural, ou seja, a busca de organização de vontades coletivas, calcadas 
em valores e eticidade próprios, em prol da afirmação de projetos – de 
mudança ou conservação – que se tornem hegemônicos. (MENDONÇA, 
s/d, p.2-3)  
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 Isso significa que a sociedade civil pertence às “formas de interação, de 

representação, linguagem e de poder com força material, mesmo que condicionadas 

pelo sistema político econômico produtivo” (BOCAYUVA; VEIGA, 1992, p. 38). 

 Deste modo, Gramsci “amplia” o conceito de sociedade civil da teoria 

marxiana clássica do Estado. Coutinho (2007) aponta que Marx, Engels e Lenin 

examinaram também a “estrutura3” do Estado: indicaram na repressão – no 

monopólio legal e/ou de fato da coerção e da violência – a principal maneira através 

da qual o Estado, geralmente, faz valer sua natureza de classe. Em suma, os 

clássicos identificam o Estado como o conjunto de seus aparelhos repressivos. 

 Porém, Gramsci não foi contemporâneo de Marx. Nascido em 22 janeiro de 

1891, o teórico e militante político viveu em uma época e espaço na qual o 

fenômeno estatal já estava mais avançado, além de sofrer a experiência da 

ascensão do fascismo na Itália. Ele pôde assim ver que, “com a intensificação dos 

processos de socialização da participação política, surge uma esfera social nova, 

dotada de leis e de funções relativamente autônomas e específicas” (COUTINHO, 

2007, p. 124), tanto em face do mundo econômico quanto dos aparelhos repressivos 

do Estado. A diferença entre Marx e Gramsci, na concepção de organização do 

Estado, está sintetizada na figura 1: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 “âmbito da produção e da organização dos homens junto a ela” (MENDONÇA, XXXX, p. 19). 
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Figura 1. Comparação entre conceitos de organização em Marx e em Gramsci 

 

 O conceito de organização em Marx, de acordo com Coutinho (2007, p. 125) 

permanece ainda preso aos elementos de organizações profissionais, clubes 

jacobinos, conspirações secretas de pequenos grupos, etc., conforme mostra a 

figura 1. O fenômeno do surgimento dos grandes sindicatos, os partidos políticos 

operários de massa, os parlamentos eleitos por sufrágio universal direto e secreto, 

por exemplo, ficaram de fora dos estudos de Marx. Ou seja, não houve contato 

íntimo com os organismos de participação política aos quais se adere 

voluntariamente (e por isso são privados) e que não se caracterizam pelo uso da 

repressão. 

 A Teoria Ampliada do Estado, de Gramsci, que pode ser considerada um 

avanço da teoria marxiana clássica, apoia-se na descoberta dos “aparelhos privados 

de hegemonia4” (figura 1). Assim, o que é peculiar ao Estado contemporâneo, é que 

ele guarda um espaço de consenso e não só de violência – sendo o consenso obtido 

através desses aparelhos privados. 

                                                 
4
 “quando a visão de mundo (cultura) de um determinado grupo se impõe sobre o conjunto dos 

demais” (MENDONÇA, s/d, p.21) 
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Logo, a política e o Estado ampliado5 são inseparáveis e, segundo Coutinho 

(2007), tal condição é resultado do “equilíbrio entre sociedade política e sociedade 

civil” (COUTINHO, C. N, 2007, p. 127), dividindo-se em duas esferas principais que 

o constitui:  

I) a “sociedade política” (que Gramsci também chama de “Estado em sentido estrito” 

ou de “Estado-coerção”), que é formada pelo conjunto dos mecanismos dos quais a 

classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, se 

identificando com os aparelhos de coerção; 

II) a “sociedade civil”, que é formada pelo conjunto de organizações responsáveis 

pela elaboração e difusão de ideologias, como por exemplo as escolas, partidos 

políticos, sindicatos, etc. 

 A sociedade civil e a sociedade política (GRAMSCI, 1999) servem para 

manter ou transformar uma determinada formação socioeconômica, de acordo com 

os interesses de uma classe social fundamentada no modo de produção. Trata-se 

da disputa hegemônica, ou da imposição da visão de mundo de um determinado 

grupo perante outro.  

 É preciso levar em conta o fato de que o Estado, em sentido estrito, exerce 

funções ideológicas muito relevantes para a hegemonia. De acordo com 

Mochcovitch6 (2004), para garantir a dominação econômica, existe uma dominação 

                                                 
5 (no significado integral: ditadura+hegemonia); Estado que, em outro contexto, Gramsci define 

também como sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia escudada na coerção. Mas o 
modo de encaminhar varia nos dois casos: no âmbito através da sociedade civil, as classes buscam 
exercer a sua hegemonia, ou seja, buscam ganhar aliados para suas posições mediante a direção 
política e o consenso; por meio da sociedade política, ao contrário, as classes exercem sempre uma 
ditadura, ou, mais precisamente, uma dominação mediante a coerção. Assim, como podemos ver, é a 
sociedade política (ou o Estado-coerção) o momento do fenômeno estatal que recebeu a atenção 
prioritária dos clássicos, enquanto as novas determinações descobertas por Gramsci concentram-se 
no que ele chama de sociedade civil. (COUTINHO, C. N., 2007, p. 127) 
6
 Maria Antonieta Macciocchi situa bem a sociedade civil quanto lugar onde ocorre a concretização da 

hegemonia, pelo poder ideológico segundo Gramsci, de classes dominantes que, no plano do 
indivíduo,“envolve o cidadão por todos os lados, integrando-o desde a infância no universo escolar e 
mais tarde no da igreja, do exército, da justiça, da cultura, das diversões e inclusive do sindicato, e 
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político-ideológica, cujo principal agente é o Estado. Tal dominação se faz pela 

repressão (polícia, prisões, dominações de força) e pela “dominação ideológica – a 

produção de um consenso social que aceita a direção que a classe dominante dá à 

sociedade” (MOCHCOVITCH, 2002, p. 13). 

 Assim, para Gramsci, dominação ideológica seria uma subordinação 

intelectual. Daí a importância dos intelectuais, responsáveis tanto pela organização 

das vontades coletivas, quanto pela estruturação do convencimento para o exercício 

da hegemonia ou contra hegemonia. Mas antes de entrarmos na discussão acerca 

do intelectual orgânico e coletivo, abrimos o parêntese abaixo para também ampliar 

as concepções acerca das ideologias. 

“Ideologia é definida por Gramsci como concepção de mundo, manifestações 

teóricas e coletivas” (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 22). O autor propõe uma teoria 

das ideologias que desempenhe como papel principal explicar o processo que 

determina um universo de significações o qual faz impacto no sujeito que, por sua 

vez, o elabora a nível imaginário com sua estrutura psíquica dando como resultado 

uma ideologia internalizada. 

Cerqueira Filho (1982) afirma que o inconsciente, conceito fundamental da 

Psicanálise, é inseparável do que o materialismo histórico denomina de instância 

ideológica, uma vez que todas as manifestações do inconsciente estão suportadas 

por práticas (agir) e discursos (pensar). De acordo com Althusser (1970) só existe 

ideologia através do sujeito e para sujeitos, o sujeito é sujeito da ação e 

simultaneamente ator e autor do pensamento. 

                                                                                                                                                         
assim até a morte, sem a menor trégua: essa prisão de mil janelas simboliza o reino de uma 
hegemonia, cuja força reside menos na coerção que no fato de que suas grades são tanto mais 
eficazes quanto menos visíveis se tornam”. (MOCHCOVITCH, 2004, p. 33, apud. MACCIOCCHI, 
1976, p. 152) 
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 Resgatando o que foi dito anteriormente, a disputa pela hegemonia é feita no 

campo das ideologias. Em Gramsci, a questão do intelectual aparece no interior de 

toda uma elaboração do conhecimento e de sua relação com a prática política. 

Nesse sentido, o intelectual orgânico – que na nossa investigação teremos como 

objeto aquele pertencente às classes dirigentes – é aquele que leva às massas a 

“filosofia da práxis” (expressão que Gramsci usava para iludir a censura fascista da 

prisão), que nada mais é que a crítica a todo o pensamento precedente 

(MOCHCOVITCH, 2004, p. 17). 

 O conceito de intelectual orgânico foi introduzido por Gramsci, que o define 

pela repercussão política de seu trabalho no processo hegemônico, podendo 

desenvolver três papéis, segundo Serra (2007, p. 34): de construtor, de organizador 

e de persuadir permanente na luta pelos interesses da classe social a que ele está 

vinculado. Compreender a importância do papel do intelectual orgânico, inclusive na 

gestão pública, é fundamental para se compreender inovações políticas e processos 

de racionalização administrativa equacionados via compatibilização de estratégias 

políticas, geradas por intelectuais específicos que, em determinados momentos, 

“assumem interesses diversos: de classe, corporativos, de grupos, individuais e até 

específicos ou de caráter clientelístico” (SERRA, 2007, p. 34). A direção tomada por 

essas estratégias é dado pelo desempenho desses intelectuais e, neste sentido, 

Gramsci afirma que “os grandes intelectuais exercem a hegemonia que pressupõe 

uma certa colaboração, ou seja, um  consenso ativo e voluntário (livre), ou seja, um 

regime liberal-democrático” (SERRA, 2007, p. 34, apud. 1999, p. 436).  

A transformação social e do Estado, nas sociedades ocidentais, só pode ser 

obtida, para Gramsci, a partir da multiplicação dos aparelhos da sociedade civil – ou 

seja, das visões de mundo. Pensar o Estado de acordo com o modelo gramsciano 



23 

 

quer dizer levar em conta a dupla questão de que as formas dominantes da 

produção se constituem e se consolidam através de organizações da sociedade civil, 

“ao mesmo tempo em que todo aparelho ou órgão público, estão presentes, sempre, 

projetos ou atores sociais vinculados a alguma(s) agência(s) da sociedade civil” 

(MENDONÇA, s/d, p. 22). Cabe a nós, dada a circunstância de disputa, refletir no 

que é possível interferir para que a correlação de forças se altere mediante a difusão 

de um projeto contra-hegemônico. 

Dessa forma, pretende-se no presente trabalho verificar quais são esses grupos 

ou agentes sociais, a que classes ou frações estão vinculados e o que estão 

disputando, junto a cada órgão público, no que diz respeito à política de drogas no 

município do Rio de Janeiro. Para tanto, analisar-se-á como as formas próprias de 

organização da sociedade articulam-se no e pelo Estado, através de seus agentes 

de interesse – levando em conta a positividade dos aparelhos privados quanto 

guardiões não só de violência, mas também de consenso, o que, no campo teórico, 

dialogará com o poder disciplinar e biopolítica de Michel Foucault, conforme o 

capítulo a seguir. 
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2. PODER DISCIPLINAR E BIOPOLÍTICA: UMA REFERÊNCIA A 

PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 

 

 
 “Tenho origem nobre demais para me submeter a outro, 

Para ser subordinado no comando, 
Ou serviçal e instrumento útil 

A qualquer estado soberano mundo afora.” 
(Shakespeare, King John, V,II, 78-82) 

 

Dando continuidade ao debate já colocado no capítulo anterior sobre Teoria 

Ampliada do Estado, neste capítulo iremos tratar das relações de poder que 

dialogam com o tema, suas origens, manifestações e inserções. Posto que o Estado 

Ampliado não se utiliza da somente da violência, mas também do consenso, 

traremos em questão o Poder Disciplinar e Biopolítica, temas absorvidos pela obra 

de M. Foucault. 

A disciplina e a biopolítica foram dois mecanismos de poder investigados no 

decorrer da segunda metade do século XVII e no decorrer do século XVIII, 

respectivamente, como instrumentos de formatação e normalização dos indivíduos e 

das populações, “uma espécie de ajustamento dos indivíduos às novas relações de 

produção então em pleno desenvolvimento” (DANNER, 2010, p. 156). Ambos os 

dispositivos têm como foco o poder. 

 

2.2. O Poder 

Quando se fala em poder é comum vir à mente a ideia de algo abstrato 

relacionado à riqueza ou política simplesmente. M. Foucault desmistifica tal 
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conclusão superficial ao não considerar o poder como uma realidade que possua 

natureza. O que existe quanto poder é uma prática social que, por si só, é construída 

historicamente (MACHADO, 2010). 

Ao estudar sobre o nascimento das prisões, Foucault identificou uma 

correlação desigual entre Estado e poder. Paralelo a isso, evidenciou a existência de 

formas de exercício do poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras 

variadas e que são indispensáveis inclusive para a sua sustentação e atuação 

eficaz. Mas então, o que viria a ser o termo “microfísica do poder”? 

Diferentemente do que se pensa prontamente, o poder não é abstrato, ele 

atinge a realidade mais concreta dos indivíduos – seu corpo – e se situa no próprio 

corpo social. É importante nos atentar às formas de poder e sua correspondência 

com seus procedimentos que realizam um controle detalhado do corpo, como o 

discurso. O importante é que as análises dos estudos de Foucault indicaram 

claramente que “os poderes periféricos e moleculares não foram absorvidos e 

confiscados pelo aparelho de Estado” (MACHADO, 2010, p. 12). Trata-se, portanto, 

de uma prática social que não necessariamente é criada pelo Estado ou que surgiu 

fora dele: os poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes da rede 

social. Em outras palavras,  

A razão é que o aparelho de Estado é um instrumento específico de um 
sistema de poderes que não se encontra unicamente nele localizado, mas o 
ultrapassa e o complementa. É que nem o controle, nem a destruição do 
aparelho de Estado, como muitas vezes se pensa, é suficiente para fazer 
desaparecer ou para transformar, em suas características fundamentais, a 
rede de poderes que impera em uma sociedade. (MACHADO, 2010, p. 13) 

 

A obra foucaultiana parte da especificidade da questão colocada – que muitas 

vezes se deu na figura do criminoso, da doença e da loucura, por exemplo – e 

analisa como esses micropoderes se relacionam com o nível mais geral do poder, 

que é aquele constituído pelo aparelho de Estado. Entretanto, não é o Estado o 
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ponto de partida necessário, pois é grande a incidência de que, fora dele, nasceram 

relações de poder essenciais como a genealogia dos saberes modernos. Porém, é 

importante assinalar que a questão do Estado adquire grande importância para tal. 

O que se deu através do projeto de explicar a gênese do Estado a partir das práticas 

de governo, da gestão governamental, ou da “governamentalidade”, que tem na 

população seu objeto, na economia seu saber mais importante e nos dispositivos de 

segurança seus mecanismos básicos. 

M. Foucault preocupou-se em fugir da concepção jurídica de poder, que 

fundamentalmente diz respeito à lei ou à repressão e/ou que concebe o poder como 

violência legalizada. A ideia central é de que as relações de poder, bem como o 

Estado em Gramsci, não são sempre contratuais ou somente repressivas.7 Quer 

dizer que o poder produz uma positividade, e é exatamente isso que justifica ter 

como alvo o corpo humano, não para machucá-lo, mas para domesticá-lo. 

O que lhe interessa basicamente não é expulsar os homens da vida social, 
impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a vida dos homens, 
controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao 
máximo, aproveitando suas potencialidades e utilizando um sistema de 
aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades. Objetivo ao 
mesmo tempo econômico e político: aumento do efeito de seu trabalho, 
tornar os homens força de trabalho dando-lhes uma utilidade econômica 
máxima; diminuição da sua capacidade de resistência, de luta, de 
insurreição contra as ordens do poder e neutralização dos efeitos de contra-
poder. Portanto, aumentar a utilidade econômica e diminuir os 
inconvenientes, os perigos políticos; aumentar a força econômica e diminuir 
a força política. (MACHADO, 2010, p. 16). 

 

2.3. O Poder Disciplinar 

O problema do poder sobre os indivíduos enclausurados é que ele utilizava 

uma tecnologia de controle que não era exclusiva das prisões, mas era também 

encontrada em outras instituições como o hospício e as escolas – estamos falando 

                                                 
7
 “é preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos: ele ‘exclui’, ele 

‘reprime’, ele ‘recalca’, etc. De fato, o poder produz; ele produz real; produz domínios de objeto se 
rituais de verdade” (FOUCAULT, 1975). 
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do Panopticon de Bentham, que será tratado mais adiante. É esse tipo específico de 

poder que Foucault denomina de disciplinar: métodos que permitem o controle 

cuidadoso das ações individuais, garantindo sujeição constante de suas forças e, ao 

mesmo tempo, impõe a docilidade, características inerentes ao modelo 

socioeconômico. Ou seja, o corpo só se torna força de trabalho quando trabalhado 

pelo sistema político de dominação característico do poder disciplinar: o capitalismo. 

Foi principalmente em “Vigiar e Punir” e nos cursos que ministrou no Collège de 

France, nos anos da década de 1970, que Foucault mostrou como surgiram, a partir 

do século XVII, técnicas de poder que, centradas no corpo dos indivíduos, causaram 

resultados profundos e duradouros no âmbito macropolíticos, principalmente no que 

diz respeito à consolidação do Estado liberal, que é o Estado moderno (DANNER, 

2010). Tais técnicas são chamadas por Foucault de disciplinas8.  

Ao estudar os hospícios, instituição que aqui nos é cara, Foucault (2006) chega à 

conclusão de que só há poder porque há dispersão e defasagens na relação 

médico-vigilante-doente. Nesse contexto, é o nascimento do hospício9 o responsável 

por produzir o louco como doente mental, pois se trata de um personagem 

individualizado a partir da instauração de relações disciplinares de poder. Em suma, 

o poder disciplinar não destrói o indivíduo, ele o fabrica. A ação sobre o corpo, o 

adestramento do gesto, a regulação do comportamento, a normalização do poder, a 

interpretação do discurso, tudo isso faz com que apareça pela primeira vez na 

história esta figura singular – o homem – como produção do poder. O indivíduo é um 

efeito do poder. 

                                                 
8
 Dessa forma, Machado (2010) destaca as características essenciais do poder disciplinar, que são: i) 

a organização do espaço fechado e hierarquizado; ii) controle de tempo com objetivo de produzir o 
máximo de rapidez e o máximo de eficácia e iii) conhecimento (ao mesmo tempo que exerce um 
poder, produz um saber). 
9
Instituição que será analisada mais profundamente no capítulo a seguir. 
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A instituição neutraliza as relações de força ou só as faz no espaço que ela 

define (FOUCAULT, 2006, p. 19), seus desequilíbrios de poder fazem funcionar a 

regularidade do asilo – logo, a distribuição de poder se faz mais importante que as 

regularidades institucionais. Nesse sentido, a noção de família vem conectar essas 

noções supracitadas: a violência de Pinel ou Esquirol tinha sido a de introduzir o 

modelo familiar na instituição asilar. 

É num ambiente asilar que Pinel, no Tratado Médico-filosófico, expõe a relação 

de sujeição como relação de disciplina: 

Um militar, ainda num estado de alienação [...] é subitamente dominado 
pela ideia exclusiva da sua partida para o exército”. Ele se recusa a voltar a 
noite para a cela, como lhe ordenam. Quando está nela, põe-se a rasgar 
tudo, a sujar tudo. Amaram-no na cama. “Oito dias se passam nesse estado 
violento, e ele parece enfim entrever que não pode seguir os próprios 
caprichos. De manhã, durante a ronda do chefe, adota o tom mais submisso 
e, beijando-lhe a mão: ‘Você me prometeu’, diz a ele, ‘restituir minha 
liberdade dentro do hospício se eu ficasse calmo; pois bem, eu lhe ordeno 
que cumpra sua palavra!’ O outro lhe exprime, sorrindo, o prazer que sente 
com esse feliz retorno dele a si mesmo; fala mansamente com ele e, no 
mesmo instante, faz cessar toda coerção. (PINEL, séc. XXI, p. 90-91) 

 

Essa cena psiquiátrica relatada por Pinel é constituída por cenas de cerimônia de 

soberania, dos rituais de serviço, dos procedimentos judiciais e das práticas médicas 

(FOUCAULT, 2006, p. 16). Para Foucault (2006), a soberania, ou o poder soberano, 

se manifesta essencialmente através dos símbolos da força do indivíduo que o 

possuí. Abaixo, o quadro 1 expõe a distinção entre o poder soberano e o poder 

disciplinar.   
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Quadro 1.  Comparação entre os Poderes Soberano e Disciplinar 

Item Observado Poder Soberano Poder Disciplinar 

Abrangência Macrofísica Microfísica 

 
Origem 

 
Necessidade de direito divino, ou 

ato de submissão, através de ritual. 
 

 
Principalmente do interior das 

Comunidades Religiosas. 
 

 

 
 
 
 
 

Características 

 
Relações não-isotópicas, sem 

quadro hierárquico unitário; não se 
aplica a uma singularidade 

somática, mas a multiplicidades 
acima da individualidade corporal; 

não há função individualizante. 
 

 
Não há dualismo. Hierarquização. A 

função individual desaparece: 
distribuição de corpos sujeitados. 

Todo sistema disciplinar tende a ser 
uma ocupação do tempo, da vida e 

do corpo do indivíduo; caráter 
panóptico; dispositivos; 
isotópicos/conflitantes. 

 

 
 
 
 

Manifestação 

Descontínua. Violenta, de tempo 
em tempo, sob a forma de guerra e 

punição exemplar/cerimônia. 
Ocorre através dos símbolos da 

força fulgurante do indivíduo que o 
detém. Individualização tendencial 
da relação de soberania vertical.  

Funciona em rede e com 
visibilidade encontrada na 
docilidade e na submissão 

daqueles que, em silêncio, o 
exercem; contínua; intervenção 

incessante, no momento em que a 
virtualidade está se tornando 

realidade. 
 

 

Consideraremos aqui que todo poder disciplinar tem suas margens:  

É a partir do momento em que há disciplina escolar que vocês veem 
aparecer algo como o débil mental. [...] O delinquente como grupo 
inassimilável/irredutível, só pode aparecer a partir do momento em que 
existe uma disciplina policial à qual ele emerge. Quanto ao doente mental, 
ele é sem dúvida nenhuma o resíduo de todos os resíduos, o resíduo de 
todas as disciplinas, aquele que é inassimilável a todas as disciplinas 
escolares, militares, policiais, etc., que podem ser encontradas em uma 
sociedade. (FOUCAULT, 2006, p. 67) 

 

As margens do poder disciplinar serão modeladoras do que Foucault define 

Homem dos séculos XIX e XX: É a imagem remanescente entre o indivíduo jurídico 

(instrumento que a burguesia utiliza para reivindicar o poder através de seu 

discurso) e o indivíduo disciplinar (resultado da tecnologia empregada pela mesma 

burguesia para constituir o indivíduo no campo das forças produtivas e políticas). A 

construção dessa figura se dá pela colonização da juventude escolar, através da 

disciplinarização da juventude, princípio da vida em clausura e divisões em 

agrupamentos de trabalho/ meditação/formação intelectual/formação espiritual. 
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Outro tipo de colonização complementar à adequação do indivíduo dos séculos XIX 

e XX foi a da Época Clássica, conhecida também pelo marco do Grande 

Enclausuramento - aquela em que vagabundos, mendigos, nômades, delinquentes e 

prostitutas, por exemplo, eram tidos institucionalmente da mesma forma: objeto dos 

dispositivos disciplinares derivados de Instituições Religiosas até o séc. XVIII, que 

requeria uma fixação espacial, extração ótima do tempo, aplicação e exploração das 

forças do corpo por uma regulamentação dos corpos, constituição de vigilância 

constante e poder punitivo imediato. Assim foi denominada por Foucault (2006, p. 

89) a “acumulação dos Homens”, presente em todas as singularidades somáticas 

com o objetivo de acumular forças e, sobretudo, tempo.  

 Feita a análise sobre as formas de manifestação do poder na sociedade, cabe 

a nós nos debruçarmos sob a inserção delas na forma das instituições - ou 

aparelhos privados de hegemonia - e do Estado, conforme exposto no capítulo I. 

Usaremos aqui o clássico exemplo da formalização de dispositivo disciplinar que foi 

o Panopticon de Bentahm, idalizado no século XIX e exposto na figura 2. 

 

Figura 2. Panopticon de Bentham 

 

FOUCAULT, 1987, p. 47 
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 A estrutura do Panopticon caracteriza-se como a figura arquitetônica dessa 

nova tecnologia disciplinar. O panóptico, observa Foucault, é uma máquina de 

vigilância que possibilita que alguns indivíduos consigam vigiar eficiente e 

permanentemente o comportamento de muitos. Ele funciona a partir de três 

elementos arquitetônicos principais, a saber (DANNER, 2010): I) um espaço circular 

e fechado; II) uma divisão em celas; e III) uma torre central. Uma das mais 

importantes características desse dispositivo, diz Foucault, é que ele instaura um 

princípio de visibilidade permanente. É nisso que a correlação de poderes chega 

sempre de maneira individualizada, atuando sempre de acordo com uma vinculação 

espacial de coordenadas individualizantes dos sujeitos. 

Eis que chegamos num ponto determinante para o trabalho. Da forma que o 

panoptismo se faz na arquitetura, Foucault (2006) vai além e considera que vivemos 

no panoptismo generalizado pelo simples fato de que vivemos dentro de um sistema 

disciplinar que coloca a família como uma espécie de poder do tipo soberano – 

através da “vigilância supletiva e entrelaçamento dos vínculos locais” (FOUCAULT, 

2006, p.98). Assim, a família se torna cada vez mais essencial ao sistema 

disciplinar, pois é a instância de coerção que vai fixar permanentemente os 

indivíduos nos aparelhos disciplinares. 

Portanto, a família nas sociedades disciplinares, quando deterioradas, serão as 

responsáveis pelo surgimento das casas para crianças encontradas (1840-1845). 

Paralelamente, o surgimento da Assistência Social tem a função de constituir uma 

espécie de tecido disciplinar que vai poder substituir a família e possibilitar que se 

prescinda dela - o que, de acordo com Foucault (2006, p. 105) acarreta em 

internação em um hospital psiquiátrico, quando um indivíduo escapa à soberania da 

família.  
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2.4. Biopolítica 

 Para Foucault, a partir do século XVII, o Ocidente conheceu uma profunda 

transformação nos mecanismos de poder. O poder de soberania, o direito de 

“causar” a morte ou de deixar viver tão característico desse poder, é agora 

substituído por “um poder que gera a vida e a faz se ordenar em função de seus 

reclamos” (FOUCAULT, 1979, p. 79). Com efeito, para Foucault: 

Se pudéssemos chamar de ‘bio-história’ as pressões por meio das quais os 
movimentos da vida e os processos da história interferem entre si, 
deveríamos falar de ‘biopolítica’ para designar o que faz com que a vida e 
seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do 
poder-saber um agente de transformação da vida humana. (FOUCAULT, 
1979, p. 139) 
 

 Ocorre, portanto, um rompimento da visão de “homem” que, para Aristóteles, 

se reduzia a animal vivo capaz de existência política. O homem moderno, agora, é 

um animal em cuja política, sua vida de ser vivo, está em questão (FOUCAULT, 

1988). 

 Retomando a questão dos hospitais psiquiátricos, Caponi (2009) toma os 

estudos de Foucault e Agamben sobre biopolítica na população, além das reflexões 

de Canguilhem sobre as fronteiras difusas da normalidade e o curso que Foucault 

dedica aos anormais. “As fronteiras entre o normal e o patológico têm se tornado 

cada vez mais móveis e instáveis” (CAPONI, 2009, p. 530). Novos diagnósticos são 

criados cotidianamente, como por exemplo o recente caso do Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, ou Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5 - é um manual para 

profissionais da área da saúde mental que lista diferentes categorias de transtornos 

mentais e critérios para diagnosticá-los, de acordo com a Associação Americana de 

Psiquiatria (BRUM, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
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 No século XIX, a psiquiatria transformou-se num domínio de saber e de 

intervenção ao mesmo tempo intra e extra-asilar, uma psiquiatria ampliada: é a 

“medicina do não-patológico” (FOUCAULT, 1979). 

 A partir de 1857 e ao longo dos séculos XIX e XX, aparecem novas 

estratégias de intervenção e de gestão biopolítica dos corpos e das populações 

diretamente vinculadas à teoria da degeneração proposta por Benedict August Morel 

(1857) em seu trabalho denominado Traité dês Dégénérescences Physiques, 

Intellectuelles et Morales de’l Espèce Humaine. Surgiu, assim, a primeira 

transformação no espaço das doenças e anomalias que dariam início ao conjunto de 

doenças relacionadas a comportamentos no século XIX. 

 Foi em uma conferência ministrada por Foucault na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro que o conceito de biopolítica foi utilizado pela primeira vez: 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi 
no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. (FOUCAULT, 
2010)  
 

 A biopolítica surgida no século XVIII foi o que tornou possível, pela primeira 

vez na história, o ingresso do biológico na política. Caponi (2009) coloca que os 

estudos e as estratégias eugênicas são o que melhor define as características dessa 

biopolítica da população, que propõe o melhoramento da espécie humana em 

aparente deteriorização dos corpos – que passam a ser corpos sem direitos, às 

margens das relações de poder, tornando-se extremamente vulneráveis.  

 Junto com a biopolítica surge o biopoder, cuja uma das características é a 

importância crescente da norma sobre a lei, a obsessão em identificar o desvio: a 

ideia de que é preciso definir o que vem a ser normal, contrapondo essencialmente a 

figura dos “anormais” que seria considerada a “exceção” (CAPONI, 2009, p. 532). 
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Para Agamben (2002), a exceção se situa em oposição simétrica em relação ao 

exemplo, com o qual forma sistema.  

 O poder de morte no século XVIII, próprio do poder soberano ou monárquico, 

fica “submetido à gestão calculada da vida que caracteriza os Estado modernos” 

(CAPONI, 2009, p. 533). Desse modo, Foucault tem como fato determinante para a 

construção das sociedades modernas é esse processo pelo qual a vida se torna 

objeto de manipulação de cálculos e estratégias de poder. O biológico se insere na 

política e o inverso também acontece, “(...) o homem moderno é um animal em cuja 

política está em questão da sua existência como ser vivo” (FOUCAULT, 1978, p 

226). 

 As mais básicas necessidades inerentes à natureza humana, como a 

reprodução, se deslocaram do âmbito pré-político para o âmbito das questões 

políticas. Mas Caponi (2009) atenta que para falar de biopolítica é necessário 

compreendê-la quanto um processo complexo que tem duas faces: I) o domínio vital 

– dos direitos, a positividade dessa biopolítica e II) políticas higiênicas, psiquiátricas 

e eugênicas desenvolvidas no século XIX com o objetivo de melhorar a população e 

a raça classificaram uma série de condutas que, sob a categoria de anormalidade, 

podem começar a ser medicamente controladas. Exposto isso, é preciso observar 

que, os biopoderes com o objetivo de melhoramento dos corpos, levam esses 

indivíduos considerados fora do “normal” para as margens da mesma sociedade que 

diz garantir os direitos fundamentais. 

 No biopoder os corpos passam a estarem sujeitos à gestão política, seja 

positivamente ou negativamente e, como dito anteriormente, essa tipologia de poder 

surge da obsessão de demarcar fronteiras entre normalidade e desvio da mesma. 

Então, para que essa gestão seja possível, é necessário que as estatísticas e os 
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programas de governo tomem por objeto o corpo dos indivíduos e a população em 

si. 

 Uma das consequências práticas da biopolítica é a instauração da norma. Foi 

a norma que conseguiu estabelecer um elo entre as disciplinas e o biopoder. Assim, 

em relação ao final do século XIX, a análise biopolítica revela um diagnóstico similar 

ao de Canguilhem (1990), ao sustentar que a formação do saber biológico é 

inseparável da biopolítica, ou seja, da intervenção crescente do Estado na 

disciplinarização dos corpos, por meio do procedimento de medida e avaliação do 

comportamento (HENSCHEL DE LIMA et. al, 2011). 

 “Variação do tipo específico” é a definição de Canguilhem (1990) para 

anomalia. Esse conceito deriva da determinação de “normalidade”, que é 

inseparável “daquilo que em determinado momento se reconhece como sendo a 

média ou frequência estatística de uma população” (CAPONI, 2009, p. 535). 

Associar a ideia de saúde a esse conceito de “normalidade” faz com que toda e 

qualquer frequência estatística que fuja da média seja, inevitavelmente, associada à 

patologia, à doença. “A variação do tipo específico será considerada como uma 

variação biológica de valor negativo e, consequentemente, como algo que deve 

sofrer uma intervenção curativo-terapêutica.” (CAPONI, 2009, p. 535). Dessa forma, 

estamos substituindo o fundamento que diz, segundo Paul Rabinow (1999), que “(...) 

é o sofrimento, e não as mediações normativas ou os desvios-padrão, o que 

estabelece o estado de doença” - apontamento esse que trás consequências 

determinantes para o critério de diagnóstico e tratamento. 

 Nesse cenário que a teoria da degeneração contida no Tratado de Morel 

(1857) estreia um novo quadro para identificação das doenças mentais, o qual 

coloca no mesmo patamar dos delírios e alucinações um conjunto de 
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comportamentos e características físicas pré-estabelecidas como determinante para 

ser tomado como um desvio patológico da normalidade. Foucault entende que: “a 

degeneração é a peça teórica maior que permite a medicalização do anormal. O 

degenerado é o anormal miticamente – ou, se vocês preferem, cientificamente - 

medicalizado” (FOUCAULT, 1999, p.298).  

É nesse contexto histórico que surge um verdadeiro “programa de pesquisa” 

(HACKING, 2000) que, na França, alcançou desde manias de perseguição e 

exibicionismo até a ninfomania e cleptomania, de acordo com Caponi (2009). É 

possível percebermos a dimensão desse boom de pesquisas relacionadas à 

degeneração quanto observamos que nos Anais Médico-Psicológicos aparecem 

somente relatos de indivíduos e famílias degenerados. Diversos escritos tratam da 

degeneração dos povos e raças. De acordo com a autora, a partir da década de 

1860 a repetição de artigos que abordam o tema de degeneração são bastante 

frequentes, alcançando, em alguns casos, ocorrências dos mesmos até o ano de 

1924. São sessenta e quatro anos de produção científica em torno de um mesmo 

tema, tema este que relaciona diretamente a estrutura psíquica com características 

físicas. 

Entretanto, para a nova psiquiatria que emergia durante século XIX, o que 

importa não é saber se há ou não “alienação mental”, mas sim “o desvio que uma 

conduta representa em relação às regras de ordem, de conformidade, definidas sob 

um fundo de regularidade administrativa, de obrigações familiares ou de 

normatividade política e social” (FOUCAULT, 1999, p. 147), ou seja, a norma. A 

psiquiatria, então, altera seu objeto de estudo de modo a privilegiar a prevenção das 

“anomalias”, e não mais o reestabelecimento da saúde. É dessa forma que ela, a 
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psiquiatria, “demanda para si um poder ainda maior que o dos juristas e dos 

higienistas: ela demanda a gestão da anormalidade” (CAPONI, 2009, p. 540). 

É o desenvolvimento normativo que ditará as intervenções psiquiátricas, sendo 

que esta estará vinculada à teoria da degeneração e ao desvio de conduta. “O que 

caracteriza essa nova psiquiatria é o poder dos médicos sobre o não-patológico” 

(FOUCAULT, 1999, p. 292). 

Em suma, o indivíduo é, para Foucault, um produto da disciplina; é uma realidade 

fabricada por ela, um “átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade” 

(FOUCAULT, 2010); mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia 

específica de poder que se chama disciplina. A norma, quanto elo entre disciplina e 

biopolítica, é também o que liga a ampliação do Estado e o emprego dos aparelhos 

privados como instrumento que busca o consenso antes da violência. 

Nesse ponto de vista, a normalização de e para as instituições e códigos de 

postura serão analisadas no próximo capítulo, bem como o surgimento da 

Assistência Social com o objetivo de constituir uma espécie de tecido disciplinar que 

vai poder substituir a família, acarretando em internação em um hospital psiquiátrico, 

é assunto que será tratado no capítulo IV ao abordar as ações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro no que diz respeito ao 

acolhimento compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua, que 

fizeram – ou não – o uso de drogas psicoativas. 
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3. CÓDIGOS DE POSTURA E O PARADIGMA MANICOMIAL 

 

“Será necessária a prisão para que haja civilização?” 
 (Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada) 

 

Essa citação extraída da obra modernista de Mário de Andrade se adéqua 

aos objetivos desta monografia. É possível desdobrar a interrogação do autor em 

duas outras:  

I. Será necessário o manicômio para que haja civilização? 

II. Será necessário o abrigo manicomial para que haja ordem pública? 

O objetivo deste capítulo é tratar da relação existente entre os códigos de 

postura e o paradigma manicomial, analisando-a como produto do desempenho dos 

aparelhos privados em articulação com o Estado e em prol da normalidade. A norma 

aí presente, também concebida como o elo entre disciplina e biopolítica, será 

desdobrada na interrogação de Mário de Andrade de forma não aleatória: ela 

obedece a noção foucaultiana de arquipélago carcerário. É por esta noção que 

daremos início ao capítulo III. 

 

3.1. A noção foucaultiana de “arquipélago carcerário”  

A noção foucaultiana de “arquipélago carcerário” obedece a pesquisa sobre a 

microfísica do poder, conduzida por Michel Foucault, após análise arqueológica do 

surgimento das ciências humanas. É nesse novo quadro de reflexão política que o 

autor isolará a similaridade estrutural entre o hospital, o abrigo, a prisão e a cidade 

operária. 

 As primeiras instituições de encarceramento e do alienismo datam do século 

XVII, concomitantemente à fundação da ciência moderna e do racionalismo 
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cartesiano como fundamento metafísico da ciência. O que significa que “o mundo da 

loucura vai tornar-se o mundo da exclusão e do silêncio” (FOUCAULT, 1987, p. 78).  

Ocorrerá, por toda a Europa, a expansão das casas de internação onde 

conviviam loucos, pobres, órfãos, mendigos, pessoas com doenças venéreas e 

rebeldes. Esse período ficou conhecido como Grande Internação ou Grande 

Enclausuramento dos Pobres, confinamento este estabelecido sem qualquer relação 

com o saber médico ou com a consolidação da medicina como fundamento 

terapêutico da internação. 

Na França de 1676, o rei Luis XIV constrói hospitais gerais por todo o país. O 

primeiro deles foi o Lyon, que dentre seus detentos estavam desempregados e 

mendigos que habitavam Paris desde 1530 – ano em que, dos seus 100.000 

habitantes, 30.000 pessoas se encontravam na mendicância. Dois anos após, Luis 

XIV ordena a prisão de mendigos e os obriga a trabalhar nos esgotos da cidade, 

amarrados, dois a dois, por correntes. 

Eis que no surgir do século seguinte o desempregado não é mais punido. Ele 

é preso, mas a ele se dá trabalho de baixa remuneração – um quarto do que era 

produzido. Dentre as atividades desenvolvidas nesses hospitais gerais estavam a 

fiação, aplainamento de madeira, polimento de lentes ópticas e o moer da farinha, 

por exemplo.  

Além do Lyon, a França abrigava os seguintes hospitais gerais: 
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Figura 3. Hôpital de La Charité 

 

FOUCAULT, 1987, p. 50 

 

Figura 4. Bicêtre 

 

FOUCAULT, 1987, p. 50 
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Figura 5. La Salpetrière 

 

FOUCAULT, 1987, p. 51 

 

 A partir de 1770 na Inglaterra e na França, os hospitais e prisões se 

convertem em temas de discussão dos intelectuais do pensamento iluminista. As 

conclusões produzidas pela reflexão acerca da estrutura e condições físicas 

revelaram como tais lugares eram desprovidos de higiene. É nesse contexto que a 

medida biopolítica do final do século XVIII irá se inserir: através do discurso médico 

interferindo no discurso jurídico, definindo como um corpo se deteriora e definha 

nestes lugares. 

 O paradoxo em questão é que os alienistas do final do século XVIII 

objetivavam a separação entre a loucura – objeto do saber médico - e a delinquência 

– objeto da intervenção jurídica. Todavia, o campo do saber médico passa a intervir 

com interesse sob a delinquência e, como solução proposta a esse entrave 

científico, tem-se a medida biopolítica. A medicina se tornou importante neste 

período por funcionar como higiene pública e desempenhar o papel de fundamentar 

as decisões relativas à manutenção da ordem na cidade. 
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 A exemplo disto está a Encyclopédie, elaborada por Diderot, d’Alembert, 

Voltaire e Rosseau, que tratava de temas como a duração da vida humana, novos 

conceitos para o planejamento de hospitais, a problemática dos indivíduos 

“enjeitados”, a relação entre mortalidade e crescimento populacional, propostas para 

sistemas de atendimento à saúde, etc. Ou seja, se fato, o século XVIII será marcado 

pelo debate acerca da questão demográfica, do desenvolvimento de estruturas 

urbanas e do problema da mão de obra industrial. Todos esses fatores somados irão 

impulsionar a medicina na direção das questões biológicas referentes a uma série 

de condições de vida das populações, de moradia, de alimentação, além do cálculo 

da natalidade e da investigação das patologias e suas formas de epidemia. 

 A biopolítica converte o corpo social em realidade biológica e campo de 

intervenção médica, de modo que o médico passa a ser um técnico social e a 

medicina uma higiene pública. Esse novo estatuto da medicina e do médico se 

reflete na arquitetura do arquipélago carcerário através do panóptico - introduzido no 

capítulo II. 

 Retomando, o panóptico de Bentham é um dispositivo arquitetônico projetado 

com o objetivo de proporcionar as melhores condições para a prática da vigilância e 

do controle. Adiante, este tipo de configuração representou a materialização, na 

arquitetura, dos conceitos de disciplina e da vigilância do seu exercício. 

O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro 
uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 
interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma 
atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma 
para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra para o exterior 
permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um 
vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um 
condenado, um operário ou um escolar. (Foucault, 1987, p. 177).  
 

 O panóptico na arquitetura hospitalar teve como marco o incêndio do Hôtel-

Dieu, de Paris, em 1782, que provocou uma completa reformulação do seu 
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planejamento. O Hôtel-Dieu, construído entre a Catedral de Notre Dame e o Rio 

Sena, ainda no período medieval, foi um exemplo dos problemas da falta de 

planejamento e do crescimento desordenado. O hospital chegou a ocupar as duas 

margens do rio, interligadas por meio de passarelas cobertas.  

Figura 6. Hôtel-Dieu 

 

FOUCAULT, 1987, p. 56. 

 

Figura 7. Interior do Hôtel-Dieu 

 

FOUCAULT, 1987, p. 56 
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Figura 8. Planta proposta pelo arquiteto Poyet – Hôtel-Dieu 

 

FOUCAULT, 1987, p. 57. 

 

 Foucault (1987) faz a relação entre o arquipélago carcerário e os sistemas 

totalitários, concluindo que esse sistema se trata de um conjunto de instituições de 

assistência: hospitais, orfanatos, escola e cidade operária. Sendo que tal cárcere se 

converte em modelo, de modo a ir “da assistência ao orfanato, da casa de correção 

à penitenciária, (...) do refúgio ao convento penitenciário, da cidade operária ao 

hospital e à prisão.” (Foucault, 1987, p. 74). 

 Nesse contexto, entendemos a criação dos albergues no Rio de Janeiro, no 

final do século XIX, como a consolidação do processo de exclusão dos pobres. No 

início de 1863 a Albergaria de Mendigos do Rio de Janeiro continha 21 pessoas e, 

ao longo desse mesmo ano, ocorreu o ingresso de mais 107 pessoas, 89 homens e 

28 mulheres. Tais ingressos foram fundamentados na moral de que a mendicância 

precisaria de um espaço fechado e normalizado para que o trabalho possa exercer 
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sua função terapêutica, funcionando, assim, para o controle e a assistência da 

infância, da pobreza, da indigência e da alienação. 

 O relatório do Chefe de Polícia da Corte relata o hábito de esmolar nas ruas, 

nas praças e nas igrejas como algo que se apresenta contrário à boa gestão a qual 

a cidade deveria se posicionar – através da polícia: 

 

Só então, havendo uma albergaria com tais proporções e sendo submetidos 
os mendigos a um regime severo, poderia a polícia com razão obstar a que 
se apresentassem eles esmolando nas ruas, nas praças públicas e nos 
adros dos templos, fazendo-os recolher a um asilo, onde finalizariam em 
descanso seus tristes dias, prestando serviços, embora limitados e de 
pequena valia. (Relatório do Chefe de Polícia da Corte, de 05-04-1858, in 
Barros da Motta, p. 250).  
 

Paralelamente, D. Leopoldina descreveu da seguinte forma o Rio de Janeiro 

aos seus parentes da Áustria: 

O Rio é um lugar imundo, temos que tratar de sair daqui  no verão (...).  Os 
pobres se exterminam a si mesmos, contagiam-se uns aos outros nos 
cortiços.  Os alforriados deixaram de ser os pobres excluídos para ser os 
pobres perigosos (KAISER, s/d, p. 75-76). 

 

 O mesmo se diz da perambulação dos loucos pelas ruas do Rio de Janeiro, 

como pode se observar na observação do médico francês Joseph-François-Xavier 

Sigaud (1835), um dos fundadores da Academia Imperial de Medicina: “e quantos 

idiotas, velhas enfermas, e imbecis não tereis visto de tempos a tempos nos lugares 

populosos, nos arrabaldes, nos estabelecimentos públicos e nas igrejas?”. 

Guimarães (1982) denomina o agrupamento desses sujeitos como “classe perigosa” 

(...) no sentido de um conjunto social formado à margem da sociedade civil, 
surgiu na primeira metade do século XIX, num período em que a 
superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva, segundo a 
acepção de Marx, atingia proporções extremas na Inglaterra, quando esse 
país vivia a fase juvenil da Revolução Industrial. 

Assim, é possível abrir um diálogo do espaço urbano como expoente de 

realidades políticas e o qualitativo de sujeitos que se encontram excluídos do 

mercado de trabalho desde o século XVIII com o início do desenvolvimento urbano 



46 

 

no Brasil, que reafirma mais incisivamente seu caráter de excludente no final do 

século XIX e início do século XX - mesmo que esses sujeitos sejam submetidos a 

condições sub-humanas (COIMBRA, 1998), de acordo também com a seguinte 

contribuição Milton Santos (1994): 

A cidade (...), como relação social e como materialidade, torna-se criadora da 
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é o suporte como por 
sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) 
pessoas ainda mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo 
socioeconômico vigente, mas também, do modelo espacial” (SANTOS, 1994, 
p. 10). 

 O procedimento de exclusão e a criminalização se apresentavam 

concomitantemente às exceções brasileiras. Foucault (1987) disserta que os 

médicos “foram os primeiros urbanistas, especialistas do espaço” que propuseram 

tratar do local e suas patologias: índice de desempregos crescentes, miséria, 

abandono, etc. Getúlio Vargas vem a atuar com a política trabalhista visando 

fortalecer ainda mais a ideia de que apenas aqueles com vínculo empregatício 

teriam acesso às garantias do Estado. Assim sendo, aqueles pertencentes às 

“classes perigosas”, passam a ser mais uma vez subtraídos das considerações.  

Ainda segundo Foucault (1978), com a emergência das sociedades 

disciplinares a partir do capitalismo industrial, as classes dominantes passam não 

mais a se preocupar com as infrações cometidas pelos sujeitos, mas sim com o que 

eles poderiam vir a infringir. Contextualmente, o dispositivo encontrado pelo o nosso 

país, herdeiro de mais de 300 anos de escravidão, foi a criação de mecanismos 

ditos legais para controle e monitoramento da constituição de subjetividades, como, 

por exemplo, o Código de Posturas Imperial da Cidade do Rio de Janeiro. 
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3.2. Um esforço pela normalidade na passagem do século XIX para o século 

XX: posturas do Império e o Hospício Pedro II  

 O crescimento econômico, aliado ao crescimento populacional devido o 

deslocamento da população do campo para a cidade na passagem do século XIX 

para o século XX, determinou uma nova configuração do espaço urbano10. Nesse 

cenário, “os códigos de postura foram instrumentos utilizados para difundir estas 

técnicas de controle e vigilância com a finalidade de coibir a desordem e possibilitar 

uma nova ordem de convívio social” (MACHADO, 1978, p. 144-146). 

 Assim, os mecanismos disciplinar e regulamentador surgem promover a 

profilaxia do comportamento. Para Foucault (1999), o elemento que vai circular entre 

eles será a norma11. Ainda, segundo ele a norma é o que pode tanto se aplicar a um 

corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar. 

Portanto, “a sociedade da normalização é uma sociedade em que se cruzam, 

conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da 

regulamentação” (FOUCAULT, 1999, p. 299-300). 

 Nesse sentido, podemos considerar que os códigos de posturas e 

regulamentos podem ser analisados como uma forma de normalização da 

sociedade, normatização do espaço urbano, de organização do ambiente citadino e 

ainda como uma legislação da cidade (SCHMACHTENBERG, s/d). Os códigos de 

posturas municipais ou como era inicialmente chamado de posturas policiais, criados 

                                                 
10

“Essas sociedades respondiam a uma necessidade demográfica ou social, à urbanização, ao 
grande deslocamento de populações do campo para as cidades; respondiam também, e voltaremos a 
esse assunto, a uma transformação econômica importante, a uma nova forma de acumulação de 
riqueza, na medida em que, quando a riqueza começa a se acumular em forma de estoque, de 
mercadoria armazenada, de máquinas, torna-se necessário guardar, vigiar e garantir sua segurança” 
(FOUCAULT, 2002, p. 92). 
11

 “O elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar ao corpo e à 
população, que permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos 
aleatórios de uma multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e outro é a ‘norma’” 
(FOUCAULT, 1999, p. 302). 
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a partir do século XIX, podem ser considerados como uma tentativa de normalizar, 

normatizar, regulamentar a sociedade através de uma constante vigilância sobre os 

atos e comportamentos dos indivíduos. Segundo Weber, “serão os códigos de 

posturas municipais, formulados pelas autoridades locais, que regularão o dia a dia 

da população” (WEBER, 1992, p. 08) e através destas normas e de uma constante 

vigilância sobre os habitantes tem se um mecanismo regulamentador. Portanto, os 

códigos serviram como um mecanismo regulamentador atuante, compreendendo 

uma forma de racionalizar e higienizar o espaço urbano e ao mesmo tempo prevenir 

a ocorrência de moléstias epidêmicas controlando, vigiando e punindo os indivíduos.  

 Então, surge nesse cenário o Código de Posturas Imperial da Cidade do Rio 

de Janeiro de 1832, sob forte influência da Sociedade de Medicina e em 

consequência do relatório da Comissão de Salubridade Geral da Sociedade Imperial 

de 183012. O Código de Posturas, além ser um discurso sobre legislação sanitária, 

propunha uma ação enérgica das autoridades contra os focos de desordem que 

ocorriam na cidade. Nesse contexto, o Código orientava que toda a pessoa que tiver 

algum louco furioso, por exemplo, seria obrigada a conservá-lo em boa guarda, ou a 

recolhê-lo para as casas de caridade apropriadas: os infratores pagarão 20$000 rs. 

de condenação e terão oito dias de cadeia. Ainda, era feita a associação do louco 

aos animais ferozes no sentido de periculosidade devido ao estado de 

irracionalidade identificado neles, a partir daí começa a ser discutida a necessidade 

da criação de um local apropriado para destinar aqueles que eram retirados da rua. 

 No sentido de melhor ilustrar tal condição, Engel (2001) elabora um breve 

levantamento histórico de alguns nomes que frequentavam a rua entre os anos de 

                                                 
12

 Esse relatório denunciava a ocorrência de vários problemas no Rio de Janeiro, relativos à higiene e à prática 

médica – por exemplo, a reforma de hospitais, a proibição de sepultamento em igrejas, ausência de médicos (o 

sistema da Santa Casa de Misericórdia não continha médicos), necessidade de saneamento básico, abastecimento 

de água, calçamento para as ruas da cidade, etc. 
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1830 e 1930. São eles: Francisco Gomes de Freitas ou Mal das Vinhas; Bitu; 

Bemtevi; Olho de Gato; Juriti; Filósofo do Cais; Lagartixa; Bota-Bicas; Bárbara dos 

Prazeres ou Bárbara Onça; Picapau; Castro Urso; Grito de Sogra; Vinte-Nove; 

Tangerina; Pai da Criança; Caxeixa; Barão de Caiapó; Capitão Nabuco; Forte-Lida 

ou Manta de Fogo; Claudino ou Padre Quelé; Antônio Francisco de Paula, o 

Bolenga; Maia da Praia Grande; João Adalberto Matias ou Barão de Schindler; 

Filósofo do Cais ou Filósofo do Largo do Paço; Praia Grande; Maria Doida; 

Brigadeiro Montenegro; Policarpo; Paiva; Miguel ou Príncipe Natureza; Cândido da 

Fonseca Galvão ou Príncipe Obá II da Africa; Miguelista; Chico Cambraia; Emiliano 

ou Estrada de Ferro; Barreto Bastos; Tomaz Cachaço e Dr. Pomada.  

 

Figura 10 – Código de Posturas do Rio de Janeiro (1832) 

 

Câmara Municipal Rio de Janeiro , 1832 . 
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 Anos após a publicação do Código de Posturas, surge o Hospício Pedro II 

como resultado do impacto do Relatório de Salubridade da Academia Imperial de 

Medicina13, em 1839, cuja interpretação constatou que a loucura é uma patologia 

especial, distinta da pobreza, da mendicância e da orfandade. Além disso, as 

condições de internação que descrevia o relatório apontava cubículos mal 

iluminados e ventilados, além de técnicas de tratamento importadas da escravatura. 

 A criação do “Palácio dos Loucos”, como ficou conhecido o Hospício Pedro II, 

representou o marco do processo de medicalização da loucura no Brasil, após a 

proclamação da república, e localizou o Rio de Janeiro como o mais importante 

núcleo de formulação do pensamento alienista. Foi responsável por realizar a baixa 

origem moral da psiquiatria ao manter a concepção presente nos albergues de que a 

loucura é desviante - condição que era realizada através da terapêutica de duchas 

frias para banhos durante a madrugada; trabalhos manuais diferenciados entre 

homens e mulheres; castigos em forma de privação de visitas, redução de passeios 

e alimentação e contenção por camisa de força14.  

Começou-se, então, um período no Brasil em que o movimento da luta 

antimanicomial protagonizou o importante papel de ser porta-voz de tal situação, 

evidenciando a relação existente entre o código de posturas e o paradigma 

manicomial e produzindo efeitos perversos, conforme veremos no capítulo a seguir. 

 

 

 

                                                 
13

 Até 1835 tratava-se da Sociedade Imperial de Medicina. A partir deste ano, o nome referido é 
Academia Imperial de Medicina. 
14 Isolar o louco da sociedade; organizar o espaço interno da instituição, possibilitando uma 

distribuição regular e ordenada dos doentes; vigiá-los em todos os momentos e em todos os lugares, 
através de uma ‘pirâmide  de olhares’ composta por médicos, enfermeiros, serventes...; distribuir seu 
tempo, submetendo-os à realidade do trabalho como principal norma terapêutica (PORTOCARRERO, 
2002, p. 9). 
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4. REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

“Não tem dó no peito 
Não tem jeito 

Não tem ninguém que mereça 
Não tem coração que esqueça 

Não tem pé, não tem cabeça 
Não dá pé, não é direito 

Não foi nada 
Eu não fiz nada disso 

E você fez um Bicho de Sete de Cabeças...” 
(Zeca Baleiro) 

 

 Dr. Simão Bacamarte, personagem de “O Alienista”, de Machado de Assis 

(1882), era médico da Corte e voltava à terra natal, Itaguaí, para entregar-se de 

corpo e alma ao estudo da ciência e resolve dedicar-se ao estudo da loucura ao 

fundar o manicômio Casa Verde. Com o tempo, as conclusões do alienista sobre a 

loucura alteram-se drasticamente: louco não é mais o desequilibrado, mas sim 

aquele que exibe um equilíbrio das funções mentais. 

 A produção da loucura de acordo com uma ideologia hegemônica será 

estudada neste capítulo. A partir da interpretação do modelo manicomial no Brasil, 

perpassando pela questão democrática imanente ao movimento pela Reforma 

Psiquiátrica, o objetivo deste capítulo é identificar nas políticas de drogas o 

funcionamento dos aparelhos privados atuando de acordo com a normalização da 

vida e seus efeitos. Para tanto, analisar-se-á o caso específico da internação 

“compulsória” no município do Rio de Janeiro às vésperas da realização de grandes 

eventos esportivos mundiais. 

 

 

 

 

4.1. Modelo Manicomial no Brasil (1976-1991) 
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O isolamento consiste em subtrair o alienado a todos os seus hábitos, 
afastando-o de lugares que ele habita, separando-o de sua família, seus 
amigos, seus servos: cercando-o de estranhos; mudando toda sua maneira 
de viver. (...) O isolamento tem por objetivo modificar a direção viciosa da 
inteligência e das afecções dos alienados. (PORTOCARRERO, 2002, p.44). 

É essa concepção que justificará o princípio de isolamento como estratégia de 

tratamento e a orientação para a construção do hospício de alienados no Brasil. O 

relatório “A questão das novas tecnologias de cuidado”, apresentado na II 

Conferência Nacional de Saúde Mental, trouxe a público a situação dos manicômios 

brasileiros ao final dos anos 50. A realidade se restringia à superlotação, deficiência 

de pessoal qualificado, maus tratos, e “condições de hotelaria tão más ou piores do 

que nos piores presídios” (BRASIL, 1992), conclusão esta que atualiza a análise de 

Juliano Moreira (1905). Esse documento é bastante claro em seu parecer técnico 

sobre as modificações do saber psiquiátrico desde o final do século XIX. A despeito 

da sofisticação da psiquiatria a partir da síntese dos primeiros antidepressivos e 

antipsicóticos, nos anos cinquenta, o manicômio como paradigma das estratégias de 

tratamento das psicopatologias resistiu, no Brasil, a qualquer transformação seja ela 

imposta pela tecnologia medicamentosa, seja ela determinada pela consolidação 

das linhas psicoterapêuticas. Esse Relatório cita uma série de análises da situação 

brasileira dos manicômios conduzidas de 1950 a 1991(Ministério da Saúde, 1992, p. 

38). 

 Em 1976 acontece o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, que vem denunciar 

as condições em que eram mantidos pacientes do Hospital Colônia de Barbacena, 

chocando a opinião pública15. 

                                                 
15

 “Nem tudo eram flores. As aplicações de eletrochoques, por exemplo. Esse tratamento empírico consistia em 

passar uma corrente elétrica pelo cérebro da paciente. Era indolor, mas provocava convulsão idêntica a da 

epilepsia, seguida de certa amnésia. Quando realizado sob anestesia, suprimia-se a convulsão. Nos Santos Olhos 

as aplicações as aplicações eram realizadas de maneira, a meu ver, chocante. Numa minoria de casos, 

empregava-se a anestesia. Nos demais, contudo, a cena era esta: as pacientes ficavam deitadas numa fila de 

camas e o médico ia passando. Cada uma assistia a todo aquele espetáculo até chegar sua vez. (...) Existem certas 

coisas que, se não espetam a ciência, espetam a consciência.” (Francisco Paes Barreto. Reforma Psiquiátrica e 

Movimento Lacaniano) 
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Figura 11 – Hospital Colônia de Barbacena: panopticon 

 

Museu da Loucura, 1961.  

Figura 12 – Hospital Colônia de Barbacena: área externa 

 

Museu da Loucura, 1961. 

 

Figura 13 – Hospital Colônia de Barbacena: banho de sol 
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Museu da Loucura, 1961. 

Figura 14 – Hospital Colônia de Barbacena 

 

Museu da Loucura, 1961. 

Figura 15 - Hospital Colônia de Barbacena: cela 
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Museu da Loucura, 1961. 

 

Figura 16 – Hospital Colônia de Barbacena 

 

Museu da Loucura, 1961. 
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Figura 17 - Hospital Colônia de Barbacena: leito de capim 

 

Museu da Loucura, 1961. 

 

Figura 18 – Hospital Colônia de Barbacena: carro de transportar defuntos 

 

Museu da Loucura, 1961. 
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Figura 19 – Hospital Colônia de Barbacena: presença de crianças na instituição 

 

Museu da Loucura, 1961. 

 

Em 1903, a capacidade do Hospício de Barbacena era de 200 internos. No 

ano de 1961, a lotação era de 5.000 pacientes. Durante todo o seu funcionamento, 

foram contabilizadas cerca de 60.000 mortes, sendo que 1.853 corpos foram 

vendidos a 17 faculdades de medicina do país no período de 1969 e 1980. O que 

curiosamente Arbex (2013) aponta em sua obra, é o fato de que mais de 70% dos 

internos não sofriam de transtorno psíquico algum. Posteriormente, em 1991 foram 

feitas também graves denúncias na imprensa sobre a Casa de Saúde Dr. Eiras de 

Paracambi. 

Esse relatório evidencia que o paradigma manicomial, com o princípio de 

isolamento como estratégia de tratamento das psicopatologias, não cessou de 

proliferar no Brasil desde o final do século XIX. Na seção seguinte, será conduzida 
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uma análise dos efeitos desse modelo sobre as políticas públicas de saúde mental 

no Brasil, acentuando a evolução da estrutura manicomial e sua relação com os 

hospitais privados.  

 

4.2. A questão democrática na Saúde Mental  

A reforma do modelo assistencial no Brasil teve como fundamento a posição 

política de que esta não poderia restringir-se a uma reforma administrativa (FLEURY 

et al., 1997), sendo reflexo não só de gestões, mas também de uma conjuntura 

histórica e socioeconômica que remonta ao golpe de 1964. De fato, o modelo 

econômico adotado pelo Brasil no marco do golpe de 64 determinou uma 

organização social profundamente desigual com elevada concentração de renda e 

da propriedade. Esse modelo impôs a expulsão de enormes contingentes 

populacionais para a periferia dos centros urbanos, o êxodo rural que acarretou em 

exército de reserva, barateamento da mão-de-obra, subemprego, desemprego e 

baixa remuneração. Essa situação determinou, ainda, a precariedade das condições 

materiais de vida da maioria da população brasileira. Um exemplo paradigmático 

dessa precariedade é a elevada jornada de trabalho, constatada nessa época, 

sendo considerada uma das maiores dentre as nações industrializadas do mundo 

capitalista. Esse quadro gerou um grave perfil de morbidade no país, com elevado 

índice de mortalidade e acidentes no trabalho. Um levantamento conduzido, em 

1980, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou 12 mortes e 

mais de 3000 acidentes diários de trabalho no país. 

Os anos 50 e 60 foram definidos por Maricato (1996) como um período de 

“modernização excludente”, que atinge seu auge nos anos 70 com o avanço da 

industrialização e urbanização brasileira. Entre a população pobre um novo 
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segmento surge para engrossar o título de classe perigosa – conforme exposto no 

capítulo anterior – são os migrantes vindos das zonas rurais, atores percebidos 

como despreparados e incapazes para se adaptar a vida urbana. Em sua tese, 

Coimbra (1997-1998) cita Ianni (1970) e Perlman (1977) a respeito da 

desmistificação das subjetividades hegemônicas caracterizadas como “mito da 

marginalidade”: 

o êxodo rural não é somente um fato decorrente da atração exercida pela 
cidade e suas indústrias, mas também da expansão da tecnologia 
capitalista nas áreas rurais, provocando o desemprego e a expulsão de uma 
parcela da força de trabalho (IANNI, p. 96, 1970, apud. COIMBRA, 1997-
1998). 
 

 No Brasil dos anos 7016, aceleraram os processos de industrialização e 

urbanização do próprio campo, com o agronegócio, produzindo exclusões cada vez 

mais visíveis e maiores (PERLMAN, 1977). Será também nesse meio que ocorrerá a 

remoção de algumas favelas no Rio de Janeiro para alguns lugares distantes dos 

centros de trabalho e em piores condições que as anteriormente habitadas. Perlman 

(1977) ainda disserta que tais remoções – principalmente aquelas compreendidas 

entre 1968 a 1975 – caracterizaram-se pela violência arbitrária e total 

descompromisso com os problemas públicos, evidenciados, por exemplo, pela 

ausência de uma política pública de inclusão dos migrantes.  

 Especificadamente no caso da capital do Rio de Janeiro, o empobrecimento e 

a e desigualdade são mais intensos que a média nacional. “A proporção de pobres e 

indigentes, entre 1981 e 1990, foi a que mais cresceu entre todas as metrópoles 

                                                 
16

 “No Brasil moderno pós-64, conjugam-se, como a mão e a luva, as exigências de inserção em nova 
ordem econômica mundial que se desenha e as necessidades de um Estado autoritário. A integração 
dos transportes e das comunicações, rapidamente modernizados, é igualmente condição material 
para a difusão, além das regiões centrais mais desenvolvidas, de atividades industriais e agrícolas 
altamente capitalistas (...). (Ou seja), pequeno número de grupos com posição dominante no 
mercado, exerce de fato papel de controle do território, via produção e consumo (...)” (SANTOS, p. 
101, 1994). 
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brasileiras. No final dos anos 80, 33% de sua população - 3,2 milhões de pessoas - 

viviam em situação de pobreza ou de miséria” (IPPUR/UFRJ, 1994, p. 33). 

 Convergindo com a situação de aumento demográfico da população 

brasileira, migração para o Rio de Janeiro e remoção de favelas na capital ao longo 

da década de 1970, começam a ser construídos os Movimentos pela Reforma 

Sanitária e Movimento pela Reforma Psiquiátrica, protagonizados, respectivamente, 

pelo Centro Brasileiro de Saúde Coletiva (CEBES) e pelo Movimento dos 

Trabalhadores da Saúde Mental (MTSM). Fleury (1997) descreve esse cenário fértil 

de mobilização como sendo um espaço de prática social demarcada pela construção 

de uma problemática teórica fundada nas relações de determinação da saúde pela 

estrutura social. 

 Na luta pela democratização da saúde, ainda que seja oriundo de um 

agrupamento de profissionais e intelectuais da área de saúde, o movimento sanitário 

se propõe a incorporar em sua luta as demandas da sociedade como um todo. 

Compreende-se aqui essa expansão do grupo como sendo parte do processo de 

construção de hegemonia, isto é, de uma nova relação entre 

classe/Estado/Sociedade (FLEURY, 1997). O que seria, de acordo com Gramsci, a 

ideologia servindo de posicionamento para colocar em questão a hegemonia 

dominante - neste sentido, o CEBES é elencado como um “verdadeiro partido 

sanitário” (FLEURY, 1997, p. 26), capaz de organizar as diferentes visões possíveis 

do sistema de saúde e assimilá-las num projeto em comum. 

 A proposta de democracia presente nos anos 70 apresentava fortes traços de 

conteúdo anárquico e contra-cultural17, no sentido de representar propostas 

                                                 
17

 “(...) na medida em que se rebelava contra todo processo de normalização e institucionalização do 
poder, vistos como rede de macro e micro-poderes que, por meio de um conjunto de práticas sociais, 
subordinavam a energia criadora e potencialmente revolucionária a uma ordem que reproduzia, 
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alternativas para o processo de normalização e institucionalização do poder. O que 

Fleury (1997) define como orientação mais “movimentista” da época, se associa com 

o próprio surgimento e expansão do Partido dos Trabalhadores e das Comunidades 

Eclesiais de Base. Entretanto, a perspectiva democrática dos anos posteriores é 

institucionalista na medida que recorre ao conceito estratégico de desenvolvimento  

da consciência sanitária como forma de articulação de diferentes níveis, 

possibilitados pela concomitância do corpo biológico com o corpo socialmente 

investido; o corpo produtivo – conforme já visto. Em outros termos, o Movimento 

Sanitário se pretendeu ressignificante político da noção de cidadania (FLEURY, 

1997), mas será a Reforma Psiquiátrica que conseguirá sair das malhas restritas das 

políticas oficiais, conseguindo construir situações no exterior do aparato oficial e ao 

mesmo tempo romper com o modelo assistencialista tradicional (AMARANTE, p. 

181, 1997). 

 O MTSM surge em meio à organização social contra a ditadura militar no 

Brasil, atuando de modo independente ou no interior de outros espaços de 

organização como o próprio CEBES, sindicatos partidos, etc. Tornou-se o primeiro e 

mais importante ator de renovação no campo da saúde mental (AMARANTE, 1997), 

que vai formular uma agenda para o setor introduzindo a estratégia da 

desinstitucionalização no âmbito das políticas públicas. Reforma psiquiátrica18, 

nesse contexto, “é um processo permanente de construção de reflexões e 

                                                                                                                                                         
desde sua macro-estrutura até aos comportamentos e símbolos, a engrenagem da dominação. A 
democracia era vista como comportando um elemento social que se traduzia na proposta de 
desalienação da população e sua consequente organização em direção a uma melhor apropriação da 
riqueza social” (FLEURY, p. 27, 1997). 
18

 “Se fosse oportuno, neste contexto complexo, questionar-se quanto ao principal objetivo da Reforma 

Psiquiátrica, talvez fosse possível responder que seria poder transformar as relações que a sociedade, os sujeitos 

e as instituições estabeleceram com a loucura, com o louco e com a doença mental, conduzindo tais relações no 

sentido da superação do estigma, da segregação, da desqualificação dos sujeitos ou, ainda, no sentido de 

estabelecer com a loucura uma relação de coexistência, de troca, de solidariedade, de positividade e de cuidados” 

(AMARANTE, p. 164, 1997). 
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transformações que ocorrem a um só tempo, nos campos assistência, cultural e 

conceitual” (AMARANTE, p. 164, 1997), que inclusive traz o grande desafio histórico 

que é propor tais alterações passados duzentos anos de história da psiquiatria que 

determinou um tipo de prática que instruiu a sociedade na forma de lidar com a 

loucura e suas imanências. 

 O Ministério da Saúde (MS), Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) foram o alvo de denúncias do 

MTSM. Principalmente partir da criação do INPS, em 1967, o MPAS será o 

responsável por executar a política da compra de serviços da rede privada. As 

principais denúncias foram:  

I. pagamento de serviços que não são produzidos (pacientes fantasmas, 

medicamentos não empregados); 

II. pagamento de serviços que são produzidos mas não são necessários 

(intervenções cirúrgicas sem indicação técnica); 

III. pagamento de serviços que são produzidos, são necessários, mas poderiam 

ser realizados com racionalidade (internações de casos que podem e devem 

ser tratados em ambulatórios). 

 

A repercussão foi tamanha que os técnicos do próprio INAMPS diagnosticaram 

que, em 1977, ocorreram 195.000 internações desnecessárias em psiquiatrias no 

país e, ainda, o percentual de internações desta especialidade foi elevado em 344% 

de 1973 para 1976 (MELLO, 1980). Ainda de acordo com Mello (1980), a política de 

privatização do MPAS era acompanhada de um expressivo lobby no interior e em 

torno de sua máquina administrativa, o que afastava qualquer possibilidade de 

inversão na política de compra de serviços. Assim, enquanto os leitos psiquiátricos 
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públicos passaram de 21.079 em 1941 para 22.603 em 1978, os privados passaram 

de 3.034 para 55.670 no mesmo período. O crescimento maior destes últimos foi 

observado a partir do final dos anos 60: em 65 existiam 100 hospitais privados 

conveniados, enquanto que em 1979 este número chegava aos 276. 

 

 

Quadro 2. Evolução do número de hospitais psiquiátricos no Brasil, segundo o 

prestador (1941-1991) 

Anos Hospitais 
Públicos 

Hospitais Privados 
/Filantrópicos 

Total 

1941 23 39 62 

1961 54 81 135 

1971 72 269 341 

1981 73 357 430 

1991 54 259 313 

Ministério da Saúde (1992) II Conferência de Saúde Mental. A Reestrutração da Saúde mental no 
Brasil: Modelo Assistencial. Direito à Cidadania. Distrito Federal: Ministério da Saúde, p.51. 

 

 A partir daí e, posteriormente, com a aprovação do Plano do Conasp19, foram 

executados nos hospitais do Ministério da Saúde projetos de reestruturação tal como 

apregoada pelo MTSM.  

 

4.3. A Reforma Psiquiátrica 

 A II Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) foi um importante marco 

no histórico da Reforma Psiquiátrica por situar o setor no bojo da luta de classes 

com um papel que tem consistido na classificação e exclusão dos incapacitados 

para a produção, segundo os princípios do capitalismo (BRASIL, 1992). Além disso, 

                                                 
19

 Com o Plano do Conasp foram reforçados os princípios de resgate do serviço público de saúde, 
com a conseqüente luta contra a privatização. Dentre outros princípios estavam ainda presentes a 
prioridade aos serviços ambulatoriais como elementos centrais do modelo assistencial, a redução do 
número de internações e reinternações, a redução do tempo médio de permanência hospitalar, a 
regionalização, hierarquização e integração dos serviços. 
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sinalizou como proposta do Movimento os seguintes pontos de referência ao modelo 

gerencial: formação de conselhos de saúde nos três níveis de governo; comissão de 

usuários para discussão, acompanhamento e fiscalização, etc. No que diz respeito 

ao modelo assistencial propõe a proibição de construções de novos hospitais 

psiquiátricos tradicionais e também a revisão dos pressupostos das práticas 

preventivas e educativas em saúde mental, no sentido de se impedir a disseminação 

de práticas de controle social pela impregnação ideológica do saber.  

 Concomitante à II CNSM, a Casa de Saúde Anchieta, em Santos, sofreu 

intervenção. Em maio de 1989, a prefeitura municipal interviu nesta clínica privada 

particular, onde havia uma série de ocorrência de mortes e relatos de violência. Tal 

acontecimento representou a possibilidade de se concretizar os ideais do Movimento 

pela reforma e também serviu de antecedente à prática da experiência radical 

proposta: a desmontagem do aparato institucional manicomial, com a consequente 

implantação de uma rede territorial de atenção à saúde mental substitutiva ao 

modelo psiquiátrico tradicional, além de uma série de outras experiências culturais e 

sociais (AMARANTE, 1997). São constituídos, então, os primeiros Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) - como protótipos dos novos serviços autenticamente 

substitutivos ao aparato manicomial – e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).  

O CAPS surgiu primeiramente em São Paulo, a seguir o exemplo de Santos, 

e serviu como proposta do tipo alternativo intermediário ou transitório, de um modelo 

a outro. Isto é, “o CAPS surgiu no âmbito do modelo sanitário-preventivista, como 

uma instância intermediária entre o hospital e a comunidade, marcado também por 

uma proposta terapêutica influenciada pela tradição da psicoterapia institucional” 

(AMARANTE, p. 171, 1997). Com o contexto propiciado pelo caso de Santos, o 

CAPS foi resgatado como uma possibilidade que deveria caminhar na direção de 
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tornar-se, ele próprio, uma proposta substitutiva ao modelo psiquiátrico tradicional, e 

não um serviço provisório-permanente. 

As experiências santista e paulista, de intervenção pública em uma instituição 

privada e criação do primeiro CAPS, serviram de fundo para a elaboração do Projeto 

de Lei 3.657/89 do Deputado Paulo Delgado (PT), que se tornou o centro dos 

debates em torno da Reforma Psiquiátrica. Este PL congregou o debate nacional, 

mas Amarante (1997) explica que algumas questões fundamentais não foram 

contempladas: 1. não propõe a extinção da relação entre doença mental e 

periculosidade; 2. não propõe a extinção da figura jurídico-institucional do hospital 

psiquiátrico (manicômio); e, 3. restringe à responsabilidade exclusiva do médico (e 

não da equipe técnica) a emissão do laudo para a internação psiquiátrica 

compulsória (DELGADO, 1989). Para tanto, o PL foi aprovado na Câmara dos 

Deputados, mas não passou no Senado - o que adiou em mais de dez anos a 

promulgação de uma legislação que tratasse das demandas do Movimento até 2001, 

com a Lei 10.216. 

Da elaboração do Projeto de lei até a aprovação da Lei 10.216, houve um 

longo tempo e uma série de mudanças entre os termos do projeto para os da lei, 

assim como importantes mudanças no contexto sociopolítico cultural que se 

refletiram na elaboração dos artigos da lei. Originalmente, o movimento social para a 

aprovação da lei da Reforma Psiquiátrica, de acordo com o projeto do deputado 

Paulo Delgado, tinha como objetivo central a extinção progressiva dos manicômios, 

entendidos como instituições de internação psiquiátrica especializada.  No entanto, 

no decorrer do processo, as negociações legislativas juntamente com o jogo de 

interesses e as forças políticas acabaram fazendo com que houvesse mudanças 

fundamentais no texto final da lei. A principal mudança diz respeito ao ponto central 
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do PL, a extinção dos manicômios que não foi mencionada no substitutivo do 

Senador Sebastião Rocha. 

Uma leitura mais atenta nos permite perceber que alguns itens são quase 
redundantes e lá estão como garantia de que as cotidianas violências 
submetidas àqueles pacientes  não mais se repitam. (...) na história daquilo 
que se convencionava chamar de tratamento psiquiátrico, eram rotina para 
os pacientes: serem submetidos a abusos, explorações, não ter direito ao 
sigilo de suas informações e serem submetidos a condutas terapêuticas 
violentas tais como ECT (eletroconvulsoterapia, conhecida como 
eletrochoque), lobotomia, etc (AMARANTE & YASUI, p. 09, 2003) 
 

Dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei 

10.216 possui dois grandes eixos: a questão da proteção e o redirecionamento do 

modelo assistencial. Será este segundo eixo que trataremos adiante, no que se 

aproxima das alterações fundamentais quanto ao item da internação: 

I. A internação só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes; 

II. O tratamento deve primar pela reinserção social e oferecer assistência 

integral através de uma equipe multidisciplinar; 

III. Proíbe a internação em instituições com características asilares; 

IV. Define que o laudo médico é o instrumento que possibilita a internação; 

V. Define os tipos de internação: internação psiquiátrica voluntária (IPV), 

involuntária (IPI) e compulsória; 

VI. Regulamenta a internação voluntária, que deve se dar por consentimento 

através da assinatura de uma declaração concordando com este tipo de 

tratamento; 

VII. Determina que as internações voluntárias e involuntárias somente serão   

autorizadas   por   médicos   que   sejam   registrados   no   CRM  do   estado   

do estabelecimento; 
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VIII. Estipula que a IPI e a respectiva alta devem ser comunicadas ao Ministério 

Público Estadual no prazo de 72 horas; 

IX. Regulamenta o término da IPI que pode ocorrer por meio da solicitação do 

familiar ou responsável legal, ou quando estabelecida pelo médico; 

X. Determina que deve ser feita a comunicação no prazo de 24 horas aos 

familiares ou representante legal e vigilância sanitária de  evasão, 

transferência,  acidente, intercorrência clínica grave e falecimento  do 

paciente. 

 

A nova lei federal representa um avanço para o processo de reforma 

psiquiátrica e para a transformação do modelo de assistência em saúde mental: o 

portador de transtorno mental foi reconhecido em seus direitos que se tornaram 

explícitos na lei e as internações psiquiátricas foram diferenciadas e 

regulamentadas. A Lei 10.216/01 criou um instrumento de regulação da internação 

que, originalmente (pelo projeto), não era para acontecer em hospital psiquiátrico, 

somente em hospital geral. Colocou em ação um dispositivo de segurança e 

proteção dos direitos do portador de transtorno mental quando o mesmo é internado 

involuntariamente. Este novo ator com função reguladora é o Ministério Público 

Estadual.  

A partir da promulgação da Lei 10.216/01 surgiu a necessidade de 

regulamentar mais detalhadamente as modalidades de internação. Assim é 

formulada, em 2002, a Portaria nº 2.391/GM que “regulamenta o controle das 

internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e voluntárias (IPV) de acordo com o 

disposto na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, e os procedimentos de notificação da 
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Comunicação das IPI e IPC ao Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, 

integrantes ou não do SUS”. 

O que nos interessa na Portaria nº 2.391 é a definição das modalidades de 

internação:  

I. Internação Psiquiátrica Voluntária: é aquela realizada com o consentimento 

expresso do paciente. 

II. Internação Psiquiátrica Involuntária: é aquela realizada sem o consentimento 

expresso do paciente. 

III. Internação Psiquiátrica Compulsória: é aquela determinada por medida 

judicial e não será objeto da presente regulamentação. 

 

4.4. Política para Álcool e outras Drogas no horizonte da Reforma Psiquiátrica 

 Conforme foi visto anteriormente, a Reforma Psiquiátrica ocorreu a partir dos 

anos oitenta e se consolidou com a aprovação da Lei 10.216/2001. Seu eixo 

principal foi a defesa da atenção psicossocial em ruptura com o modelo manicomial 

de tratamento dos transtornos mentais orientado pelo isolamento social e pela 

medicalização, bem como com a privatização da saúde mental decorrente dele. 

Nesta seção será problematizado como tem sido conduzida a política para álcool e 

outras drogas no horizonte da Reforma Psiquiátrica, tomando como exemplo as 

internações “compulsórias” no município do Rio de Janeiro, e seus desdobramentos. 

 O Ministério da Saúde, entre os anos de 1991 e 1996, foi concentrar a 

discussão pública em torno dos efeitos prejudiciais das substâncias psicoativas e o 

desenvolvimento de uma política pública repressiva, centrada no combate ao 

narcotráfico. Tal estratégia excluía a possibilidade de uma pesquisa clínica sobre os 

determinantes psíquicos do consumo de substâncias psicoativas. Tal exclusão 
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parece converter-se em impasse quando se considera a definição do que vem a ser 

drogapara a OMS (2001): trata-se de qualquer substância não produzida pelo 

organismo que tem a propriedade de atuar e produzir alterações no funcionamento 

de um ou mais sistemas. O desenvolvimento de uma política pública de cunho 

repressivo suprimia a interrogação sobre o que leva um sujeito, ao longo de seu 

ciclo de vida, a recorrer a uma substância que produz alterações em sistemas 

importantes de seu organismo.   

Somente no ano de 2004, o relatório “A Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas”, de cunho menos 

repressivo, alertou que o consumo abusivo de substâncias psicoativas (álcool e 

outras drogas) representava um grave problema de saúde pública, encontrando 

ressonância nos diversos segmentos da sociedade pela correlação comprovada 

entre essa modalidade de consumo e indicadores sociais de defasagem escolar, 

baixo nível socioeconômico e rotina de violência, evidenciando o quanto tais 

indicadores derramam seus efeitos sobre o funcionamento subjetivo.   

Nos últimos três anos, o problema do consumo de crack, nos grandes centros 

urbanos brasileiros (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador) vem 

resultando no retorno da orientação higienista para a abordagem do problema. A 

despeito da escassa ou quase inexistente quantidade de informações 

sistematizadas sobre a população em situação de rua em centros como o Rio de 

Janeiro (HENSCHEL DE LIMA et. al, 2011), tende-se a problematizar o consumo de 

crack em crianças e jovens em situação de rua.mentais a partir do ciclo de vida do 

próprio paciente.  

Ao longo da década de 1990, a Reforma consolidou-se pela correlação direta 

entre a criação de serviços substitutivos e a diminuição da quantidade de leitos 
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psiquiátricos: de 1991 até 2003, verificou-se a redução de 32.000 leitos psiquiátricos 

e a evolução de 4 para 502 no número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Nos serviços de saúde mental, pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), e 

criados durante o movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil - como é o caso dos 

CAPS, NAPS, dos Serviços Residenciais Terapêuticos (também chamados abrigos), 

dos  Centros de  Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental  –  recomenda-se  que 

os medicamentos sejam  prescritos e administrados  aos  sujeitos em sofrimento 

psíquico  de acordo com suas necessidades,  por profissionais  qualificados, de 

modo  a  impedir o uso indiscriminado  e abusivo  dessas substâncias.   

De acordo com a lei brasileira, os profissionais da rede de saúde mental 

devem procurar trabalhar o contexto de vida dos sujeitos (os elementos de sua 

relação familiar e social) que podem contribuir para o desencadeamento das 

diversas formas de sofrimento, com a finalidade de estabilizar sua incidência na vida 

sem que o medicamento  e o sistema de internações seja o procedimento principal. 

No entanto, no Brasil, o processo de reestruturação da atenção a usuários de 

substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) só ocorreu dez anos depois de 

iniciado o processo da Reforma Psiquiátrica, em um contexto em que a magnitude 

do problema do consumo abusivo de substâncias demonstrava sua complexidade. 

Já em 1977, o alcoolismo e as psicoses alcoolicas eram responsáveis pelo elevado 

número de internações psiquiátricas no país chegando a 22.184 o número de 

primeiras admissões em hospitais psiquiátricos por consumo abusivo (BRASIL, 

1981). Além disso, entre os anos de 1979 e 1985, o percentual de leitos psiquiátricos 

ocupados por pacientes que consumiam abusivamente substâncias psicoativas 

variava entre 9% e 32%.  
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Feito esse breve histórico do paralelo entre a assistência à saúde mental e a 

política para álcool e outras drogas, é possível supor de que o fenômeno de crianças 

e adolescentes em situação de rua, expostos a todo tipo de abuso e exploração, é 

um reflexo do intenso processo histórico-político de exclusão social, o uso de drogas 

na infância e muito complexo e também multideterminado. O problema não nasce do 

uso da droga: a dependência química é o fim de uma série de ausências 

(CDDHC/ALERJ, 2013) e da falta de acesso a uma gama de serviços públicos. 

 Neste caso, o uso do crack e as “cracolândias” estão em pauta nas três 

esferas de governo, especialmente depois da implantação do plano nacional Crack é 

Possível Vencer20. Mesmo que consideremos que as políticas de saúde mental 

venham sendo construídas coletivamente há mais de onze anos, com marco na 

Reforma Psiquiátrica, os acúmulos e avanços alcançados na legislação e nos 

debates sobre saúde mental foram deixados de lado (CDDHC/ALERJ, 2013), 

principalmente quando levamos em consideração as políticas de redução de danos 

e as estratégias de saúde da família nos marcos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 27 de maio de 2011, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) 

da Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o “Protocolo do Serviço Especializado em 

Abordagem Social”, no âmbito das ações da Proteção Social Especial de Média 

                                                 
20

 O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas foi criado com a justificativa de 
que, no final da década de 1980 e início dos anos 90, o crack vem se disseminando na maioria dos 
centros urbanos do país, alcançando cidades do interior e mesmo as zonas rurais, com problemas 
relacionados a seu consumo e tráfico. Dessa forma, o programa tem a finalidade de prevenir o uso e 
promover a atenção integral ao usuário de crack, bem como enfrentar o tráfico de drogas. Ele é divido 
em três eixos, a saber: I. Prevenção: Atuação nas escolas e nas comunidades embasada na 
capacitação de profissionais que atuam direta ou indiretamente com questões que envolvam o tema 
drogas. 210 mil educadores serão capacitados para saber como abordar o tema com os alunos, e 3,3 
mil policiais militares do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) serão 
preparados para visitar as crianças nas escolas e conversar sobre o tema. 
II. Cuidado: Ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde voltada aos usuários. 
III. Autoridade: Articulação das forças de segurança pública e de defesa social nas três esferas de 
governo. Estabelece apoio e parceria com comunidades terapêuticas, habilitando-as como serviço de 
saúde, além de prever atuação nas “cracolândias” com consultórios de rua e policiamento ostensivo 
por videomonitoramentos - Os profissionais que atuarão nessas áreas têm formação na doutrina de 
polícia de proximidade.  
O programa estipula como meta o ano de 2014. 
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Complexidade, através da Resolução SMAS n° 20. Este protocolo instituiu o 

recolhimento e abrigamento/internação involuntária (IPI), travestida de compulsória 

(IPC), para crianças e adolescentes em situação de rua que fazem uso de drogas ou 

não. Desde o início da vigência do Protocolo, organizações que compõem o Sistema 

de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (conselhos municipais, estadual 

e nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, centros de defesa, Defensoria 

Pública), órgãos de classe (Conselho Regional de Psicologia/RJ, Conselho Regional 

de Serviço Social/RJ, Ordem dos Advogados do Brasil/RJ), entidades de direitos 

humanos, organizações da sociedade civil que atuam no campo da infância e 

adolescência, representantes da área técnica de saúde mental infanto-juvenil da 

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, etc., vêm sistematicamente 

localizando os impasses e questionando as ações de recolhimento e 

abrigamento/internação compulsórios O argumento é bastante preciso: as ações da 

SMAS contrariam diretrizes e princípios básicos defendidos na Lei 10.216/01 e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

A dinâmica de abordagem aos moradores de rua se dá através de blitzes da 

SMAS, que conta com a intervenção e apoio de educadores, assistentes sociais, 

psicólogos, guardas municipais e agentes das polícias Civil e Militar. Assim, as 

crianças e adolescentes recolhidas na rua são encaminhadas, primeiramente, à 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para averiguar a 

existência de mandado de busca e apreensão. Após essa verificação, são 

internados em abrigos ou, havendo mandado, encaminhados ao Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE). 
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Fluxo de abordagem – SMAS/PCRJ 

     Início 

 

                                                                      Mapeamento                       Formulário de mapeamento 

                                                                 SIM 

   Articulação com órgãos do SGD              Situação grave? 

                                                                                                NÃO 

               Planejamento de ação                       Abordagem                       Formulação de abordagem 

                        conjunta                                                 SIM 

           Demanda de saúde?                                              A 

                                                              NÃO 

                 Abrigamento                                                               B 

                                                               SIM                                                      

                                                                            Qual perfil? 

 

                     Acompanhar à DP                 Realizar articulações                Acompanhar à DPCA 

 

              Encaminhar Centros de 

                                                                  Recepção segundo perfil           Documento de encaminhamento 

                       e área 

 

                                                                                FIM 
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A análise documental de dois relatórios recentes, de visitas aos abrigos para 

crianças e adolescentes em situação de rua e dos CARE-ad, produzidos pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ (2012-2913), 

em parceria com entidades membros do Comitê Estadual para Prevenção e 

Combate à Tortura/RJ e com o Núcleo de Direitos Humanos do Departamento de 

Direito da PUC-Rio, evidenciam um retrocesso. De fato, ambos os relatórios 

objetivam diagnosticar a conformidade com as diretrizes das políticas das áreas da 

saúde, assistência social, atendimento e proteção das crianças e adolescentes e 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas.  No entanto, as visitas concluíram 

uma série de irregularidades em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

Lei 10.216/01 e a Constituição Federal. As tabelas X e X, a seguir, sintetizam os 

dados da auditoria promovida pela ALERJ: 

 

Quadro 2 - Diagnóstico das Instituições Avaliadas pela Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ (Ano: 2012). 

Itens da 
Inspeção 

Diagnóstico 

 
Acesso aos 

Locais 

Dificuldade de acesso / Longe do centro urbano / limitação de transporte 
público para acesso. Contato telefônico com a família: Limitado a 01 ou 02 
dias (dependendo do abrigo) / Visitação: 01 ou 02 dias. O que dificulta o 
convívio comunitário e familiar - direitos e princípios assegurados pelo ECA, 
nos marcos legais e regulatórios da Política de Assistência à Saúde, da Política 
de Assistência Social e da Política sobre Álcool e outras Drogas. 

Natureza do 
Ingresso nas 
Instituições 

Falta de clareza e precisão das informações sobre o modo de ingresso dos 
mesmos nesses locais e sobre o acompanhamento da situação desses jovens 
quando terminado o período de abrigamento/internação. 

 
Natureza do 
Abrigamento/ 

Internação 

A maioria dos casos é decorrente de abrigamentos/internações 
compulsórios, determinados judicialmente. Os abrigamentos/internações 
compulsórios decorrentes das ações de recolhimento compulsório nas ruas 
estão incluídos nas internações por determinação judicial, mas nem todas as 
internações por determinação judicial são decorrentes do recolhimento 
compulsório nas ruas. Constatou-se que a maioria dos adolescentes chegam 
através da operação de recolhimento. 

 
 

 
Contenção química e generalizada dos abrigados: Prescrição de 04 tipos 



75 

 

 
Direção de 
Tratamento 

diferentes de medicamentos diariamente, além de Haldol e Fenergan (“SOS”, 
no caso de agitação fora do normal ou, segundo alguns adolescentes, no caso 
de fuga ou tentativa de fuga do estabelecimento). Administração de 
medicamentos: por técnicos de enfermagem.  Avaliação psiquiátrica: apenas 01 
psiquiatra da Casa Espírita Tesloo para as 4 entidades. O psiquiatra visita os 
abrigos, em média, 01 vez por semana e prescreve indiscriminadamente a 
mesma dose de medicação à todos. 
 
Contenção física de mãos e pés. 
 
Direção religiosa de tratamento: apesar de alguns abrigos declararem que 
não eram uma organização religiosa e que o tratamento não ocorria a partir de 
uma perspectiva teológica, a predominância da metodologia dos Doze Passos 
indica a direção religiosa de tratamento. 
 

Itens da 
Inspeção 

Diagnóstico 

Informação 
sobre resultado 
do Tratamento 

Ausência de informação consolidada sobre os efeitos do tratamento. Registro 
de elevado número de reincidências no tratamento, como casos em que os 
acolhidos foram abrigados por três vezes em um curto espaço de tempo. Essas 
informações nos permitem questionar a efetividade de uma metodologia 
impositiva de abrigamento/internação e “tratamento”, bem como sua 
característica de privação de liberdade. 

Distinção entre 
Internação e 
Abrigamento 

Confusão entre “internação” e “abrigamento”: Abrigos especializados são 
registrados nos órgãos e conselhos da assistência, e não naqueles da saúde. 
Ocorre a sobreposição do tratamento à dependência química em relação ao 
acolhimento socioassistencial. Privação da liberdade (grades nas portas e 
janelas de alguns deles) no período de internação ou em período de 
desintoxicação, denotando preocupação exclusiva com o tratamento da 
dependência química através de internação obrigatória.  

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 

 

Quadro 3 - Diagnóstico das Instituições Avaliadas pelo Comitê de Prevenção e 

Combate à tortura do estado do Rio de Janeiro (CEPCT/RJ) (Ano: 2013). 

Itens da 
Inspeção 

Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 

Acesso aos 
Locais 

 
Dificuldade de acesso / Longe do centro urbano / limitação de transporte público 
para acesso / Uma das instituições não possui automóvel próprio / As instituições 
atendem municípios diversos, distantes da mesma. Contato telefônico com a 
família: Limitado a 01 ou 02 dias (dependendo da instituição) sem direito a 
privacidade. Tempo de ligação pequeno e em um dos locais o horário de ligação é 
em horário que normalmente os familiares estão trabalhando (14:00 às 16:00hs). A 
Aldeia Gideão não possui rede de telefonia fixa / Visitação: Uma vez por semana, 
não há privacidade. Visitas íntimas não são permitidas. Cartas: Na comunicação 
por cartas na instituição que abriga os adolescentes, não é permitido o 
recebimento de fotografias e as cartas são abertas pela equipe técnica. O que 
dificulta o convívio comunitário e familiar - contrariando direitos e princípios 
assegurados pelo ECA, nos marcos legais e regulatórios da Política de Assistência 
à Saúde, da Política de Assistência Social e da Política sobre Álcool e outras 
Drogas e a Lei 10.216/01 em seu artigo 4º, §1º que determina que o tratamento 
vise a reinserção social do paciente em seu meio. 
 

 
Natureza do 
Ingresso nas 

 
De acordo com as instituições visitadas as internações são voluntárias, com 
pacientes encaminhados pelo CAPS correspondente ou pelo serviço de saúde do 
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Instituições local em que residem. Na instituição que abriga adolescentes, os funcionários não 
souberam informar com precisão sobre o modo de ingresso dos pacientes 
 

 
 
 

Natureza do 
Abrigamento/ 

Internação 

 
 
 
As internações provêm de indicações dos CAPS ou serviço de saúde 
correspondente de forma voluntária. Em um caso identificado pela visita, não se 
caracterizava em situação de uso abusivo de álcool ou outras drogas que 
justificasse a internação do mesmo. Em casos de internação compulsória ou 
involuntária os pacientes devem ser encaminhados para outras instituições. 
Um adolescente se encontrava internado através de ordem judicial por uso 
eventual de maconha. 
 
 

Itens da 
Inspeção 

Diagnóstico 

 
 

Direção de 
Tratamento 

Há equipe multidisciplinar, porém nem todas contam com a presença de um 
psiquiatra. Todas as instituições adotam o Método dos 12 passos conhecido 
como Minesotta, contrariando a metodologia da Redução de Danos que diferente 
do método utilizado, que tem como pressuposto uma relação não moralizante. O 
viés religioso pode ser verificado pelos cultos e orações durante o dia, os quais os 
pacientes devem participar e pela presença de Bíblias por toda instituição, sendo o 
único livro religioso permitido. É destacado o viés moral das internações, com 
punições previstas pelos regulamentos rígidos podendo ser da alta administrativa 
e até mesmo prolongamento da internação. Há nas instituições presença de 
atividade laborativa. A medicação é direcionada pelos médicos da instituição ou 
pelo CAPS de origem do paciente. 

Informação 
sobre 

resultado do 
Tratamento 

Não há informações sobre os resultados dos tratamentos, nem se há 
acompanhamento posterior por todas as instituições, porém em uma delas, caso o 
paciente deseje retornar para clinica, basta o CAPS reencaminhar o paciente para 
a clínica, em outra clinica é feito acompanhamento após a alta do paciente com 
atividades semanais durante 08 meses. Tempo máximo de internação de 60 dias, 
sendo que a instituição que abriga os adolescentes é de 101 dias. 

 
Distinção 

entre 
Internação e 
Abrigamento 

Nenhuma das instituições CARE-AD são preparadas para receber internação 
compulsória / involuntária, porém a alteração da nomenclatura para CARE/AD não 
mostrou mudança prática das comunidades terapêuticas. Pois fortalece o modelo 
asilar, tratamento manicomial. O modelo asilar contraria a Lei 10.216/01 que veda 
em seu artigo 4º §3º a internação dos pacientes em instituições com 
características asilares. A internação é usada como medida indiscriminada de 
tratamento, atividades massificadas e ausência de planos terapêuticos 
singularizados, entre outros, violando Lei 10.2016/01 em seu artigo 4º que garante 
que a internação seja indicada somente caso os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes. 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

Conforme depreende-se do levantamento e análise documental dos relatórios 

emitidos pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, evidencia-se o 

risco de retorno do paradigma manicomial proibido Lei de Saúde Mental 10.216, 

sancionada em 2001 (HENSCHEL DE LIMA et. al., 2012). De fato, tal retorno parece 

ganhar maior respaldo com o anúncio em 2011 do financiamento governamental das 

chamadas comunidades terapêuticas, contrapondo-se radicalmente às diretrizes 
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transformadoras do SUS para saúde mental e para a Política de álcool e outras 

drogas. 

Retomando o que foi tratado ao longo de todo o capítulo anterior, percebe-se 

a continuidade do método de enclausuramento dos probres e sua relação com a 

permanência das remoções dessa classe. Fica, assim, evidente que o código de 

posturas do Rio de Janeiro, no sentido de normalizar os corpos e as ruas, faz-se 

constante historicamente ao ser perceptível seus denominadores comuns com os 

séculos passados: o isolamento social como meio imediatista de um processo de 

higienização que tem sua gênese no Império. 

4.5. A internação involuntária de crianças e adolescentes como instituição total  

Na ponta da rede formada por um modelo de desenvolvimento incentivado 
pelo Estado no qual o interesse privado se sobrepõe ao interesse público, 
por um modelo de cidade empresa em que as ações do poder público se 
voltam para a comercialização dos espaços urbanos e por uma política de 
segurança pautada na lógica militar e da repressão do inimigo, está o 
sistema responsável por isolar os indivíduos não socializáveis e com 
potencial de impedir os avanços do capital. Os espaços de privação de 
liberdade mantidos pelo Estado do Rio de Janeiro pouco se distanciam dos 
conceitos clássicos, advindo da Idade Média, de instituições totais 
(CDDHC/ALERJ, 2013). 

 

 Agamben (2002) recorre a J-L Nacy à medida que este sugere a noção de 

“bando”: um termo que provém do alemão antigo e que diz respeito ao paradoxo por 

significar tanto a exclusão de alguém da sua comunidade quanto o poder soberano, 

isto é, em nome da lei é que o poder soberano bane ou abandona, coloca fora da lei. 

O termo “cracolândia” encaixa-se nesses termos por anular os sujeitos envolvidos na 

prática higienista, histórica-política, que se justifica na promoção dos megaeventos 

dos próximos anos e se apresenta no discurso dos intelectuais, conforme veremos 

no próximo capítulo.  

 O dossiê do Comitê Popular sobre a Copa e as Olimpíadas do Rio de Janeiro 

(2012), sobre os megaeventos e violações dos direitos humanos, reforça essa ideia 

ao concluir que, “como sabemos, a suposta “guerra às drogas” a que assistimos a 

tantos anos, de cunho proibicionista, manicomial e higienista – da qual a internação 
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compulsória tem feito parte – é apenas um nome escuso (e moralista) para uma 

guerra aos pobres”.  

Foi feita a leitura de que esse reordenamento da urbe tem sido norteado pelos 

interesses do mercado, da especulação imobiliária e de grandes empreendimentos, 

fato que refletirá na quantidade de CAPSad da capital: para 1.200.000 habitantes 

existe apenas um CAPSad. O documento do Comitê Popular afirma, ainda, que as 

verbas públicas deveriam ser aplicadas na abertura de mais CAps (adulto, infantil, 

Ad e 24 horas) e outros serviços de urgência, emergência, atenção hospitalar; 

Centros de Convivência; equipes da estratégia de  saúde da  família; Consultórios 

na rua e núcleos de Apoio à saúde da família. É preciso ampliar a rede de serviços 

da assistência social, como os CreAs (Centros de referência especializados da 

Assistência social), os Centro pop, abrigos que ofereçam atendimento adequado, 

Casas de passagem e repúblicas; investir nas muitas políticas públicas de outros 

setores, como já mencionado. Recomendações do ministério público e da defensoria 

pública do rio de Janeiro já foram feitas nesse sentido no início de 2013. “O que 

ainda falta é uma adequada aplicação de verbas na ampliação desta rede 

intersetorial de serviços públicos de base comunitária, obedecendo à lei”, finaliza o 

Dossiê (2013). 

Por detrás das ações de internações involuntárias, de acordo com os 

relatórios da CDDHC/ALERJ aqui analisados, está a utilização do terceiro setor, no 

papel das comunidades terapêuticas, para a retomada da lógica privatista 

denunciada pelo MTSM - a mesma lógica que se hegemonizou durante a década 

1970 e foi enfatizada na ditadura militar. 

Montaño (2001) postula que a evidência da transferência de 

responsabilidades do Estado para o terceiro setor fazem parte da “nova questão 

social” que, por sua vez, é privatizada e o Estado desempenha a função de 

promover políticas públicas em âmbitos pontuais e de cunho imediatista. “O que 

significa que os serviços estatais para pobres são pobres serviços sociais” 

(MONTAÑO, p. 03, 2001). O autor contribui afirmando que essa condição coexiste 

com a precarização das políticas sociais e assistência estatais, através de uma 

remercantilização. Remercantilização esta que cumpre uma função ideológica e de 

viabilidedade econômica: a transferência de fundos públicos para o funcionamento 
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mínimo do terceiro setor, com o fim suposto de que o Estado estaria contribuindo 

para propiciar a participação da sociedade civil (MONTAÑO, 2001). 

O acompanhamento da lógica privatista não se dá somente pelo caráter 

econômico, ela se estende pelas camadas sociais mais pobres de maneira perversa 

e já conhecida: por meio da criminalização dos usuários de crack e, principalmente, 

da população em situação de rua, que é alvo de uma mitificação. 

Com a finalidade de desmascararmos esses mitos, analisar-se-á uma 

pesquisa que a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) publicou em setembro de 2013. 

Trata-se do trabalho “Perfil dos Usuários de Crack e/ou Similares21 no Brasil”, 

coordenado pelo pesquisador Francisco Inácio Bastos. Ele fez uso da metodologia 

Network Scale-up Method (NSUM) – o único método estatístico disponível, até o 

momento, capaz de estimar de forma mais precisa quaisquer populações de difícil 

acesso, ditas invisíveis 22. 

A estimativa encontrada nas capitais do país e Distrito Federal, para a 

população desses municípios que consomem crack e/ou similares de forma regular, 

foi de, aproximadamente, apenas 0,81%. Esse universo de usuários de crack 

corresponde a 370 mil pessoas, e não 1,2 milhão - número que serviu de base para 

as ações do programa Crack é Possível Vencer. 

O perfil dos usuários evidenciado pela pesquisa foi o de uma população 

predominantemente masculina, “não branca” e adulta. O sexo masculino representa 

78,7%, os “não brancos” correspondem a 52% e, dos 370 mil usuários, cerca de 

14% são menores de idade – o que significa a parcela de 0,11% da população 

brasileira.   

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Por “similares do crack” entenda-se o uso de pasta-base, merla e oxi. 
22

 Este é o primeiro estudo dessa escala realizado no mundo, com amostra numa magnitude maior 
(ou seja, 10 vezes maior) que todos os demais estudos anteriores. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos usuários de crack e/ou similares por gênero 

 

FIOCRUZ, 2013. 

Gráfico 2 – Distribuição por grupos de faixa etária dos usuários de crack e/ou 

similares. 
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FIOCRUZ, 2013. 

 

Gráfico 3 – Autodeclaração de cor/raça dos usuários de crack e/ou similares 

 

FIOCRUZ, 2013. 
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 Outra questão que a pesquisa denota e é cara a nós, é em relação a moradia 

da população estudada. Nas capitais, 47,3% dos usuários estavam em situação de 

rua, enquanto que nos demais municípios essa proporção é de, aproximadamente, 

20%. O que documenta a questão comum em todos os fenômenos urbanos, que foi 

vista no início deste capítulo: uma variação em decorrência da natureza própria do 

tecido urbano, sua dinâmica social e características econômicas e culturais 

(FIOCRUZ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Situação de moradia dos usuários de crack e/ou similares nas 

capitais e demais municípios 

 

 

FIOCRUZ, 2013. 

 

 Em relação à fonte de renda nas capitais, 67,6% dos usuários trabalham por 

conta própria/autônomo ou trabalho esporádico/bicos e apenas 8,2% praticam 

atividade ilícita (outra que não tráfico de drogas) e 7,8% se envolve com atividades 

relacionadas ao comércio de drogas. 
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Quadro 4 - Fontes de renda dos usuários de crack e/ou similares 

 Brasil Capitais Não-capitais 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% 

IN
23

 S
24

 IN S IN S 

Trabalho por conta 
própria/autônomo ou 
trabalho 
esporádico/bicos 

 
64,9 

 
61,7 

 
68,0 

 
67,7 

 
63,5 

 
71,4 

 
59,2 

 
55,5 

 
62,8 

Pedir esmolas 12,8 10,5 15,6 13,4 10,9 16,4 11,6 7,1 18,4 

Família/parceiro(a)/ 
amigos(empréstimos/ 
presentes) 

 
11,3 

 
9,3 

 
13,6 

 
10,0 

 
7,9 

 
12,6 

 
14,0 

 
10,6 

 
18,3 

Atividade ilícita (outra 
que não tráfico de 
drogas, como: furtos, 
roubos, vendas de 
pirataria, etc.) 

 
 

9,0 

 
 

7,1 

 
 

11,4 

 
 

8,2 

 
 

6,4 

 
 

10,5 

 
 

10,8 

 
 

6,7 

 
 

16,9 

Trabalho regular sem 
carteira assinada 

8,2 6,5 10,2 7,3 5,1 10,3 10,0 8,3 12,1 

Profissional do sexo 
ou troca de sexo por 
dinheiro 

 
7,5 

 
5,6 

 
9,9 

 
7,5 

 
5,1 

 
11,0 

 
7,3 

 
5,3 

 
10,1 

Preparar para o 
comércio, vender, 
participar de alguma 
forma da venda ou 
distribuição de drogas 

 
 

6,4 

 
 

4,3 

 
 

9,5 

 
 

7,8 

 
 

4,9 

 
 

12,3 

 
 

3,5 

 
 

2,3 

 
 

5,3 

Renda de 
Assistência/Benefício  

5,4 4,1 7,0 4,6 3,3 6,4 7,2 
 

4,8 10,6 

Trabalho regular com 
carteira assinada 

4,2 2,9 6,1 2,8 1,7 4,6 7,2 4,4 11,6 

 

FIOCRUZ, 2013. 

 

 A pesquisa também revelou a importância de tornar o atendimento a 

dependentes mais humanizado com a oferta de serviços associados à assistência 

social como local para higiene, lazer, distribuição de alimentos, apoio para conseguir 

emprego, escola ou curso e atividades de lazer. Esses aspectos foram citados por 

mais de 90% dos entrevistados como fundamentais para facilitar o acesso e o uso 

de serviços de atenção e tratamento, conforme o Quadro 5, abaixo: 

 

  

                                                 
23

 Inferior 
24

 Superior 
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Quadro 5- Aspectos considerados importantes para facilitar o acesso e uso de 

serviços de atenção e tratamento para usuários de crack e/ou similares 

 Brasil Capitais Não-capitais 

% IC 95% % IC 95% % IC 95% 

IN S IN S IN S 

Que o serviço seja gratuito 94,1 91,3 96,0 92,8 89,0 95,4 96,6 94,2 98,1 

Que serviços de saúde 
básicos (como cuidados com 
feridas na boca) sejam 
disponíveis no local 

 
93,9 

 
91,2 

 
95,8 

 
93,3 

 
89,5 

 
95,8 

 
95,3 

 
92,0 

 
97,3 

Que alimentação seja 
disponível no local 

93,8 91,0 95,7 92,8 89,0 95,3 95,8 92,8 97,6 

Que banho e outros 
cuidados de higiene sejam 
disponíveis no local 

93,5 90,7 95,5 93,1 89,2 95,7 94,4 90,6 96,7 

Que o serviço ofereça ajuda 
para conseguir emprego 

92,5 89,6 94,6 91,9 87,8 94,7 93,7 90,6 95,8 

Que o serviço ofereça ajuda 
para escola/curso 

92,0 89,3 94,1 91,3 87,3 94,1 93,7 91,4 95,3 

Que o serviço ofereça ajuda 
para conseguir atividades de 
lazer/esportes 

91,7 89,1 93,8 91,3 87,5 94,0 92,7 89,7 94,9 

Que os serviços sociais 
básicos (como 
encaminhamento para 
abrigo) sejam disponíveis no 
local 

 
87,2 

 
84,6 

 
89,3 

 
87,6 

 
84,2 

 
90,3 

 
86,3 

 
82,5 

 
89,4 

Que o sérvio esteja aberto 
em horário conveniente 

84,2 80,8 87,1 83,5 79,5 86,8 85,8 79,3 90,4 

Que seja mantido o 
anonimato 

67,4 64,0 70,6 66,0 61,6 70,2 70,3 65,9 74,3 

Que o serviço seja 
localizado próximo de onde 
você costuma a usar drogas 

63,2 59,6 66,6 62,6 58,4 66,7 64,3 57,8 70,3 

Que a polícia não tenha 
acesso ao local 

59,9 56,3 63,5 58,0 54,0 61,9 64,0 56,5 70,8 

 

FIOCRUZ, 2013. 

 

Feita a desmistificação, qual seria, então, a justificativa para que os governos 

brasileiros, a critério do programa Crack é Possível Vencer, e o governo municipal 

do Rio de Janeiro, especificadamente à luz da Resolução nº 20, formulem políticas 

públicas que contrariam os dados empíricos? Verificada a desmistificação, a 

indagação de Mário de Andrade que iniciou este capítulo obteria como resposta 

afirmativa a necessidade do manicômio para que haja civilização e do abrigo 

manicomial para que haja ordem pública, evidenciado pelo posicionamento das 
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políticas públicas do setor estudado - baseado na moral desde o higienismo do 

Império, da academia brasileira de medicina, que faz parte da equação entre 

pobreza e migração. Dito isso, o capítulo V, a seguir, tratará de analisar o modo 

como se baseia tal contradição entre políticas públicas e dados empíricos 

relevantes, encontrando na mídia (2011-2013) e no discurso de intelectuais da área, 

os argumentos estruturais necessários para dar continuidade, ou não, ao modelo 

manicomial no Brasil.  
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5. O DISCURSO E OS INTELECTUAIS 

5.1. Considerações Iniciais 

O objetivo desse capítulo é fazer uma análise das matérias jornalísticas 

brasileiras, acumuladas no Observatório de Políticas para Drogas do LAPSICON, 

que tomem como tema principal o crack no período de 2011-2013. Feito isso, e 

considerando o conteúdo do discurso contido nas notícias e sua conjuntura, 

interpretar-se-á o discurso de entrevistas realizadas com intelectuais da área. Para 

isso, o pensamento político brasileiro contido nos meios de comunicação será visto 

levando em conta duas realidades que nele se articulam (CERQUEIRA FILHO, 

1982): 

I) Os discursos teórico-político-ideológicos (as problemáticas teóricas e ideológicas 

presentes no discurso político). 

II) A articulação dos discursos produzidos com a estrutura da formação social 

brasileira e suas conjunturas particulares.  

A estratégia do discurso burguês é a conversão do ideológico em “natural”, 

visando acima de tudo neutralizar os efeitos da luta de classes, procurando 

apresentar uma imagem de harmonia e integração (CERQUEIRA FILHO, 1982). 

Neste capítulo far-se-á uso da agenda de mídia para desconstruir esse processo de 

neutralização e amortização da percepção da realidade, através da demonstração 

da maneira que a mídia atua no campo político e quais são suas motivações.  

 

5.2. Agenda de mídia 

A mídia elenca uma das categorias de atores relevantes no processo de 

política pública presente nas democracias contemporâneas, devido sua 
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característica de difundir informações – que é um aspecto importante para a própria 

manutenção do regime democrático. A mídia também exerce o papel de controle da 

esfera política (SECCHI, 2010), muitas vezes tomando para si o papel de 

denunciante, por exemplo. 

Assim, apesar da feição democrática inerente ao potencial difusor dos meios 

de comunicação, seus detentores são também portadores de interesses específicos 

e de ideologias. Uma vez que a mídia desempenha um papel determinante na fase 

de construção da agenda e na avaliação das políticas públicas, é importante 

perceber a conotação do conteúdo ao qual a informação se insere e também o 

contexto político correspondente.  

Também conhecido “o quarto poder” (SECCHI, 2010, p. 91), os meios de 

comunicação também desempenham uma relevante função no modo de 

compreender os problemas públicos25. Nesse sentido, Secchi (2010) indica que uma 

forma poderosa de se exercer influência sobre a opinião pública é a decisão da 

mídia de ignorar26 ou dar pouca atenção a certos problemas públicos. Dessa forma, 

a Teoria da Agenda sustenta que os temas que são debatidos entre a população são 

definidos pelos meios de comunicação de massa e, consequentemente, a ênfase 

atribuída a cada tema é ditada, também, pela mídia (LOPES, 2012). 

O comportamento da mídia frente à questão social do crack, especificamente, 

foi objeto de estudo de Hartiman e Golub que analisaram 10 anos de cobertura da 

mídia impressa dos EUA. Dentre os resultados, a pesquisa revelou que os jornais 

                                                 
25

  “é a diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública” 
(SECCHI, 2010, p. 7) 
26

 “Problemas públicos podem ser ignorados pelos meios de comunicação, seja pelo próprio interesse 
dos grupos de comunicação, seja pela incapacidade técnico-cognitiva dos jornalistas de tratar o 
problema, seja pelo baixo retorno de audiência com a veiculação de certos problemas” (SECCHI, 
2010, p. 91) 
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norteamericanos anunciavam manchetes que não correspondem à realidade27 

(LOPES, 2012). 

 

5.3.  Metodologia 

A análise do enquadramento das notícias publicadas nos jornais impressos 

e/ou eletrônicos e sua verificação do critério de agendamento das notícias 

publicadas sobre crack, foi feita com a utilização de metodologia mista. A opção por 

este modelo de análise refere-se à possibilidade metodológica de num primeiro 

momento coletar dados quantitativos e, num segundo momento, coletar dados 

qualitativos. 

Foram levantados dados de 50 notícias publicadas em 19 jornais, publicadas 

entre janeiro de 2011 e setembro de 2013. Esse marco temporal compreende o 

período de promulgação da Resolução SMAS nº 20 e os dias atuais, passando pela 

adesão do município do Rio de Janeiro ao plano federal “Crack, é possível vencer”, 

em abril de 2012 e, posteriormente, passando também pelo período eleitoral no 

município do Rio de Janeiro em 2012. A escolha por esse período se justifica pela 

oportunidade de mensurar a relação entre tais fatos políticos com a agenda de mídia 

aqui tratada. 

O critério utilizado para a escolha dos jornais foi o critério da agenda, 

tomando por base a questão de como a política higienista utiliza e intervém em 

determinado meio de comunicação para difundir sua ideologia. Em função disso, 

decidiu-se pelos seguintes jornais expostos no Quadro 6. 

 

                                                 
27

 “Para Hartman e Golub, esse enquadramento das notícias sobre crack foi deliberadamente 
construído não como um problema de segurança pública ou como questão de saúde pública, mas 
como parte de uma guerra de classes contínua, desconsiderando as desvantagens vividas por 
minorias sociais, étnicas e econômicas como se essas tivessem possibilidade de escolhas individuais 
e livre arbítrio.” (LOPES, 2010, p. 23) 
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Quadro 6 – Relação dos jornais pesquisados 

NOME REGIÃO % Nº 

Caros Amigos* Sudeste 4% 2 

Carta Capital* Sudeste 2% 1 

Correio Braziliense Centro-oeste 4% 2 

Diário do Grande ABC Sudeste 2% 1 

Diário do Vale Sudeste 8% 4 

Extra* Sudeste 4% 2 

Folha de São Paulo* Sudeste 10% 5 

Gazeta do Povo Sul 2% 1 

G1** Sudeste 10% 5 

Informe ENSP Sudeste 2% 1 

Jornal do Brasil Sudeste 4% 2 

Jornal do CRP Sudeste 2% 1 

O Dia Sudeste 14% 7 

O Estado de São Paulo* Sudeste 4% 2 

O Globo* Sudeste 14% 7 

ONU Brasil** Sudeste 2% 1 

Radis Sudeste 2% 1 

Terra** Sudeste 2% 1 

Veja* Sudeste 8% 4 

Total 100% 50 

* Circulação nacional 
** Jornal virtual 
 

 

5.3.1. Distribuição geográfica das publicações 

Dos 50 jornais pesquisados, a região Sudeste, com 94%, tem quase a 

totalidade da produção de informação. Do restante, 4% pertencem à região Centro-

oeste e 2% pertencem à região Sul. Essa distribuição de jornais reflete também a 

proporção de redações jornalísticas existentes nas regiões citadas, com maior 

concentração de publicações na região Sudeste do país. O Gráfico 1 apresenta a 

concentração de jornais por região em porcentagens. 
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Gráfico 1 – Publicações por região 2011 – 2013 

 

 

Ressalta-se que, dos 47 jornais contabilizados como sendo da região 

Sudeste, 7 são de circulação nacional e 3 são virtuais. Ou seja, as notícias neles 

publicadas repercutem para além de seu território. 

 

5.3.2. Período de publicações  

Quanto ao período de publicação das notícias, março de 2012 caracteriza-se 

como o ano de promulgação da Resolução SMAS nº 20 (maio de 2011), por 

representar um marco importante na formulação e implementação na política de 

drogas do município do Rio de Janeiro. A adesão da cidade ao plano federal “Crack 

é Possível Vencer”, em abril de 2012, também simboliza a confirmação da diretriz 

que seria efetivada nessa conjuntura. Por fim, o período eleitoral do mesmo ano 

94% 

4% 
2% 

Sudeste Centro-oeste Sul Norte Nordeste
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colocou previamente o crack na pauta das propostas políticas de candidatos ao 

governo municipal. O gráfico 2, a seguir, mostra como alguns desses episódios 

impactaram no fluxo de publicações.  

 

Gráfico 2 – Fluxo de publicações 2011-2013 

 

 

 O conteúdo jornalístico que compreende o ano de 2011 se restringe em trazer 

informações sobre a droga em si e seu retorno às ruas. Em 2012, o cume gráfico é 

atingido em outubro, período das eleições municipais, o qual a notícia recorrente foi 

a operação de ocupação da “cracolândia” próxima a Manguinhos e Jacarezinho. No 

ano atual, percebe-se maior incidência de todo o período em janeiro, quando uma 

criança é atropelada na Avenida Brasil ao fugir de uma dessas operações. Ferreira 

Gullar é entrevistado pela Folha Ilustrada (anexo IV) e, em seu discurso, neutraliza o 

consumo histórico de drogas pela humanidade e sugere que o debate acerca de tal 

questão é infundado, afirmando que “o certo é que este bate-boca não leva a nada. 

O fato mesmo é o seguinte: não há produção e venda de mercadoria alguma se não 

houver consumidor”, e finaliza: “a maneira de conseguir isso é por meio de uma 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez

2013 8 4 2 5 7 0 1 3 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 4

2011 1 1 0 0 2 3 3 2 1 3 3

2011 2012 2013
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campanha de âmbito nacional e internacional, maciça, mostrando às novas 

gerações – principalmente aos adolescentes – que a droga destrói sua vida”. 

 Ainda em 2013, em maio é anunciado a "bolsa crack28" pelo governo Alckimin, no 

mesmo mês em que o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

do Rio realizou censo na região metropolitana e constatou que a maioria da 

população de rua da não bebe ou usa drogas. 

 

5.3.3.  Natureza da pauta 

 Na análise de cada notícia, procurou-se saber se o termo crack surgiu no 

texto como pauta principal por meio de notícias sobre a ação da SMAS do Rio nas 

cracolândias, como epidemia relacionada à internação compulsória, relacionando 

cracolândia e tráfico de drogas ou denunciando um problema público. Ressalta-se 

aqui que uma mesma notícia pode ter sido enquadrada em mais de uma pauta. 

Gráfico 3 - Natureza da pauta. 

 

                                                 
28

 Auxílio de R$ 1.300,00 às famílias de dependentes químicos. 

25,0% 

28,12% 

25,0% 

21,87% 

Crack como pauta principal por meio de notícias sobre a ação da SMAS do RJ nas
cracolândias

Crack como epidemia/internação compulsória

Cracolândia e tráfico

Denúncia
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 As naturezas da pauta encontram-se bem distribuídas, mas é interessante 

notar que a denuncia aparece em segundo lugar de ocorrência – o que permite 

supor que o aparelho da mídia tem sido também utilizado com razões contra-

hegemônicas, no sentido de difundir a crítica. 

 

5.3.4. Gênero jornalístico  

 Outro fator que configura relevância ao tema é o gênero jornalístico que o 

veículo de comunicação optou por tratar o tema. No período de análise a grande 

maioria dos jornais analisados tratou do tema em matérias, caracterizadas como 

textos maiores e que garantiriam maior aprofundamento do assunto. Assim, 

conforme o Gráfico 4, em termos de gênero jornalístico o crack foi alocado em 

matérias por 48% dos casos, o restante das ocorrências são localizadas em artigos, 

notas, editorial e entrevista, respectivamente. Tal configuração do gênero jornalístico 

revela que o tema tem sido amplamente abordado pelos meios de comunicação 

abordados. 

Gráfico 4. Gênero jornalístico 

 

20% 

6% 

48% 

14% 

6% 

Editorial Nota Matéria Entrevista Artigo
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5.3.6. Interpretação do conteúdo 

Feito o tratamento estatístico do material analisado, posteriormente 

constatou-se em seus conteúdos o retorno do discurso manicomial. A volta do 

paradigma excludente, tal qual se conferiu no Grande Enclausuramento e Império 

brasileiro, justifica-se pela retomada da defesa da internação involuntária como 

tratamento principal do problema da dependência química. Sendo que, para tanto, 

deve se fazer uso abusivo da medicalização e com ausência da crítica ao uso de 

metodologia religiosa para cura. Assim, o tratamento consiste na soma de 

laborterapia, culto religioso e repressão da sexualidade. 

O isolamento social tomado como princípio gera a exclusão e consequente 

criminalização dos usuários de crack mas, sobretudo, da população em situação de 

rua. Ocorre uma generalização peversa de sujeitos que, supostamente, teriam o 

mesmo diagnóstico e mesmo tratamento, conforme nos remete o conceito de bando 

de Agamben29. Dessa forma, o tratamento estatístico das notícias observadas no 

período de 2011-2013 vem reafirmar o que os relatórios da Comissão de Direitos 

Humanos da ALERJ e Comitê Popular das Copas e Olimpíadas constatam. 

Entretanto, sendo sensível a proporcionalidade existente entre o fluxo de 

publicações e fatos políticos, conclui-se que a agenda de mídia tem sido construída 

de acordo com o interesse da classe dominante que, conforme a incidência notável 

já exposta se beneficia principalmente no e do período eleitoral. 

 

                                                 
29

 Ver capítulo III 
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5.4 O Discurso dos intelectuais 

 O conflito social é sempre minimizado ou ocultado pela ideologia dominante 

(CERQUEIRA FILHO, 1982), principalmente no discurso por se tratar de colocar no 

terreno da luta de classes a questão da transferência30, no sentido daquele que 

discursa/discursou para aquele que lê. 

Podemos dizer que, em cada sociedade, formam-se “historicamente 

categorias especializadas para o exercício da função intelectual; formam-se em 

conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais 

amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante” (GRAMSCI, 1968, p. 

7). 

 Os intelectuais são empregados do grupo dominante na medida em que 

exerçam funções subalternas no campo da hegemonia social e do governo político – 

no nível do consenso “espontâneo” e no nível do aparelho estatal “da coerção que 

impõe legalmente a disciplina dos grupos que se recusam a exprimir sua adesão” 

(GRAMSCI, 1968, p. 11). Será empregado como intelectual orgânico do proletariado 

(novo intelectual) aquele que é a negação do velho intelectual. Gramsci assinala que 

                                                 
30

 “É possível falarmos de transferência com um sentido político-ideológico: o leitor estabelece não só 

uma relação com o discurso (texto), mas uma relação de luta (de entendimento) com o discurso. E 
não só de uma relação de luta (de entendimento), mas também, e sobretudo, uma relação de luta (de 
classe) com o discurso. Essa relação de luta (de classe) do leitor com o discurso, que pode ser de 
identificação ou de oposição, pressupõe uma relação anterior, e que simultaneamente se atualiza no 
momento da leitura, de quem discursa (o intelectual na acepção de Gramsci) e do (possível) leitor. 
Isso significa que no ato da leitura do discurso se estabelece uma relação efetiva entre quem 
discursa/discursou e o leitor. É nesse quadro de uma relação (pré) configurada no ato da leitura que 
emoções e sentimentos que não querem/podem ascender à consciência, se atualizam. É nesse 
terreno, o da luta de classe em última análise, que se coloca a questão da transferência, que se 
opera no sentido daquele que discursa/discursou para aquele que lê.” (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 
41-42). 
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estes devem representar através da sua fala um ponto de ruptura, uma mudança 

qualitativa. 

Em nossa investigação discursal, vamos privilegiar o intelectual orgânico das 

classes dominantes a presidenta Dilma Rousseff (PT) na ocasião de lançamento do 

programa Crack é Possível Vencer (anexo I), quanto figura daqueles que, 

comprometidos em algum nível com o Aparelho de Estado, é porta-voz da questão 

social das drogas. Privilegiar-se a também o intelectual novo na figura do vereador 

no Rio de Janeiro, Renato Cinco (PSOL), quando anunciou sua solicitação pela CPI 

da Internação Compulsória na câmara (anexo II). Ainda, traremos em debate as 

reflexões da profª. Dr.ª. Geórgia Amitrano (UFRJ), contidas no anexo III deste 

trabalho. 

 

5.4.1 O intelectual do grupo dominante 

No início da transcrição do discurso de abertura do programa Crack é 

Possível Vencer, após as formalidades, a presidenta se utiliza da palavra “reprimir” 

no lugar de “autoridade” no slogan “prevenção, cuidado e autoridade”: a tríade 

publicitária do Programa. Adiante, é afirmado o significado de sua fala ao dizer que 

“no que se refere à autoridade é algo que é repressão e sem complacência”. 

Considerando o caráter repressivo verificado durante o texto, a porta-voz do poder 

executivo emblematiza a questão social das drogas com um antagonismo radical ao 

usar a relação “vidas sim, drogas” como “algo que desafia a sociedade moderna”.     

Acontece a reprodução da criminalização citada anteriormente nessa seção 

quando caracteriza tal política pública como ampla por se tratar do conjunto em 

“questão que é droga, violência e crime organizado”. O “pacto” que é o Crack é 

Possível Vencer, em seu próprio nome simboliza um combate polarizado, dicotomiza 
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a questão sem que sejam abertas brechas como, por exemplo, o tratamento pelo 

método de redução de danos.  

Ao falar da capacidade do crescimento brasileiro e sua distribuição de renda, 

Dilma diz que “esse país que conseguiu tudo isso, ele também vai ter uma política 

sistemática, ampla, moderna, corajosa e criativa de enfrentamento das drogas”. 

Ressaltendo o caráter de obrigação do plano de enfrentamento ao crack ser bem 

sucedido, a presidenta complementa defendendo que isso “é fundamental para que 

nós de fato possamos nos orgulhar de sermos um país desenvolvido, ou de sermos 

a 6ª, 7ª ou a 5ª, ou a 4ª ou a 3ª economia do planeta”. 

Já concluindo seu discurso, Dilma se dirige diretamente às famílias como 

“parceiros estratégicos de todos nós nesse combate”, o que nos remete ao 

panoptismo generalizado, abordado no capítulo II, o qual Foucault argui que essa 

generalização é provocada pela família e seu papel de desempenhar a coerção e 

fixar permanentemente os aparelhos disciplinares nos indivíduos. 

O exemplo de discurso do intelectual do grupo dominante aqui observado 

funciona como legitimador da higienização social que vem apontando esse trabalho. 

A confusão entre autoridade e repressão é preocupante no campo democrático, 

inclusive quando aliado ao economicismo, ao crescimento a todo custo revelado 

que, assim, surge em detrimento de uma política pública de qualidade que 

corresponda à realidade brasileira. 

 

5.4.2 O novo intelectual 

 Na semana em que anunciou a entrada no pedido de CPI das Internações 

Compulsórias, como ficou conhecida, o vereador e sociólogo Renato Cinco foi 

procurado para expor seu ponto de vista quanto novo intelectual orgânico. 
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O vereador defende as internações como medida de último caso que somente 

deve ser recorrida em risco iminente. Ele aprofunda dizendo que, no caso de uma 

internação uma caráter preventivo, é errado porque “não existe risco teórico”. Essa 

situação se verifica as internações aqui tratadas por dizer respeito ao recolhimento 

de crianças e adolescentes que são levadas antes à delegacia para averiguação de 

mandado, o que evidencia que não se prioriza o tratamento médico, mas antes a 

manutenção da ordem, da norma. Entretanto, o vereador adverte que não se trata 

de abolição da internação, mas de um emprego correto da mesma, “pois a partir da 

Reforma Psiquiátrica, a internação é o método menos adequado”. O método 

adequado, e menos oneroso, de acordo com Renato Cinco, é a unidade de saúde 

mental atuando sob o território. 

Ao avaliar a polítca de internação da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, o vereador diz que encara “essa política de prefeitura em dois aspectos: um 

é na parte política de espetáculo, fazer mídia. Você faz uma internação e tem grande 

sucesso de mídia. E fazer higiene social, limpar as ruas da cidade, tá longe de ser 

uma política adequada para a saúde mental”, apesar de recordar que a higiene 

social no Rio de Janeiro é histórica, desde o exemplo de Carlos Lacerda e os 

mendigos afogados no Rio, cita Renato Cinco. 

O político de oposição não tem dúvida em concordar que existe, hoje, uma 

adequação das políticas públicas aos moldes disciplinares e repressivos. Chama 

atenção para o fato de que “a gente não vê uma operação que a acontece no 

complexo do Alemão acontecendo no Leblon ou em Ipanema”, o que o vereador 

chama de “seletividade de justiça”. 

Ainda, Renato Cinco problematiza a ação policial ao relembrar Wacquant 

(2004) no prefácio à edição brasileira de Prisões da Miséria, o qual o leitor é 
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indagado sobre a existência de uma ditadura sobre os pobres no país. “No ano 

passado, na Inglaterra, para a polícia usar bala de borracha o Primeiro Ministro teve 

que autorizar. Aqui qualquer PM decide quando usar bala de borracha”. 

Quanto às proposições, o vereador considera que os CAPS deveriam ser o 

centro da política e que os profissionais que lá atuam podem ser muito importantes 

para esse debate e contrução de política pública. Mas adverte que existem indícios 

de privatização da saúde pelo fato de que a prefeitura tem anunciado a ampliação 

da rede do CAPS a partir das Organizações Sociais (OSs). Explica que “as OSs são 

um mecanismo do governo de desrespeitar tudo aquilo que é público, concurso 

público, licitação...”. Renato Cinco Concorda que vivemos uma política de tentar 

retroceder os avanços da reforma psiquiátrica. 

Por fim, o vereador apresenta os objetivos da CPI da Internação Compulsória: 

I) Investigar as denúncias de maus tratos e desrespeito às leis; II) debater poque a 

prefeitura não cumpre a obrigação de estabelecer a rede de saúde mental no Rio de 

Janeiro, através dos CAPSad e III) investigar as denúncias de mau uso das verbas 

públicas, contratos sem licitação, aditivos que aumentaram os contratos em valores 

difíceis de explicar pelo tipo de serviço. Até a conclusão deste trabalho a CPI não foi 

instaurada por falta de assinaturas. 

A entrevista com o vereador de oposição, Renato Cinco, traz contribuições às 

hipóteses desse trabalho como é o caso da “seletividade de justiça” que está ligada 

à criminalização presente no discurso hegemônico anteriormente analisado. Nesse 

sentido, é interessante ressaltar a leitura que Renato Cinco faz da performace 

policial, pois é de ação militar, e não da assistência social, que se concretiza o 

cotidiano da população em situação de rua.  
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O que Renato Cinco identifica como indício de privatização da saúde através 

das OSs, verifica-se também nas comunidades terapêuticas que são destino dos 

menores de idade recolhidos pelas ações da SMAS nº 20. Não a toa a CPI tem 

como objetivo a averiguação de denúncias sobre o destino de verbas públicas, 

ausência de licitação e aditivos contratuais. 

Exposto o ponto de vista do intelectual novo, traremos as reflexões de 

Geórgia Amitrano, doutora em filosofia pela URFJ e professora adjunta da UFU, no 

sentido de aprimorar o tratamento teórico dos discursos aqui trabalhados. 

O impacto social das internações involuntárias é, lamenta a professora, o de 

garantir votos de uma comunidade que está diante do desconhecimento e da 

ignorância política. “É uma afronta à dignidade humana uma prática biopolítica 

simples que gera um grupo de banidos passíveis de serem eliminados, nas diversas 

formas possíveis de eliminação, desde sua infância”. Geórgia  atrela a esta afronta o 

fato que que “esses indivíduos são tratados como monstros, anormais, seres quase 

inumanos, cuja essência já é um crime. (...) A falta de esclarecimento ajuda a 

manutenção de estruturas políticas cujo único mote é o controle e o poder sobre o 

corpo e a vida do indivíduo, em especial daqueles que incomodam socialmente”. 

 A maior importância da entrevista com Geórgia Amitrano é o diálogo que sua 

fala faz com a concepção de Renato Cinco sobre “cracolândia”. Amitrano aponta 

para a retirada da especificidade do sujeito, por se pensar esse sujeito como algo 

fechado em um discurso único conceitual. “E é disso que me parece tratar o usuário 

de crack que se encontra na “cracolândia”, pois o estar fora da lei cria um outro 

pertencimento, o de bando, que vai dar origem a bandido. Ora, esse indivíduo ao 

qual aqui nos referimos, e que possui tantos outros exemplos, está ao mesmo tempo 
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abandonado, se encontra “a mercê de...”, como também, como bandido, se encontra 

“excluído, o banido” ou “aberto a todos, livre”.  

Para concluir, Geórgia Amitrano faz referência a Agamben ao observar o 

desempenho do Estado. “Os homo sacers e/ou abandonados aparecem como 

cidadãos com o direito a igualdade suspensos não somente por uma determinação 

jurídica, mas antes, pela impossibilidade de o Estado e suas instituições fazê-lo 

cumprir. Em outras palavras, as leis e/ou direitos não desaparecem; antes, o que se 

verifica é uma deficiência em fazer-se aplicar este ponto jurídico do estado de 

exceção. (...) Busca-se uma exceção, e isso sendo posto em prática, acaba por 

configurar uma zona estrita com o estado de exceção, donde o espaço prisional ou 

manicômio emergirem como o “campo” do qual Agamben fala”. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse trabalho de conclusão de curso procuramos analisar as 

recentes internações involuntárias no município do Rio de Janeiro, considerando 

como horizonte a Reforma Psiquiátrica na forma da Lei 10.216/2001. Tomou-se 

como marco teórico as obras de Michel Foucault e Antonio Gramsci no que tange, 

respectivamente, à biopolítica e teoria ampliada do Estado - interlocutores que 

contribuiram para a comparação da relação entre a normalização dos corpos e os 

códigos de posturas do Império e a atual conjuntura de política para drogas. 

 Somente na concepção de Estado como incorporador de conflitos da 

formação social fica nítido o desempenho dos aparelhos privados de hegemonia que 

se afirmam pela coerção, por conta da sua postividade que é o consenso. Assim 

como é também a biopolítica, que tem posse do domínio vital na forma dos direitos 

e, ao mesmo tempo, se apossa de políticas higiênicas, psiquiátricas e eugênicas 

com o objetivo de melhorar a população. O cerne dessa polarização está em que os 

ditos anormais são levados às margens do mesmo Estado que diz garantir os 

direitos sociais quando, na verdade, produz exceção. 

 A produção da loucura, que é a anormalidade ou exceção, se funda na 

principal característica do biopoder que é a importância crescente da norma sobre a 

lei, justificada no sintoma contemporâneo que é a obsessão estatal em identificar o 

desvio da norma. Nesse sentido, os códigos de posturas do Império brasileiro são 

pontuais na identificação com o paradigma manicomial por conta de formatar a 

classe perigosa nos termos morais produzidos socialmente que, em outras palavras, 

significa dizer que alicerçaram e ainda alicerçam o processo de exclusão dos pobres 
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que se iniciou, no Brasil, com a criação dos albergues no Rio de Janeiro ao final do 

século XIX. 

 No sentido de atuar preventivamente, conforme a biopolítica vigente, as 

classes dominantes passam não mais a se preocupar com as infrações cometidas 

pelos sujeitos, mas sim com o que eles poderiam vir a cometer. Esse fato se 

confirma, como foi visto na resolução nº 20/SMAS, no que tange o recolhimento de 

crianças e adolescentes que são levados antes à delegacia de polícia para que seja 

feito o “nada consta”. Trata-se da classe perigosa que representa risco ao se 

encontrar em bandos pelas ruas, o que do ponto de vista hegemônico e biopolítico 

requer uma ação coercitiva e higiênica que faz uso dos mecanismos ditos legais 

para controle e monitoramento da constituição das subjetividades. A norma da 

disciplina e a norma da regulamentação são o elo dessas essas ações. 

 A classe perigosa surge, então, como expoente sócio-político, revelando o 

diálogo entre espaço urbano enquanto amostra de realidades políticas e o qualitativo 

de sujeitos fora de mercado de trabalho – como, por exemplo, a medida varguista de 

dar acesso às garantias apenas àqueles com vínculo empregatício. Nisso, é 

importante colocar que o modelo econômico (não só) adotado pelo Brasil no marco 

do golpe de 64 determinou uma organização social desigual, com elevada 

concentração de produção e de propriedade como, por exemplo, o êxodo rural e a 

expulsão para as periferias. A modernização excludente a qual o Brasil se submeteu 

durante os anos 50, 60 e que teve seu ápice em 1970, engrossou a classe perigosa 

que sofrerá a ausência de políticas públicas de inclusão dos migrantes – o que 

culmina no Rio de Janeiro como a capital que tem mais pobres e indigentes entre 

1981 e 1990. 
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 Foi nesse cenário de aprofundamento do abismo de classes que os 

movimentos sociais – sanitário e psiquiátrico – protagonizaram importantes avanços 

no campo dos conflitos sociais, ao representar concretudes contra hegemônicas 

que, principalmente no movimento pela reforma psiquiátrica, foram responsáveis por 

ultrapassar as malhas políticas oficiais. 

 Com a promulgação da Lei 10.216/01, os direitos dos pacientes foram 

grantidos e importantes considerações entraram no texto, como a garantia de que a 

internação só deve ser feita em caso de os recursos extra-hospitalares serem 

insuficientes; o tratamento deve primar pela reinserção social e proíbe a internação 

em instituições de características hospitalares. Entretanto, no caminho entre a 

criação do Projeto de Lei Paulo Delgado até a Lei 10.216/01, perdeu-se a disposição 

pela extinção dos manicômios – o que traz os primeiros indicadores de que o 

paradigma manicomial ainda existe e inicia uma série de poréns. 

  A política pública de drogas, quando repressiva – tal qual é colocado no 

programa Crack é Possível Vencer -, não se interroga sobre a motivação do sujeito 

em usar a droga e não compreende as crianças e adolescentes em situação de rua 

como reflexo do processo histórico-político de exclusão social. O problema não 

advem do uso da droga, a dependência química é o fim de uma série de ausências e 

da falta de acesso a uma gama de serviços públicos. 

 O financiamento governamental de comunidades terapêuticas de 

características asilares, conforme mostram os relatórios da Comissão de Direitos 

Humanos da ALERJ, contrapõe as diretrizes do SUS e a própria 10.216. Utilizando-

se de outros dispositivos ditos legais, é dada continuidade ao método de 

enclausuramento dos pobres e suas permanentes remoções classistas. É possível 
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falar em continuidade da adequação às normas em prol do isolamento social como 

meio imediatista de um processo de higienização. 

 As internações involuntárias como instituição total por conta da privação de 

liberdade corresponde ao modelo de cidade-empresa voltada para a 

comercialização dos espaços urbanos e política de segurança pautada na lógica 

militar de repressão ao inimigo. Dessa maneira, a “guerra às drogas” desempenha 

um nome escuso para guerras aos pobres. 

 A interpretação do conteúdo jornalístico de 2011-2013 constatou, mais uma 

vez, o forte retorno do paradigma manicomial ao defender a internação como 

principal tratamento, sem levar em consideração outros métodos como a redução de 

danos. Conclui-se que a mídia observada dialoga com os interesses da classe 

dominante, mesmo que uma fração desempenhe o papel de denunciar. 

Propositivamente, é necessária a ampliação da rede de serviços da 

assistência social que atuem sob o território, juntamente com uma humanização do 

tratamento. É primordial que seja desconstruida a relação do paradigma manicomial 

com as instituições para se pensar um novo modelo de assistência ao sujeito que 

responda às denúncias já verificadas de maus tratos e mau uso da verba pública, 

por exemplo. 

A partir do conflito social gerado pela prática das internações involuntárias, a 

polarização entre intelectual dominante e intelectual novo evidência que a 

positividade do Estado e da biopolítica não se verifica, pois não há consenso nem 

direitos fundamentais sendo garantidos. E por ter o caráter de proposição, ou de 

preparar esse campo, é que os argumentos expostos ao longo desse trabalho 

expõem também a importância do intelectual orgânico na atuação de difundir 

ideologias para as massas. Assim, pretende-se dar continuidade ao trabalho para 
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pesquisar aspectos que necessitam ser aprofundados como a despolitização do 

discurso da polícia militar e a naturalização da violência, temas concomitantes às 

considerações aqui feitas e necessários para o aprimoramento das proposições.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

Transcrição do discurso da presidenta Dilma, em ocasião do lançamento do programa 

Crack, é Possível Vencer – abr/2012 

Senhoras e senhores, nesse momento a presidenta da república assina mensagens que 

encaminha ao congresso nacional os seguintes projetos de lei no âmbito do programa 

Crack, é “Possível Vencer”: 

1) Projeto de Lei que institui o Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, 

Profissionais e Sobre Drogas, SINESP, com a finalidade de coletar, organizar e 

disponibilizar dados e informações sobre segurança pública, sistema prisional e 

execução penal e enfrentamento ao tráfico de crack e outras drogas ilícitas. 

2) Projeto de Lei que altera o Código de Processo Penal, código penal, a Lei de 

Combate à lavagem de dinheiro e a Lei sobre Drogas para dispor sobre a 

indisponibilidade de bens, permitir a alienação antecipada de bens e dar celeridade 

ao procedimento de incineração de drogas ilícitas. 

Com a palavra, senhora presidenta da república: 

 Boa tarde a todos, queria dirigir um cumprimento especial ao vice-presidente da 

república Michel Temer, senador José Sarney presidente do Senado, ao deputado Marco 

Maia presidente da Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar as senhoras e os 

senhores ministros de estados presentes nesse ato, cumprimentando a ministra Gleice 

Hoffman da Casa Civil, que coordenou as relações inter-ministeriais que deram origem a 

esse projeto “Crack, é Possível Vencer”, e cumprimentando também o Zé Eduardo Cardoso, 

da Justiça, e o Alexandre Padilha, da Saúde, que atuaram de forma decisiva junto com os 

demais ministros para que nós conseguíssemos elaborar este projeto. Queria cumprimentar, 

então, também a Tereza Campelo, Gilberto Carvalho, José Helito, Helena Chagas, Ireny 

Lopes e Maria do Rosário, ministro também que tiveram um papel relevante em todas as 

questões relativas ao enfrentamento das drogas. E queria dirigir um cumprimento também à 

ex-ministra Márcia Lopes aqui presente. Cumprimentar os governadores Rosalba Ciarnini do 

Rio Grande do Norte, Teotônio Vilela Filho de Alagoas e ao governador Jacques Wagner da 

Bahia que nos apresentou essa comovente fala a respeito do que significa, na verdade, 

esse drama ou essa tragédia humana que leva a pessoa a perder o próprio sentido da sua 

existência e se dedicar a uma atividade tão autodestrutiva. Queria agradecer também aos 

senhores senadores aqui presentes: Eduardo Suplicy, Humberto Costa, Waldir Ralbi, 

Wellington Dias e Valdemir Mota. Cumprimentar aqui todos os deputados federais e as 

deputadas aqui presentes, ao cumprimentar o Reginaldo Lopes, presidente da Comissão 
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Especial de Políticas Públicas sobre Drogas, cumprimento a cada um dos deputados aqui 

presentes. E queria também cumprimentar o deputado Heros Biondim, presidente da Frente 

Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, e o deputado Givaldo Garibão, relator do 

SEDROP. Além da Iracema Portela também, junto com Nelson Peregrino, Rosane Ferreira 

Da Cunha e Wilson Filho, participantes desta Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas. 

Gostaria de cumprimentar o prefeito de Porto Velho, Roberto Eduardo Sobrimo, a nossa 

secretária nacional de políticas sobre drogas, Paulina do Carmo (palmas), a senhora 

Severine Macedo, secretária nacional da juventude, e dirigir um cumprimento especial a 

todos aqueles profissionais tanto do setor público quanto da sociedade que lidam e 

enfrentam na sua atividade esse grande desafio. E queria também dirigir a eles não só os 

meus cumprimentos, mas a certeza de que nós estamos diante de um grande desafio. 

Queria cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. 

 Muito foi explicado aqui, e eu não vou reiterar, mas eu acredito que esses três verbos 

foram utilizados aqui implicam em ações, que é prevenir, cuidar e reprimir – usando uma 

palavra bem precisa, eles refletem a conjugação correta do que nós pretendemos fazer 

através desse programa “Crack, é Possível Vencer”. Nós sabemos que é possível se nós 

todos nos organizarmos, em especial o Poder Público, e criar uma prática sistemática: Vidas 

sim, drogas não – é essa a síntese desse problema. Sem sombra de dúvidas não há ainda, 

pelo menos na história recente da humanidade, o processo de grande sucesso, de absoluto 

sucesso, definitivo sobre as drogas, aquele momento em que você considera que está 

encerrado o trabalho, que de fato se conseguiu afastá-la completa e totalmente. Por isso 

nós temos que pensar que o que nós estamos fazendo aqui hoje é mais um pacto sobre um 

programa, um pacto sobre a atuação conjunta, primeiro, dos poderes públicos (União, 

estados e municípios), com a sociedade, com todos os níveis da sociedade, e perceber que 

pra gente de fato enfrentar e vencer esse desafio nós temos de ter a cabeça aberta e aceitar 

todas as iniciativas tomadas pela sociedade. Obviamente cada uma de acordo com a sua 

responsabilidade e de acordo com a sua competência. Mas essa característica desse 

programa ela é muito importante, porque é ela que vai garantir a permanência desse 

programa como um programa vitorioso. A cada conquista, uma conquista que nós iremos 

manter. E sabendo que não é possível com esses três verbos uma atitude mental, 

emocional, ética e política similar.  

Nós aqui estamos falando primeiro de um processo que é a prevenção. E a 

prevenção, ela também é uma forma de conhecimento. Nós temos de conhecer o que leva 

as pessoas a buscarem a droga. Se nós não conhecermos, se nós não entendermos, nós 

não saberemos enfrentar em profundidade. Então uma parte da prevenção é uma ação 

sobre nós todos: Poderes públicos e sociedade civil. A outra parte da prevenção é 
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necessariamente informação e educação, esse binômio que faz com que as pessoas sejam 

mobilizadas em torno de ideias, em torno de uma visão e em torno de um aviso que a 

sociedade faz para seus próprios membros. Isso implica também que nós tenhamos um 

diagnóstico claro das características e dos perigos de cada uma das diferentes drogas, em 

especial do crack que é um dos pontos focais deste enfrentamento.  

Eu acredito que no caso do Cuidar, a palavra mesmo é cuidado, é aquilo que você 

tem que ter atenção, carinho, acolhimento, capacidade, inclusive, de persistência. Porque 

muitas vezes, no cuidado, algumas vezes tem aquela pequena derrota ou aquela derrota 

que não significa nem que nós vamos desistir, nem que nós vamos renunciar, nem que nós 

vamos condenar as pessoas a não ter mais perspectivas. Então o cuidado é uma política 

que passa pela saúde, passa pelo fato de que a rede pública de saúde vai ter que ser 

reforçada para atender as pessoas que tem, não só problemas pontuais, mas tenham crises 

de abstinência, tenham dificuldade de lidar com o fato, coloquem a sua vida em risco, 

tenham comportamentos que afetam profundamente a família como foi o fato de uma mãe 

me procurar e dizer que ela infelizmente acorrentava o filho dentro de um quarto. Para evitar 

isso, esse sistema público de saúde tem que ser reforçado e ao mesmo tempo nós temos 

que reconhecer que ao longo dos tempos as comunidades, chamadas comunidades 

terapêuticas, as outras instituições da sociedade, o chamado terceiro setor, investiu 

dedicação, carinho, generosidade, tentativa e erro nesse processo de acolhimento. Acredito 

que nós vamos ter de tratar de forma diferenciada os diferentes processos de acolhimento 

(palmas). E isso é muito importante. 

E no que se refere a autoridade é algo que é repressão e sem complacência. Nós 

criamos uma visão também em rede da questão da autoridade. Essa visão vai sim do 

programa do Plano Estratégico de Fronteiras, o de proteção às nossas fronteiras, de 

garantia que o país vai impedir a entrada, e vai conter, e vai desbaratar, as redes 

sofisticadas de tráfico que sustentam as redes menores de tráfico. Assim também nós 

teremos ações nas cidades. Assim também nós teremos que nos capacitar 

tecnologicamente, vamos aplicar sim em inteligência, vamos usar os nossos vandes, vamos 

usar cada vez mais de policiais capacitados e desintegração estratégica, entre o Exército 

brasileiro e todo o sistema de segurança pública da polícia federal e dos estados. Acredito 

que quando o meu vice-presidente nos próximos dias apresentar o balanço das três últimas 

ações desse plano estratégico de fronteiras com a operação Ágata e operação Sentinela vai 

ficar claro a efetividade das medidas que nós tomamos. 

Agora eu vou dizer pra vocês uma coisa. É sempre na atividade do governo, é 

sempre uma luta contínua e uma luta para resolver grandes problemas do país. Agora, um 

país que provou que é possível crescer e distribuir renda, que tirou 40 milhões de pessoas 
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da pobreza extrema, elevou essas pessoas à classe média. Que, em 2003, enfrentou um 

desafio que era que esse país não tinha, em muitas das suas zonas rurais e mesmo da sua 

zona urbana, energia elétrica e que enfrentou isso. Um país que voltou a ser capaz de dirigir 

seus próprios rumos ao pagar o fundo monetário e assumir a sua soberania na condução do 

seu crescimento, da distribuição e da volta ao investimento público-privado. Esse país que 

conseguiu tudo isso, ele também vai ter uma política sistemática, ampla, moderna, corajosa 

e criativa de enfrentamento das drogas (palmas). Não é algo que nós construamos num dia 

e resolvemos todos os dias, mas é um processo implantado no nosso país. O que nós hoje 

estamos fazendo é dizer “sim”, nós 365 dias por ano, 24h por dia e sem nenhuma vacilação, 

nós vamos combater esse processo que instaura violência e destrói famílias.(palmas) 

Porque isso é fundamental para que nós de fato possamos nos orgulhar de sermos um país 

desenvolvido, ou de sermos a 6ª,  7ª ou a 5ª, ou a 4ª ou a 3ª economia do planeta. Pra isso 

nós temos de garantir também que essa filosofia “Drogas não e vida sim” seja um 

compromisso de cada um de nós e especialmente um compromisso do meu governo.  

Ficou claro aqui nas exposições que nós aplicamos um grande esforço do governo 

no sentido de construir uma política, de uma política que seja capaz de lidar com os 

diferentes aspectos dessa questão que é droga, violência e crime organizado, destruição da 

família. Ficou claro. Agora, nós temos perfeita consciência, nós que participamos da 

elaboração desse programa junto com a contribuição inequívoca de todos aqueles da 

sociedade civil que lutam e labutam contra a droga, nós temos certeza que nós ainda vamos 

ter de ser capazes de melhorar esse programa capa vez mais na medida que a gente 

implante, que a gente desenvolva, nós vamos de ter a cabeça bem aberta pra modificar 

aquilo que deve ser modificado (palmas). Nós não somos, nem pretendemos, ser donos da 

verdade, nós não pretendemos isso. Não achamos que temos todas as respostas de forma 

integral, nem achamos que esse seja um caso fácil de lidar. Eu acredito que hoje aqui nós 

lançamos também um compromisso conjunto, um compromisso e uma consciência de que 

nós sabemos que sozinhos nem a União, nem os estados, nem os municípios, nem as 

comunidades terapêuticas conseguem enfrentar. Agora, eu tenho certeza que tem uma ação 

nossa a uma instituição nesse país que é muito importante. 

E ai para encerrar eu quero falar diretamente ao pai e a mãe de família que eu 

acredito que são parceiros estratégicos de todos nós nesse combate. Até porque são eles 

que sofrem a dor e angústia de ver um filho escravizado pela droga, e que essa dor e essa 

angústia é algo que dá força, sem sombra de dúvidas, a eles pra batalharem, não desistir e 

abandonar seu filho. Eu quero dizer a eles que nós todos, mais uma vez eu repito, União, 

estados, municípios e sociedade civil, temos de fazer da dor deles a nossa dor (palmas). E 

ao fazer isso, ter clareza que vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para a 
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recuperação desses filhos e filhos. E fazer também que esse seja o momento e que essa 

recuperação, alegria deles, seja nossa alegria também. E que nós sabemos que lutar, que 

enfrentar e agir, que realizar projetos e ações, capacitar, esclarecer, tudo isso é fundamental 

mas também temos de ter fé e esperança na recuperação de cada um que está nessa 

situação. E ter certeza que unidos nós somos capazes, e já demonstramos isso, cada um de 

nós aqui, o Brasil já demonstrou isso. Então que unidos nós somos capazes de enfrentar 

algo que desafia a sociedade moderna, que é essa espécie de dificuldade imensa de lidar 

com a forma de viver que se chama a forma de viver da civilização ocidental. Esse é um 

problema e eu tenho certeza que a capacidade nossa de acreditar em cada recuperação de 

cada pessoa pode e vai nos impulsionar para jamais desistir de ninguém (palmas). Nós 

precisamos de todos brasileiros e brasileiras. (Palmas). 

Está encerrada essa seção. 
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ANEXO II 

Entrevista com o vereador Renato Cinco (PSOL), realizada no dia 21/02/2012, 

às 18h, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

 

Lapsicon: Em 2011 tem início no RJ a resolução nº 20 da SMAS, que cria a 

abordagem social que deverá ser dirigida a menores em situações de rua. Ao passo 

que começou, nessa semana, a operação municipal de internação involuntária de 

adultos na cidade, qual sua opinião sobre internações decididas politicamente? A 

abolição delas seria uma opção? 

Renato Cinco: Olha, eu não sou especialista da área da saúde mas pelo o contato que 

eu tenho com o tema a internação é um instrumento terapêutico, vamos dizer assim, que 

tem que ser utilizado no último caso. Pelo que eu entendo, a internação deve acontecer 

quando por exemplo o sujeito tenta se suicidar, podia evitar ali a situação de colocar a 

vida dele e de outras pessoas em risco iminente, não existe risco teórico. Fora disso, não 

é a maneira eficaz de se tratar as pessoas, ainda mais quando a internação é contra a 

vontade do indivíduo. Pra você implantar qualquer tipo de tratamento psicológico, 

psiquiátrico, você precisa ter adesão do paciente. 

 

L: Não funciona? 

RC: Não funciona. Então a reforma psiquiátrica veio justamente com esse objetivo de 

desinstitucionalizar os pacientes da saúde mental, pra trabalhar os pacientes da saúde 

mental dentro de seu contexto social, do seu ambiente familiar, etc. Não seria abolir a 

internação, acho que ela tem que ocupar o lugar correto dela que é uma medida de 

extrema necessidade, num último caso. O que a gente precisa ter é uma rede de atenção 

em saúde mental. Esse pra mim é o grande nó da discussão. Muitas pessoas falam como 

se a única maneira de tratar fosse a internação. Na verdade, a partir da reforma 

psiquiátrica, a internação é o método menos adequado. O método adequado de tratar é a 

unidade de saúde mental atuando sob o território... 

 

L: E aparentemente menos oneroso também... 

RC: Com certeza. Você tratar, internar, uma pessoa que poderia receber um tratamento 

num ambulatório seria menos caro que fazer a internação. Na verdade, eu encaro essa 

política de prefeitura de dois aspectos: Um é na parte política de espetáculo, fazer mídia. 
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Você faz uma internação e tem grande sucesso de mídia. E fazer higiene social, limpar as 

ruas da cidade. Tá longe de ser uma política adequada para saúde mental. 

 

L: Você acha que essa higiene social seria característica do município do Rio? 

RC: Histórico. Não só do município do Rio, vários países do mundo.  Mas no Rio é 

histórico, tem inclusive o Hospital São Francisco de Assis, da UFRJ, que surgiu como 

local de acolhida de moradores de rua. É histórico, aquele triste exemplo do Carlos 

Lacerda e mendigos afogados no Rio. Existe sim a história de acabar com a população 

pobre do Rio como lixo que deve ser varrido para debaixo do tapete. 

  

L: A Lei da Reforma Psiquiátrica, 10.216/01, faz referência a pacientes psiquiátricos, 

ela não faz menção a dependentes químicos. Assim, fazer o “abrigamento” 

compulsório baseado na 10.216 é incoerente. A fala do secretário Rodrigo Bethlem 

ontem, ao dar entrevista sobre os últimos acontecimentos, foi pautada em torno da 

segurança e do tráfico. Então a gente pode afirmar que se trata do código penal, no 

sentido de medida de segurança. Sabe se existe alguma intenção em alterar a 

10.216? 

RC: O que eu conheço é o projeto do deputado federal Osmar Terra, do PMDB, que tem 

como objetivo colocar na Lei de Drogas a medida de internação. Pelo que eu li do projeto 

dele é basicamente pegar a internação voluntária, involuntária e compulsória e colocar 

também na lei de drogas. Talvez ele esteja preocupado com essa brecha, de garantir que 

possa haver. Agora, é importante chamar atenção para o seguinte, o que a prefeitura do 

Rio de Janeiro vem fazendo é pior do que a lei, porque o município não obedece nem aos 

princípios que estão estabelecidos nessa lei. Por exemplo, a internação compulsória de 

crianças e adolescentes teria de ser feita por pedido de internação pela família ou pelo 

Ministério Público ou por uma decisão do juiz baseado no laudo psiquiátrico. Até onde a 

gente sabe não aconteceu manifestação da família ou do ministério público e não há 

laudo psiquiátrico, o que há é laudo do enfermeiro. Os juízes da Vara da Infância e da 

Juventude estão decidindo baseado em laudos de enfermeiros, como aparece no relatório 

da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e outros órgãos que 

fiscalizaram os abrigos. 

 

 



115 

 

L: Você saberia dizer se conseguiríamos chegar a esses laudos? 

RC: Até agora a gente não conseguiu. Inclusive os diretores dos abrigos alegaram que só 

os médicos teriam acesso aos laudos. Agora nós solicitamos por ofício às secretarias 

envolvidas na operação de anteontem (internação involuntária de adultos) não só a lista 

com o nome das pessoas, mas os laudos médicos que sustentam a internação. 

 

L: A abordagem da SMAS não é ao sujeito que faz uso de crack, mas ao tráfico. 

“Onde tem cracolândia tem tráfico”. A UPP do Parque União será permanente, 

segundo a prefeitura. Concorda que exista hoje uma adequação das políticas 

públicas aos moldes disciplinares e repressivos? 

RC: Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na verdade eu encaro a política de drogas não 

só nessa situação específica da cidade do Rio de Janeiro, mas toda política de drogas 

tem sido utilizada como instrumento da criminalização da pobreza, é o que eu falei no 

meu pronunciamento na Câmara ontem: A gente não vê uma operação que a acontece no 

complexo do Alemão acontecendo no Leblon ou em Ipanema, não é? Quer dizer, no 

Alemão você tem uma ocupação maciça, pelas forças armadas, violação dos direitos 

humanos como inviolabilidade dos domicílios, com ordens de busca e apreensão coletivas 

- o que fere a constituição porque a ordem tem que ser individualizada – em nome de 

_____ armas e drogas. Eu aposto que se fizessem a mesma coisa no Leblon ou em 

Ipanema iam encontrar muitas armas, muitas drogas, muitos traficantes. Tem o que a 

gente chama de seletividade da justiça. É uma lei que em tese deveria ser aplicada em 

toda a sociedade, mas que ela só é aplicada nos segmentos mais pobres do Brasil. É 

uma estratégia de controle social. 

  

L: Inclusive essa semana saiu na imprensa que a UPP do Parque União seria 

permanente e que já teriam sido instalados holofotes para melhor observação. Seria 

um vigiar e punir... 

RC: Exatamente. Tem uns textos interessantes, não sei se você conhece, o Louic 

Wacqüant... 

 

L: Sim, é... 

RC: Teoria dos Pobres... 
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L: Prisões da Miséria... 

RC: São vários trabalhos que ele... Pelo Foucault eu não me lembro de ter lido nada 

sobre a questão das drogas especificamente. O Louic Wacqüant é bem interessante 

porque ele vai nisso, discute o papel da política de droga. 

 

L: O Foucault vai pegar mais na questão na observação, o vigiar e punir seria o 

controle ótico, o controle visual. O Louic Wacqüant faz uma nota aos brasileiros 

bem interessante na forma que ele coloca a polícia brasileira como a mais violenta 

do mundo. Porque se você for comparar com outros países, o spray de pimenta, 

por exemplo, que pra nós é tão comum, lá não é utilizado. 

RC: No ano passado, na Inglaterra, para a polícia usar bala de borracha o Primeiro 

Ministro teve que autorizar. Aqui qualquer PM decide quando usar bala de borracha. 

 

L: Você saberia dizer o conceito de cracolândia utilizado pela SMAS? 

RC: Isso é uma coisa interessante porque me parece que o termo “cracolândia” ou 

“cracudo” veio para substituir o termo “morador de rua”. Porque você vê nas imagens de 

TV, que são imagens que não são novas, que eu vejo desde a minha adolescência, de 

moradores de rua ocupando calçadas, ocupando inclusive locais próximos à bocas de 

fumo, sempre teve essa aglomeração. Antes de vir o crack já existia. Só que você tratava 

como morador de rua. Hoje você vê qualquer aglomeração de rua e o governo vê como 

cracolândia. Isso é ruim porque acaba disfarçando outras drogas. Eu não acredito que o 

crack seja o principal problema do uso de drogas no Brasil nem no Rio de Janeiro. Acho 

que o álcool seja o principal problema. 

 

L: Até porque o crack, quando comparado ao álcool, prejudica o indivíduo 

socialmente mas em proporções muito menores do que o álcool.  Então talvez seja 

uma questão de posicionamento e vontade política. 

RC: A grande questão é qual é a droga do pobre. É essa que está ______. Se você pegar 

um jornal de quatro anos atrás você vai ver que varias coisas que hoje se refere ao crack 

antes se referia à maconha. Dizendo que se você fumasse maconha uma vez você ficaria 

viciado. “Se você fumar você vai morrer”. Tudo isso referido à maconha. Era a droga dos 

negros, era a droga de quem se pretendia criminalizar. Hoje, se fosse se tratar de 

epidemia seria epidemia de álcool. 
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L: O relatório da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ mostra que 

medicamentos utilizados na ditadura, como o Haldol ou “Sossega Leão”, são 

utilizados em comunidades terapêuticas como técnica de contenção química e 

isolamento social, que são características de presídios. Ou seja, o dependente é 

tratado com a mesma periculosidade de um criminoso. Qual o papel dos CAPS e 

dos agentes políticos nesse contexto de retrocesso dos ganhos democráticos da 

reforma psiquiátrica? 

RC: Esse tema de retrocesso que você colocou me parece muito bem adequado. Acho 

que vivemos sim uma política de tentar retroceder os avanços da reforma psiquiátrica. Os 

profissionais da saúde mental, da assistência social, envolvidos nos CAPS têm um papel 

fundamental de disputar a política. Hoje temos um discurso do governo, algum nível de 

contestação da mídia que já está começando a surgir, mas para que a sociedade 

converse sobre a inadequação dessas políticas é fundamental que há muitos profissionais 

capacitados na área de saúde mental. Eles têm autoridade para falar com essas pessoas 

e mostrar os problemas dessa política. 

 

L: Então os CAPS teriam um papel fundamental, sendo os verdadeiros atores 

responsáveis por essa abordagem. 

RC: É. Eu acho que os CAPS deveriam ser o centro da política e os profissionais que 

atuam hoje nos CAPS podem ser muito importantes para esse debate. 

 

L: Você considera que dá para fazer um paralelo entre a privatização da saúde e 

essa política que tem sido executada? 

RC: Sim. Até porque o que a prefeitura tem anunciado de ampliação da rede do CAPS é a 

partir das OSS (Organizações Sociais da Saúde). Os últimos projetos são a partir das 

OSS. O que é um problema grave para a saúde pública. O que é uma OSS? A OSS é um 

mecanismo do governo de desrespeitar tudo aquilo que é público, concurso público, 

licitação... Aí você, ao estabelecer concurso público e licitação, quebra as pernas daquele 

velho clientelismo: muda o governo muda os funcionários.  
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L:Ultima pergunta, sobre a instalação da CPI da Internação Compulsória. Quais são 

suas principais motivações e expectativas? Quais os desafios políticos? 

RC: A ideia da CPI surgiu durante a campanha eleitoral, quando eu fiz várias reuniões 

com os profissionais da saúde mental e assistência social, onde discutíamos 

principalmente a política de drogas. O relatório da Comissão foi feito em julho de 2012, 

então durante a campanha eleitoral debateu muito acerca disso. Daí foi feita a 

reivindicação de que nós atuássemos na Câmara através da CPI _______ Teríamos três 

objetivos centrais nessa CPI: Um, investigar a questão dos maus tratos e desrespeito às 

leis. O outro objetivo seria debater porque a prefeitura não cumpre a obrigação de 

estabelecer a rede de saúde mental no Rio de Janeiro, através dos CAPSad. E o terceiro 

investigar as denúncias de mau uso das verbas públicas, contratos sem licitação, aditivos 

que aumentaram os contratos em valores difíceis de explicar pelo tipo de serviço. São 

esses três objetivos e motivações e a gente tentar concluir os trabalhos da CPI com 

diretrizes para orientar a ação da prefeitura para que no futuro tenhamos a criação dessa 

rede de atendimento à saúde mental e para que essas ações da prefeitura sejam 

pautadas nos direitos humanos.  

 

L: Como o governo tem recebido essa movimentação? 

RC: Até agora não tivemos nenhum retorno oficial do governo. Estamos tendo muita 

dificuldade de conseguir as assinaturas não só por conta de a maioria dos vereadores 

serem da base do governo, mas também porque nós estamos numa fase aqui na Câmara 

de formação das Comissões, então alguns vereadores já se comprometeram a assinar 

depois que essas formações terminarem para que eles não fiquem prejudicados perante o 

governo. 

 

L: O Bethlem e o Eduardo Paes falam muito em reestruturar esse plano de 

abordagem, fazer um novo plano. Você teria alguma notícia sobre o que seria isso? 

RC: Não, ainda não. A única notícia que eu tenho é que o vereador Reimont e o vereador 

Tio Carlos, que me pediram para esperar a assinatura até 10 de abril, porque segundo 

eles essa seria a data limite para a apresentação do novo modelo de abordagem. 
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ANEXO III 
 

Entrevista com a Prof.ª Dr.ª Geórgia Amitrano, realizada em outubro de 2013. 

 

Lapsicon: Georgia, qual sua formação e atividade profissional? 

Georgia Amitrano: Sou Doutora e Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós Graduação em 

Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou graduada em Filosofia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professora adjunta de Filosofia da Universidade 

Federal de Uberlândia, exercendo, atualmente, o cargo de coordenadora do Programa de Pós 

Graduação em Filosofia (nível Mestrado) da Universidade Federal de Uberlândia. Meu trabalho 

se direciona a estudos de ética e de política, mais especificamente a pesquisas sobre alteridade, 

‘estado de exceção’ e práticas de biopolítica e biopoder em nosso tempo presente. 

 

L: Em 2011 foi implementada no Rio de Janeiro a resolução nº 20 da SMAS, que cria a 

abordagem social que deverá ser dirigida a menores em situações de rua. Qual sua opinião 

sobre internações decididas politicamente? Qual o impacto social em jogo? 

GA: Não há uma resposta simples. A questão que se impõe coloca uma ambiguidade, por um lado, 

a própria proteção desse menor, por outro, um ato político que em nada visa proteger esse 

cidadão, mas repeli-lo das ruas. Desse modo, ao falarmos de internações decididas como pauta de 

uma política bem controversa, percebo um retrocesso muito grande com pequenas conquistas, além 

de uma forma perversa das práticas de controle do Estado sobre os corpos do cidadão. Como falei, 

é ambíguo porque esse menor precisa ter seus direitos de criança e adolescente salvaguardados, 

ter educação, saúde, alimentação, família. Todavia, o fato de haver uma internação compulsória 

fere justamente o primeiro preceito, tentando apenas retirar um estorvo da rua de modo à, e eu uso 

Foucault aqui, docilizar seu corpo, aparentemente sem nenhum sucesso. 

O impacto social, infelizmente, é o de garantir votos de uma comunidade que diante da 

desinformação e ignorância política, entende essa ação como uma limpeza e higienização da 

cidade, tornando-a mais “bela” e “limpa”. Isso cria um olhar assustador, como dito, um 

retrocesso e um perigo absurdo para aqueles que são tidos socialmente e politicamente como 

menos dignos que os outros. É uma afronta à dignidade humana, uma prática biopolítica simples 
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que gera um grupo de banidos passíveis de serem eliminados, nas diversas formas possíveis de 

eliminação, desde sua infância. 

 

L: Os relatórios da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ mostram que medicamentos 

utilizados na ditadura, como o Haldol ou “Sossega Leão”, são utilizados em comunidades 

terapêuticas como técnica de contenção química e isolamento social, que são características de 

presídios. Ou seja, o dependente é tratado com a mesma periculosidade de um criminoso. 

Você vê relação entre prisões, manicômios e comunidades terapêuticas? É possível fazer 

relação com a obra de Michel Foucault coloca como Biopoder? Se sim, como se daria essa 

relação? 

GA:Com certeza é possível fazer tal relação. Infelizmente, ao longo de minha vida, fiz muitas 

visitas em Hospitais psiquiátricos, e isso desde os anos 80. Sempre me chamou a atenção o fato de 

se confinar a pessoa com transtorno (prefiro fazer uso da palavra transtorno como hoje é indicado 

no DSM) como se esta fosse um criminoso ou, mais que isso (o criminoso ainda pode ter uma 

caracterização de humano em certos casos), como um monstro a ser isolado socialmente. Hoje, e 

isso é fato, algumas coisas mudaram, mas ainda vemos esse caráter discriminatório, tanto do ponto 

de vista médico quanto social da pessoa que obviamente sofre de algum transtorno mental que lhe 

faz mal, um mal físico, social, e que lhe tira, por assim dizer, sua paz (isso tem de ficar 

evidenciado, a pessoa tem de ter sofrimento com isso, parte crucial e esquecida na maioria das 

vezes, ou causar um ‘mal’ específico, realmente danoso, à sua comunidade, não basta um 

diagnóstico). Esses indivíduos são tratados como monstros, anormais, seres quase inumanos, cuja 

essência já é um crime. As questões não estão isoladas apenas nos dependentes químicos, mas no 

caso destes as coisas se agravam. Eles são vistos socialmente, e esse é para mim o grande 

problema, como marginais. A falta de esclarecimento ajuda a manutenção de estruturas políticas 

cujo único mote é o controle e o poder sobre o corpo e a vida do indivíduo, em especial daqueles 

que incomodam socialmente. Não digo que não deva haver tratamento, dependendo do caso, que 

em situação de risco de morte (possível homicídio ou suicídio, sendo este último bem questionável, 

pois há limites sobre a vida do outro, sobre seus direitos de permanecer vivo ou não. Penso em 

algo como um suicídio involuntário, se é que isso é possível aqui. MAS ISSO É EXCEÇÃO, e isso 

tem que ficar claro) não se deva fazer algum tipo de intervenção. Mas de que intervenção falamos? 

Não sou ingênua de não perceber e saber que há transtornos que necessitam de medicamentos, 

como o diabético precisa de insulina ou a pessoa com pressão alta que toma seu remédio. Também 

sei que há toda uma indústria farmacêutica que se alimenta da “doença mental” para vender 
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produtos e ajudar a criar um mundo de indivíduos docilizados e aptos a uma vida social 

normatizada. As questões não são simples, mas podem e devem ser vistas com olhos mais 

aguçados, em especial no que se trata da compulsoriedade da internação. Esse fato já deveria estar 

eliminado por completo desde nossa ‘reforma manicomial’, existindo apenas em casos isolados 

cuja relevância só poderia ser medida no risco de morte efetiva de alguém, e nunca na 

subjetividade dos discurso de poder e controle, dos desejos do Estado.  

Foucault é o cara aqui. Ele é quem nos coloca no caminho para pensar e discutir essas questões, 

essas relações cotidianas ainda. De fato, são as práticas biopolíticas que imperam. Certos autores, 

como Agamben, não se furtam a nos lembrar disso o tempo todo. Sim, temos um controle quase 

total da vida por parte do Estado e com o aceite da sociedade. Tal controle se evidencia nas 

relações de ingerência de nossas vidas, com todas as ambigüidades possíveis de serem pensadas. 

Há, na vida do cidadão e do que está à margem dessa cidadania uma relação de controle quase 

total das práticas de vida (Como morar, como vestir, como comer, como viver, o que aceitar ou 

não...). O biopoder é o que impera, e infelizmente, não só no Brasil. 

 

L: Pode-se dizer, então, que as internações compulsórias correspondem ao paradigma 

manicomial? Em quais aspectos? 

GA: Sim, correspondem. Não há meio termo nesse caso. Infelizmente ainda vivemos a ideia de que 

há certos grupos que podem deter um mandato social de exclusão. E o manicômio é o lócus da 

exclusão daquele ainda pensado como louco. É claro que há mudanças, inclusive legais, mas a 

compulsoriedade da internação, principalmente no caso de drogados (sabemos que alguns CAPs 

fazem um trabalho interessante sem o uso da internação) é a manutenção do paradigma, pois, para 

mim, ele nunca se findou apesar das mudanças já sofridas. Não há um discurso efetivo para a 

sociedade acerca da dependência, observa-se apenas os casos nos quais a integridade social fica 

em uma situação incomodativa, não que não haja casos críticos. De fato, o discurso político, e essa 

pergunta se amarra diretamente à primeira, é um discurso de manutenção do paradigma 

manicomial como prática de controle da vida dos indivíduos, uma dimensão do poder estatal muito 

conflituosa e perigosa, principalmente diante dos discursos que se mantém hoje acerca dos não 

limites do Estado. Donde podermos afirmar que para esses internados compulsoriamente, o 

manicômio é a sua Casa de Correção. 

 

L: Qual o preço da ordem pelo progresso? Mário de Andrade, em Paulicéia Desvairada 

questiona se “será necessária a prisão para que haja civilização”, o que você responderia? 
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GA: Bom, há uma inquietude, característica do arlequim de Mário de Andrade. “Minha Loucura,  

acalma-te!”, diz o poeta que vislumbra uma esperança ao final,“Entre estas duas ondas plúmbeas 

de casas plúmbeas,/Vê, lá nos muito-ao-longes do horizonte,/A sua chaminé de céu azul!”. A sua 

pergunta é bem interessante, pois ela traz consigo um ‘pequeno’ (metafórico) questionamento: O 

que é civilização? Com certeza, a civilização, seja lá o que ela for, não pode ser algo atrelado à 

detenção, mas a prática social mostra um vínculo forte. Aqui temos de ser cautelosos para que 

quem nos leia não tenha a impressão de que tudo é permitido, pois não se trata de uma 

permissividade absoluta; antes, é um se questionar se há um espaço para a liberdade na civilização 

que construímos, bem como o que entendemos por liberdade. Não é, portanto, uma resposta 

simples, pois ela nos coloca diante de outras questões. Eu, sinceramente, não sei porque teria de 

ligar necessariamente civilização à prisão, à exclusão, pois é disso que trata essa prisão que se 

apresenta tanto dentro quanto fora do sistema carcerário/manicomial. É uma prisão que está no 

modo como nossas vidas são geridas, como as práticas políticas influenciam nosso cotidiano e, aí 

sim, esta prisão se torna casa de detenção para todo aquele que se encontra para forma da norma 

conferida...Norma conferida pelo poder do Estado, soberano, etc., e legitimada pela população, 

sociedade... 

 

L: Agamben recorre a J-L Nacy à medida que este sugere a noção de “bando”: um termo que 

provém do alemão antigo e que diz respeito ao paradoxo por significar tanto a exclusão de 

alguém da sua comunidade quanto o poder soberano, isto é, em nome da lei é que o poder 

soberano bane ou abandona, coloca fora da lei. O termo “cracolândia” é tido pelos gestores da 

política de guerra às drogas justamente como um bando de usuários, agrupando-os 

coletivamente e desconsiderando a especificidade daqueles sujeitos. Você concorda? Nesse 

caso, estamos diante de um aspecto particular da contemporaneidade ou é histórico, linear? 

GA: Bom, quando falamos do conceito de bando, eu me sinto obrigada a me voltar à análise sobre 

o homo sacer, uma análise que nos coloca diante de uma estrutura dupla, a de abandono e, 

atrelada a ela, a de bando. Esse conceito híbrido, cujo cerne se dá na inclusão de alguns 

indivíduos em um Estado, evidencia-se em face de uma necessária analogia entre a sua pertença e 

a sua exclusão. E é disso que me parece tratar o usuário de crack que se encontra na 

“cracolândia”, pois o estar fora da lei cria um outro pertencimento, o de bando, que vai dar 

origem a bandido... 

Ora, esse indivíduo ao qual aqui nos referimos, e que possui tantos outros exemplos, está ao mesmo 

tempo abandonado, se encontra “a mercê de...”, como também, como bandido, se encontra 
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“excluído, o banido” ou “aberto a todos, livre”. Como falei não é algo simples, é dúbio, e por isso 

mesmo devastador pensar o que se pode ser gerido de cada qual de suas interpretações em 

separado, principalmente no tocante ao Estado ou Soberano. Elas têm de ser pensadas em 

conjunto. É por essa razão que se retira do sujeito sua especificidade, por se pensar este sujeito 

como algo fechado em um discurso único conceitual. Todavia, o crack é problema que transcende o 

sujeito usuário, e como sabemos, é devastador ao sujeito seu uso; há quem diga, inclusive, que há 

uma perda da identidade destes indivíduos. É tanto um problema com relação ao tráfico, daí de 

polícia, como de saúde pública, como um problema de cada indivíduo em suas diferentes 

subjetividades. Na sua pergunta acerca de um aspecto particular da nossa contemporaneidade ou 

uma questão histórica linear, responderia que “nem tanto ao céu nem tanto ao mar”. Em primeiro 

lugar, sim é um problema de nosso momento histórico, mas não creio que seja linear, mas estamos 

presos em um paradigma que nos faz ver assim, e ao mesmo tempo, nessa nossa história, é um 

problema específico de nossa contemporaneidade. Dito isso, estamos presos em um paradigma, 

mas podemos pensá-lo de dentro e de fora. Mas, sinceramente, não vejo quem trabalha com a 

exclusão, dentro do sistema estatal e nas práticas biopolíticas capacitado para isso. Não 

conseguem um olhar para fora do próprio paradigma. 

 

L: Diante desse quadro, pode-se dizer que estamos diante de um Estado de Exceção? Se sim, 

quais aspectos da realidade nos conduzem a essa conclusão? 

GA: Definitivamente, essa não é uma pergunta com resposta sim ou não, pois há muitos elementos 

envolvidos. Em primeiro lugar, creio que devemos entender o que é o “estado de exceção”, tal qual 

vemos com Agamben ou Schmitt, e do qual tanto se fala por aí. Bom, dentro do que nos propomos 

falar aqui, falamos da existência de Outros, que não aqueles que seguem a normatização imposta 

por regras de poder, as quais são legitimadas por nós. Ora, esse outro se encontra em um jogo 

dúplice, o do abandono. Este, no momento que exclui, afirma sua inclusão, emergindo, na 

contemporaneidade, de uma negociação difícil entre o seu lugar e o seu não-lugar; donde o 

jurídico e o científico se tornarem as amarras desta trama conceitual, que leva ao que Agamben 

nos propõe como o Estado de Exceção. Os homo sacers e/ou abandonados aparecem como 

cidadãos com o direito a igualdade suspensos não somente por uma determinação jurídica, mas 

antes, pela impossibilidade de o Estado e suas instituições fazê-lo cumprir. Em outras palavras, as 

leis e/ou direitos não desaparecem; antes, o que se verifica é uma deficiência em fazer-se aplicar 

este ponto jurídico do estado de exceção. De fato, há um namoro com o ‘estado de exceção’, mas 

não há um hiato normativo; antes, há estruturas legais que visam criar possibilidades para se pôr 



124 

 

em reclusão os indesejados sociais. As leis estão sendo aplicadas, mas se busca a zona anômica 

para uma outra aplicação. De fato, há um bando, o qual os Governos afirmam não quererem 

abandonar, mas que, no entanto, já se encontram abandonados. Busca-se uma exceção, e isso 

sendo posto em prática, acaba por configurar uma zona estrita com o estado de exceção, donde o 

espaço prisional ou manicômio emergirem como o “campo” do qual Agamben fala. Para a figura 

do homo sacer, na ambiguidade de sua existência, seu não-lugar, contemporaneamente, possui um 

lócus especificado. Há um espaço certo para esse ser de a-significância: o campo, o campo de 

refugiados, o campo de exilados, campo de deslocados; o campo de detenção. Há, com certeza, um 

lugar para este ser abandonado. 
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ANEXO IV 
 

 
 



127 

  



128 

 

 



129 

 
 



130 

 

 
 
 
 



131 

 

 

 
 



132 

 

 
 



133 

 

 
 



134 

 

 
 



135 

 

 
 



136 

 

 
 



137 

 

 



138 

 

 



139 

 

 
 



140 

 

 



141 

 

 



142 

 

 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 
 



146 

 

 



147 

 

 
 
 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 
 



151 

 

 

 
 
 



152 

 

 
 



153 

 

 
 



154 

 

 
 



155 

 

 
 



156 

 

 
 



157 

 

 
 



158 

 

 
 



159 

 

 
 



160 

 

 



161 

 

 



162 

 

 
 



163 

 

 
 



164 

 

 
 



165 

 

 
 



166 

 

 



167 

 

 
 



168 

 

 
 



169 

 
 



170 

 

 



171 

 

 
 



172 

 

 
 



173 

 

 



174 

 

 
 



175 

 

 
 



176 

 

 
 



177 

 

 
 



178 

 

 



179 

 

 
 
 



180 

  



181 

 

 
 



182 

 

 



183 

 

 
 



184 

 

 



185 

 

 
 
 



186 

 

 



187 

 

 
 
 
 
 
 
 



188 

 

 
 



189 

 

 



190 

 

 



191 

 

 



192 

 

 
 



193 

 

 
 



194 

 

 



195 

  



196 

 

 
 
 

 
 
 



197 

 
 



198 

 
 



199 

 

 
 



200 

 

 
 



201 

 

 
 
 



202 

 

 
 



203 

 

 

 
 



204 

 

 



205 

 

 



206 

 

 



207 

 

 



208 

 

 
 



209 

 

 
 



210 

 

 



211 

 

 



212 

  



213 

 

 



214 

 
 



215 

 

 



216 

 

 



217 

 

 



218 

 

 



219 

 

 
 



220 

 

 
 



221 

 

 



222 

 

 
 



223 

 

 



224 

 

 



225 

  



226 

 

 



227 

 

 
 
 



228 

 

 
 



229 

 

 



230 

 

 
 



231 

 

 
 
 



232 

 

 
 



233 

 

 
 



234 

 

 



235 

 

 
 



236 

 

 



237 

 

 
 



238 

 

 



239 

 

 
 
 



240 

 

 
 



241 

 

 
 



242 

 

 



243 

 

 



244 

 

 
 



245 

 

 
 



246 

 

 
 
 
 
 
 



247 

 

ANEXO V 
 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. 

 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, 
de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto 
à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 
família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu 
transtorno, ou qualquer outra. 

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 
seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos 
enumerados no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 

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; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 
seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
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IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual 
será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as 
instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 
transtornos mentais. 

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 
paciente em seu meio. 

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 
oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 
serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e 
outros. 

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 
mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados 
no parágrafo único do art. 2o. 

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 
situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de 
ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e 
reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária 
competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 
assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize 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. 

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a 
consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou 
por esse regime de tratamento. 
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Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação 
escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por 
médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado 
onde se localize o estabelecimento. 

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas 
horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 
adotado quando da respectiva alta. 

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do 
familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável 
pelo tratamento. 

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação 
vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 
funcionários. 

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e 
falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental 
aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade 
sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da 
ocorrência. 

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não 
poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu 
representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais 
competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará 
comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 
José Serra 
Roberto Brant 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.4.2001 
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ANEXO VI 
 

Portaria n.º 2391/GM  Em 26 de dezembro de 2002. 

  

Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e 
voluntárias (IPV) de acordo com o disposto na Lei 10.216, de 6 de abril de 

2002, e os procedimentos de notificação da Comunicação das IPI e IPV ao 
Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do 

SUS. 

  

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando as determinações da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental; 

Considerando a Carta de Princípios sobre a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno 
Mental, da ONU, de 17 de dezembro de 1991; 

Considerando as resoluções do Seminário “Direito à Saúde Mental – regulamentação e aplicação 
da Lei 10.216”, realizado em 23 de novembro de 2001, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça 

e Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; 

Considerando as consultas realizadas pelo Ministério da Saúde, em articulação com a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, junto ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de 
Justiça; 

Considerando as deliberações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, e 

Considerando as consultas realizadas pelo Ministério da Saúde junto às instâncias municipais e 
estaduais do SUS, na área de Saúde Mental, resolve: 

Art. 1o Determinar que os estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do Sistema Único de 

Saúde, observem o disposto nesta Portaria para efetuarem as internações psiquiátricas voluntárias ou 

involuntárias, conforme o disposto na Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001. 

Art. 2º. Definir que a internação psiquiátrica somente deverá ocorrer após todas as tentativas 
de utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados todos os recursos extra-hospitalares 

disponíveis na rede assistencial, com a menor duração temporal possível.  

Art. 3º Estabelecer que ficam caracterizadas quatro modalidades de internação: 

- Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI); 

- Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV), 

- Internação Psiquiátrica Voluntária que se torna Involuntária (IPVI), 

- Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC). 
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§ 1º Internação Psiquiátrica Voluntária é aquela realizada com o consentimento expresso do 
paciente. 

§ 2º Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento expresso do 
paciente. 

§ 3º A Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o paciente 

internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação. 

§ 4º A Internação Psiquiátrica Compulsória é aquela determinada por medida judicial e não será 

objeto da presente regulamentação. 

Art.4º Estabelecer que as internações involuntárias, referidas no art. 3.º § 2º, deverão ser 

objeto de notificação às seguintes instâncias: 

I – ao Ministério Público Estadual ou do Distrito Federal e Territórios onde o evento ocorrer, II – 

à Comissão referida no art. 10º. 

Art. 5º Estabelecer que a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária deverá ser feita, 
no prazo de 72 horas, às instâncias referidas no artigo anterior, observado o sigilo das informações, 

em formulário próprio (Termo de Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, modelo 

constante do Anexo desta Portaria), que deverá conter laudo de médico especialista pertencente ao 
quadro de funcionários do estabelecimento de saúde responsável pela internação. 

Parágrafo único. O laudo médico é parte integrante da Comunicação de Internação Psiquiátrica 

Involuntária, a qual deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

I - identificação do estabelecimento de saúde; 

II - identificação do médico que autorizou a internação; 

III - identificação do usuário e do seu responsável e contatos da família; 

IV - caracterização da internação como voluntária ou involuntária; 

V - motivo e justificativa da internação; 

VI - descrição dos motivos de discordância do usuário sobre sua internação; 

VII - CID; 

VIII - informações ou dados do usuário, pertinentes à Previdência Social (INSS); 

IX - capacidade jurídica do usuário, esclarecendo se é interditado ou não; e 

X - informações sobre o contexto familiar do usuário; 

XI - previsão estimada do tempo de internação 

Art. 6º. Estabelecer que ao Ministério Público caberá o registro da notificação das internações 

psiquiátricas involuntárias (IPI), bem como das voluntárias que se tornam involuntárias (IPVI), para 
controle e acompanhamento destas até a alta do paciente. 
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Art. 7º. Determinar que, se no decurso de uma internação voluntária o paciente exprimir 
discordância quanto à sua internação, após sucessivas tentativas de persuasão pela equipe 

terapêutica, passando a caracterizar-se uma internação involuntária, o estabelecimento de saúde 

envie ao Ministério Público o Termo de Comunicação de Internação Involuntária, até 72 horas após 
aquela manifestação, devidamente assinado pelo paciente. 

Art.8º Definir que caberá à instituição responsável pela internação involuntária a comunicação 

da alta hospitalar, conforme modelo de formulário anexo, do qual deverão constar, obrigatoriamente, 

as seguintes informações: 

I - numeração da IPI; 

II - data; 

III - condições da alta; 

IV - encaminhamento do paciente.   

Art. 9º Estabelecer que nas internações voluntárias deverá ser solicitado ao paciente que firme 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, modelo em anexo, que ficará sob a guarda do 

estabelecimento. 

Art.10. Estabelecer que o gestor estadual do SUS constituirá uma Comissão Revisora das 

Internações Psiquiátricas Involuntárias, com a participação de integrante designado pelo Ministério 
Público Estadual, que fará o acompanhamento dessas internações, no prazo de setenta e duas horas 

após o recebimento da comunicação pertinente. 

§ 1° A Comissão deverá ser multiprofissional, sendo integrantes dela, no mínimo, um psiquiatra 

ou clínico geral com habilitação em Psiquiatria, e um profissional de nível superior da área de saúde 
mental, não pertencentes ao corpo clínico do estabelecimento onde ocorrer a internação, além de 

representante do Ministério Público Estadual. É relevante e desejável que dela também façam parte 

representantes de associações de direitos humanos ou de usuários de serviços de saúde mental e 
familiares. 

§ 2° Se necessário, poderão ser constituídas Comissões Revisoras das Internações Psiquiátricas 

Involuntárias, em âmbito microrregional, municipal ou por regiões administrativas de municípios de 

grande porte. 

Art. 11.  Definir que o Ministério Público poderá solicitar informações complementares ao autor 
do laudo e à direção do estabelecimento, bem como realizar entrevistas com o internado, seus 

familiares ou quem mais julgar conveniente, podendo autorizar outros especialistas a examinar o 

internado, com vistas a oferecerem parecer escrito. 

Art. 12.  Estabelecer que a Comissão Revisora efetuará, até o sétimo dia da internação, a 
revisão de cada internação psiquiátrica involuntária, emitindo laudo de confirmação ou suspensão do 

regime de tratamento adotado e remetendo cópia deste ao estabelecimento de saúde responsável 

pela internação, no prazo de vinte e quatro horas. 

Art. 13. Estabelecer que o Diretor do estabelecimento enviará mensalmente ao gestor estadual 
do SUS, listagem contendo o nome do paciente internado e o número da notificação da Internação 

Psiquiátrica Involuntária (IPI e IPVI), ressalvados os cuidados de sigilo.  

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO VII 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 
  
  

 REQUERIMENTO n°                      / 2011  
(da Senhora Deputada Solange Almeida)  

  
  
  
Requer, nos termos do artigo 255 do Regimento Interno, a realização de 
reunião de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania para debater proposta de Projeto de Lei sobre 
Abrigamento Compulsório de Usuários de CRACK.  
  
  
  
Senhor Presidente,  
  
  
Requeiro, nos termos do artigo 255 do Regimento Interno, a realização 
de reunião de  audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania para debater sobre o Projeto de Lei sobre Abrigamento 
Compulsório de Usuários de CRACK.  
  
  
Participantes:  
  
1)  Deputado Federal Rodrigo Bethlem - Secretário Municipal de Ação 
Social do Município  do Rio de Janeiro;  
  
2)  Doutor Jorge Jaber  -  Especialista em dependência química pela 
Universidade de Harvard e diretor para assuntos comunitários da 
Associação Brasileira de Psiquiatria.  
  
3)  Excelentíssimo Senhor Luiz Fux - Ministro do Supremo Tribunal 
Federal;  
  
4)  Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte - Secretária Nacional de 
Políticas sobre Drogas – SENAD – Ministério da Justiça;  
  
5)  Representante da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da 
Saúde;  
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6)  Representante do Ministério do Desenvolvimento Social – 
Coordenadoria de Apoio ao Dependente Químico.  
  
7)  Representante Direitos Humanos.  
 
 
JUSTIFICAÇÃO  
O prefeito do Município do Rio de Janeiro o Senhor Eduardo Paes, 
através da Secretaria de Assistência Social, tendo a frente o Deputado 
Federal Rodrigo Bethlem, como secretário,  esta inovando no combate 
ao crack. Tendo em vista o poder devastador desta droga e a 
preocupação de todos os governantes, inclusive da própria Presidente 
Dilma Rousseff, esta casa não deve deixar de discutir esta nova ação, 
totalmente inusitada que é o “Abrigamento Compulsório de menores 
usuários de crack”, mediante liminares judiciais.  
O secretario Municipal Rodrigo Bethlem inovou ao tomar medidas 
concretas, em união com o Ministério Público Estadual, a Delegacia de 
Proteção a Criança e o Adolescente, juizado de infância e juventude, 
conforme veiculado na midia nacional a matéria da revista Veja dos dias 
02 de junho de 2011, 03 de junho de 2011 e 21 de junho de 2011 em 
anexo.  
Hoje, no Brasil a dependência química se tornou um importante 
problema de saúde pública e tem desafiado os governantes, os  
profissionais da saúde  e a sociedade  a compreenderem o perfil do 
usuário de substâncias psicoativas, em vista das dificuldades de manejo 
e abordagem do problema. Existe uma preocupação em estudar o perfil 
da população usuária de crack que acessa os serviços de saúde e 
estudos transversais que se direcionem a esta clientela são importantes, 
pois se observa o aumento da procura por tratamento dos usuários de 
crack em suas diversas modalidades, inclusive internação para 
desintoxicação dessa substância, o  que sugere a necessidade de 
aprofundar o conhecimento  sobre essa população, a fim de contribuir 
de forma eficaz para aumentar as taxas de abstinência dessa droga.  
Devemos analisar dados sociodemográficos de usuários de crack que 
considerem a história do uso de drogas, assim como as  influências 
culturais e econômicas dos usuários, com  o objetivo de determinar 
prognósticos futuros e  construir novas estratégias para a abordagem 
desse grave problema social.  
As autoridades de saúde terão de responder à urgência do tema e 
também à demanda crescente por tratamentos.  Destacando um novo 
protocolo de abordagem à população em situação de rua, para uma 
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ação mais uniforme nos processos de acolhimento, atendimento e 
acompanhamento  
dessas pessoas. A resolução Secretaria Municipal de Assistência Social 
nº 20 de 27 de maio  
de 2011, cria e regulamenta o protocolo do serviço especializado em 
abordagem social, no âmbito das ações da proteção social especial de 
média complexidade da secretaria municipal de assistência social, assim 
como institui os instrumentos a serem utilizados no processo de trabalho 
do Secretário de Assistência Social do Rio de Janeiro Rodrigo Bethlem 
Fernandes. A resolução determina a internação compulsória de crianças 
e adolescentes dependentes químicos, e também obriga a permanência 
nos abrigos para os jovens que forem acolhidos à noite.   
A decisão de internar compulsoriamente as crianças e os adolescentes 
será aplicada para aqueles que, na avaliação de especialistas, 
estiverem comprometidos com o uso do crack e de outras drogas 
psicoativas. Outro destaque é a resolução de que todas as crianças e 
adolescentes acolhidos só poderão deixar os abrigos após terem os 
responsáveis identificados e com a anuência de órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos, como o Conselho Tutelar e as Varas da Infância. E 
se forem acolhidos no período noturno, independente de estarem ou não 
sob a influência do uso de drogas, também deverão ser mantidos 
abrigados de forma compulsória, com o objetivo de garantir sua 
integridade física.  
Elaborado pela Subsecretaria de Proteção Social Especial da SMAS do 
Município do Rio de janeiro, em conjunto com profissionais das dez 
Coordenadorias de Assistência Social (CAS)  também  do município, o 
novo Protocolo do Serviço Especializado em Abordagem Social traz 
ainda as atribuições dos técnicos e educadores sociais envolvidos no 
trabalho, os fluxos de abordagem, além dos  novos instrumentos para o 
mapeamento e abordagem da população em situação de rua no 
município.  
A iniciativa da SMAS na direção do Secretário de Assistência Social do 
Rio de Janeiro Rodrigo Bethlem, esta articulando conversações com o 
Ministério Público, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, a 
Secretaria municipal de Saúde, além de outros parceiros de entes 
federativos, de modo que se possa dar uma interpretação precisa ao 
que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, resguardando e 
respeitando o direito inalienável do ir e vir. Porém, cabe ao Estado a 
função constitucional de ser presente nos espaços de ausências da 
família, por exemplo. Não pode, sob hipótese alguma, um menor ser 
alvo do flagelo das drogas e nós autoridades responsáveis ficarmos de 
braços cruzados por inércia. Providências firmes precisam ser tomadas, 
objetivando resguardar a integridade, física, mental e social, de nossas 



256 

 

crianças e adolescentes. Não podem elas perambular pelas ruas sem 
rumo, sem destino, sem direito a oportunidades, sem futuro.  
O caminho é acolher esses menores sob a proteção do Estado em 
abrigos para tratá-las, ressocializá-las e as devolver o direito a uma vida 
saudável.  
Concluindo que usuários de crack estão mais expostos a situações de 
violência, o que sugere maior vulnerabilidade e aumento de fatores de 
risco para a saúde dessa população. Por isso, afirmam que esses 
sujeitos apresentam maior risco de morte do que a população em geral, 
tendo como uma das principais causas os homicídios e sem nenhuma 
sombra de dúvida é uma pessoa sensível, sendo que a droga era sua 
esperança de tentar algo diferente, uma ruptura com o horror do tédio 
diário em nossa sociedade.   
Diante do exposto, e considerando o papel que esse importante órgão 
tem no monitoramento e encaminhamento de soluções quanto ao pleno 
exercício dos Direitos Humanos, solicito o apoio dos nobres pares para 
o presente requerimento.  
.  
    
        
  
  
  Sala das Sessões, 29 de Junho de 2011.  
  
  
  
  
  
  
  

Solange Almeida – PMDB/RJ 
Deputada Federal 
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ANEXO VIII 
 

RESOLUÇÃO SMAS Nº 20 DE 27 DE MAIO DE 2011. 
 

CRIA E REGULAMENTA O PROTOCOLO DO SERVIÇO ESPECIALIZAO EM 
ABORDAGEM SOCIAL, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, ASSIM COMO INSTITUI OS INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO 
PROCESSO DE TRABALHO. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no âmbito das atribuições 

que lhe são conferidas pela legislação e, 
 
CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.472, de 7 de 

Dezembro de 1993, e suas 
alterações; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 145 do Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência 
Social; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 130 do Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 269 do Conselho Nacional de Assistência Social 

– CNAS, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais; 
 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.053, de 23 de Dezembro de 2009, que 
institui a Política Nacional para População em Situação de Rua; 
 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 763/09 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que institui a Política de Atendimento às Crianças e 

aos Adolescentes em Situação de Rua; 
 
CONSIDERANDO que a questão da população em situação de rua deve ser 

entendida como o resultado da exclusão social, sendo multifatorial e o seu 
enfrentamento deve acontecer no âmbito de todas as políticas setoriais; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica criado o Protocolo do Serviço Especializado em Abordagem Social 
no âmbito das ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade da 

Subsecretaria Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, cabendo a todos os profissionais envolvidos com essa ação o 

cumprimento deste. 
 
Parágrafo Único – Para efeitos desta resolução são consideradas pessoas em 
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situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 

ou como moradia provisória. 
 

Art. 2º - O Serviço Especializado em Abordagem Social é uma ação da Proteção 
Social Especial de Média Complexidade, localizado nos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social - CREAS, possui como locus de atuação os 

logradouros da Cidade do Rio de Janeiro, tendo como público de atuação 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que possuem vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados. 
 
Art. 3º - São objetivos do Serviço Especializado em Abordagem Social: 

I - construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à 
rede de serviços e benefícios assistenciais; 

II - identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das 
violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, 
procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; 

III - promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, 
direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 

IV - promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 
 
Art. 4º - São consideradas Diretrizes e Princípios do Protocolo do Serviço 

Especializado em Abordagem Social: 
I – promoção da cidadania dos indivíduos e respeito à dignidade do ser humano; 

II - promoção da convivência e reinserção familiar e comunitária; 
III - não pactuação com qualquer forma de discriminação por motivo de gênero, 

religião, faixa etária, orientação sexual, origem étnica ou social dentre outras; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento; 
V - garantia da participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações; 
VI - sensibilização da população quanto à mudança de paradigmas culturais 

concernentes aos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais da população 
em situação de rua; 
VII - incentivo à capacitação de profissionais para atuação na rede de proteção 

às pessoas em situação de rua, além da promoção de ações educativas 
permanentes para a sociedade. 

 
Art. 5º - São considerados procedimentos do Serviço Especializado em 
Abordagem Social, devendo ser realizados pelas equipes dos CREAS/Equipe 

Técnica/Equipe de Educadores: 
I - mapear mensalmente o território da respectiva Coordenadoria de Assistência 

Social - CAS para identificar as áreas de maior vulnerabilidade e concentração de 
população em situação de rua, traçar o perfil dos usuários (catadores, pedintes, 
trabalho infantil, exploração sexual, dentre outros) e identificar as estratégias 

que serão utilizadas nas abordagens; 
II – acionar os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, em caso de 

identificação de situações graves que demandem ações em conjunto, visando 
discutir a melhor forma de atuação, previamente à realização da ação de 
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abordagem; 
III – realizar abordagem diária nos turnos da manhã, tarde e noite, visando 

estabelecer uma escuta ativa que favoreça o fortalecimento de vínculos para 
conhecer a pessoa em suas peculiaridades e história de vida, priorizando os 
casos envolvendo crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; 

IV – realizar o acompanhamento da população atendida, sensibilizar para a saída 
das ruas, orientar sobre os riscos de permanência nas mesmas, levantar as 

demandas e realizar os devidos encaminhamentos para a rede socioassistencial; 
V - oferecer o abrigamento e fazer contato com as Centrais de Recepção para os 
devidos encaminhamentos; 

VI - acompanhar os usuários até as Centrais de Recepção que se 
responsabilizarão pelo acolhimento emergencial e posteriores encaminhamentos 

que se fizerem necessários; 
VII – acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, caso haja 
necessidade de cuidados emergenciais de saúde, acompanhando o usuário no 

atendimento; 
VIII – acompanhar o usuário até a unidade de saúde, caso a equipe avalie a 

necessidade de atendimento antes do encaminhamento à Central de Recepção; 
IX – localizar a família e promover a reinserção, caso a criança e adolescente 
possua vínculo familiar, e comunicar ao Conselho Tutelar e ao CREAS da área de 

residência da família para acompanhamento do caso; 
X – acionar o Conselho Tutelar quando da impossibilidade de localização da 

família e/ou de não aceitação de acolhimento, pelas crianças e adolescentes, 
entendendo que a permanência delas nas ruas não poderá ser vista como uma 
possibilidade; 

XI – realizar o acompanhamento de forma prioritária, dos casos de crianças e 
adolescentes atendidos até o encaminhamento para a unidade de acolhimento, 

que passará esta unidade, a ser a responsável pela proteção, guarda e cuidado, 
protegendo- os e impedindo-os da evasão; 

XII – encaminhar imediatamente ao Conselho Tutelar os casos de famílias 
abordadas com crianças e adolescentes que não possuam documentação 
comprobatória de filiação ou parentesco; 

XIII - acessar o sistema do Cadastro Único para Programas Sociais - CADÚnico 
para buscar informações das pessoas abordadas em situação de rua, e incluí-las 

no sistema quando necessário; 
XIV - encaminhar adultos e idosos para registro de extravio ou furto de 
documento e sarqueamento na delegacia mais próxima do local de abordagem e 

posterior encaminhamento para a Central de Recepção; 
XV – acompanhar todos os adolescentes abordados à Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente - DPCA, para verificação de existência de mandado de 
busca e apreensão e após acompanhá-los à Central de Recepção para 
acolhimento emergencial; 

XVI – participar de reunião semanal a ser organizada pelo CREAS da área 
visando a supervisão, discussão de casos, elaboração de estratégias de 

acolhimento, elaboração do roteiro da abordagem e plano de intervenção, dentre 
outros; 
XVII – participar de reunião mensal com equipe do CREAS e CAS para discussão 

das especificidades da ação de abordagem e avaliação segundo as diretrizes da 
SMAS; 

XVIII - registrar diariamente em banco de dados todas as informações contidas 
no formulário de abordagem, sistematizando mensalmente as informações, 
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conforme instrumento disponibilizado pela Subsecretaria de Proteção Especial; 
XIX– participar de reuniões com a rede local para fortalecimento do trabalho 

realizado, estudo de caso, sensibilização para a ressignificação da situação de 
rua e discussão de metodologias de enfrentamento para essa questão; 
XX- articular e acionar os recursos necessários ao atendimento da população em 

situação de rua, através da interlocução com a rede socioassistencial; 
XXI- promover e implementar as articulações intersetoriais, governamentais e 

não governamentais, para discussão da temática da população em situação de 
rua; 
XXII - elaborar relatórios de diagnóstico do território; respostas às solicitações 

do Sistema de Garantia de Direitos, dentre outros; 
XXIII- acionar os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, sempre que 

necessário; 
XXIV - atender as demandas oriundas da Ouvidoria da SMAS e outros órgãos 
com envio de resposta através de relatório informando os encaminhamentos 

dados aos casos; 
XXV - elaborar projetos voltados para as pessoas em situação de rua, conforme 

diretrizes da Subsecretaria de Proteção Especial e legislações pertinentes; 
XXVI - organizar e participar de fóruns, seminários e eventos sobre o tema e 
participar de capacitação em temas afins; 

XXVII- solicitar aos CREAS e CAS da área de abrangência os recursos materiais e 
humanos necessários ao desenvolvimento das ações planejadas; 

XXVIII- socializar as informações, por meio eletrônico ou físico, dos casos 
atendidos com as equipes dos CREAS das demais Coordenadorias de Assistência 
Social. 

§ 1º Os procedimentos elencados poderão ser realizados tanto pela equipe de 
educadores quanto pela equipe técnica dos CREAS, ressalvadas as competências 

privativas dos profissionais e serão registrados em instrumento próprio, 
garantindo a informação sobre a evolução dos atendimentos. 

§ 2º O diretor da unidade de acolhimento será o responsável por todas as 
crianças e adolescentes que forem encaminhadas pela abordagem, e deverá 
comunicar e justificar imediatamente à Vara da Infância, Juventude e Idoso os 

casos de evasão, bem como atualizar o registro no Módulo Criança Adolescente – 
MCA . 

§3º A criança e o adolescente que esteja nitidamente sob a influência do uso de 
drogas afetando o seu desenvolvimento integral, será avaliado por uma equipe 
multidisciplinar e, diagnosticada a necessidade de tratamento para recuperação, 

o mesmo deverá ser mantido abrigado em serviço especializado de forma 
compulsória. A unidade de acolhimento deverá comunicar ao Conselho Tutelar e 

à Vara da Infância, Juventude e Idoso, todos os casos de crianças e adolescentes 
acolhidos. 
§4º Não obstante o previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, a criança e o 

adolescente acolhidos no período noturno, independente de estarem ou não sob 
a influência do uso de drogas, também deverão ser mantidos 

abrigados/acolhidos de forma compulsória, com o objetivo de garantir sua 
integridade física. 
§5º As crianças e os adolescentes acolhidos/abrigados só sairão após anuência 

do Conselho Tutelar da área e a autorização do Juízo responsável. 
 

Art. 6º São atribuições dos Técnicos do Serviço Especializado em Abordagem 
Social: 
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I - planejar as atividades a serem realizadas, observando o mapeamento e pré-

diagnóstico realizado para execução das ações de Abordagem de rua; 
II - participar de ações de abordagem, sempre que necessário; 
III - assessorar e subsidiar teórico-metodologicamente o trabalho realizado pela 

equipe de educadores sociais; 
IV - realizar visitas domiciliares, quando necessário; 

V -prestar atendimento socioassistencial individual ou grupal aos usuários; 
VI - participar de reuniões periódicas relativas ao serviço de abordagem; 
VII -elaborar plano de intervenção junto aos usuários atendidos, bem como 

acompanhar as intervenções realizadas; 
VIII -elaborar relatórios circunstanciados acerca da denúncia de violação de 

direitos recebida, e encaminhá-los para a rede de proteção social e ao sistema de 
defesa e garantia de direitos; 
IX -realizar articulações com outras instituições objetivando viabilizar o 

atendimento dos usuários; 
X - realizar estudos de casos e elaborar relatórios técnicos; 

XI -efetuar registro de dados, em instrumentos próprios, para fins de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo; 
XII - respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que 
tenha acesso no exercício profissional; 

XIII - participar de reuniões técnicas e/ou administrativas, treinamentos e 
encontros de capacitação profissional internos e externos, sempre que 
convocado. 

 
Art. 7º– São atribuições da equipe de educadores sociais do Serviço 

Especializado em Abordagem Social: 
I - mapear as áreas de concentração de população em situação de rua; 

II - abordar o usuário conforme metodologia estabelecida pelo Serviço de 
Abordagem; 
III -identificar as áreas de concentração de situações de exploração sexual 

comercial e trabalho infantil de crianças e adolescentes no âmbito do Município 
do Rio de Janeiro; 

IV - participar do planejamento das ações junto com a equipe técnica; 
V -preencher os instrumentais, registrando os dados dos usuários, possibilitando 
o processo de intervenção continuado; 

VI - acompanhar os técnicos nas visitas domiciliares; 
VII - acompanhar os usuários à rede socioassistencial; 

VIII - recepcionar e acolher os usuários no CREAS; 
IX - participar de reuniões técnicas e/ou administrativas, treinamentos e 
encontros de capacitação profissional internos e externos; 

X - integrar-se com a equipe técnica, contribuindo com dados e informações 
relativas ao trabalho, solicitando subsídios teórico-práticos, quando necessários, 

visando a construção de rede apoio dentre outros; 
XI - elaborar relatórios quantitativos e qualitativos de suas atividades, a partir 
dos planos e projetos elaborados pela equipe técnica; 

XII - comunicar imediatamente à equipe técnica situação de violação de direitos 
que demande intervenção urgente; 

XIII – seguir orientações do CREAS sobre a conduta ética no atendimento da 
população; 
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XIV - elaborar, em conjunto com a equipe técnica, o plano de trabalho, bem 

como executá-lo sob supervisão do CREAS; 
XV - respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que 

tenha acesso no exercício profissional. 
Parágrafo Único- Fica aqui estabelecido que crianças e adolescentes que 

estiverem em situação de rua, abandono e em risco eminente, deverão ser 
abrigados, imediatamente, com segurança, devendo o responsável pelo 
estabelecimento do abrigamento intervir com as ações planejadas, no primeiro 

dia útil seguinte, sem prejuízo do cumprimento dos §§ 2º e 3º do art. 5º desta 
Resolução. 

 
Art. 8º A Subsecretaria de Proteção Especial será a responsável pela divulgação 
e acompanhamento da implantação desse protocolo. 

 
Art. 9º Esse protocolo teve na sua elaboração a participação dos profissionais das 

dez Coordenadorias de Assistência Social e da Subsecretaria de Proteção 
Especial. 
 

Art. 10 Integram esse Protocolo os Anexos I – Fluxo de Abordagem; Anexo II – 
Formulário de Mapeamento e Anexo III – Formulário de Abordagem. 

 
Art. 11 Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
RODRIGO BETHLEM FERNANDES  



263 

 

8. REFERÊNCIAS  

 

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

______________. Sobre a segurança e o terror. In: Cocco, G. e Hopstein, G. (org). 

As multdões e o império: entre globalização da Guerra e a universalização dos 

direitos. Rio de Janeiro: DP&A. 

 

ALTHUSSER, Louis. Lênine a filosofia. Lisboa: Estampa, 1970. 

 

AMARANTE, P. & YASUI, S. (2003) Avanço e retrocesso na Reforma 

Psiquiátrica: notas para refletir a Lei 10.216.  

 

AMARANTE, Paulo. Loucura, Cultura e Subjetividade: Conceitos e Estratégias, 

Percursos e Atores da Reforma Psiquiátrica Brasileira. . In: Saúde e 

Democracia. A luta dos CEBES/ Sonia Fleury (org.) – São Paulo: Lemos Editorial, 

1997. 

 

ANDRADE, Mário de. Pauliceia Desvairada. São Paulo: Círculo do livro, 1986. 

 

ARBEX, Daniela . Holocausto Brasileiro. São Paulo: Geração Editorial, 2013. 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.Comissão de Defesa dos 

Direitos Humanos e Cidadania.(2012). Relatório de Visitas aos “Abrigos 

Especializados” para Crianças e Adolescentes. ALERJ, Rio de Janeiro RJ.  

 

ASSIS, Machado. O Alienista. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 

BOCAYUVA e VEIGA. Novo Vocabulário Político. Rio de Janeiro: Fase/Vozes. 

1992. 

 

BRASIL. A Questão das Novas Tecnologias de Cuidado, in II Conferência 

Nacional de Saúde Mental. 



264 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde (1992). Reforma Psiquiátrica – A Questão das 

Novas Tecnologias de Cuidado. In II Conferência de Saúde Mental. A 

Reestrutração da Saúde mental no Brasil: Modelo Assistencial. Direito à Cidadania. 

Brasília, DF.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório da 2ª Conferência de Saúde Mental. A 

Reestruturação da Atenção em Saúde Mental no Brasil. 1992. 

 

BRUM, Eliane. Acordei doente mental. Revista Época, 20/05/2013 

 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1990. 

 

CAPONI, Sandra. Biopolítica e Medicalização. Physis Revista de Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, 19 [2]: 529-549, 2009. 

 

CERQUEIRA FILHO, Gisálio. A “Questão Social” no Brasil. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 1982. 

 

COIMBRA, C. M. B. Discurso Sobre Segurança Pública e Produção de 

Subjetividades: A Violência Urbana e Alguns de Seus Efeitos. TRABALHO DE 

PÓS-DOUTORADO NO NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 1997/1998. 

 

COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO. Dossiê dos 

megaeventos e violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Maio de 

2013. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: Um Estado sobre seu Pensamento 

Político. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2007. 

 

DELGADO, Paulo, 1989. Projeto de Lei nº 3.657/89 



265 

 

 

ENGEL, Magali G.. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001.  

 

FIOCRUZ. Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas 

capitais do país. 2013. 

 

FIOCRUZ. Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil. 2013. 

 

FIORI, Giusepe. A Vida de Antônio Gramsci. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1979. 

 

FLEURY, Sônia. A questão democrática na saúde. In: Saúde e Democracia. A luta 

dos CEBES. 1997. 

 

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Ed., 

2002 

___________. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

___________. Les Anormaux. Paris: Seuil, 1999. 

___________. Microfísica do Poder. São Paulo: Graal, 2010. 

___________. O Poder Psiquiátrico. 1ª edição. São Paulo: Martins Fontes. 2006.  

___________. Vigiar e Punir. 27ª edição. Rio de Janeiro: Vozes. 1987. 

 

GRAMSCI, ANTONIO, 1891-1937.  Cadernos do cárcere, volume 1/edição e 

tradução, Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sergio Henriques e Marco Aurélio 

Nogueira. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

 

GUIMARÃES, A. P. As Classes Perigosas. Ed. Graal, p.01. Rio de Janeiro, 1982. 

 

HENSCHEL DE LIMA; ROSA, D.; NISHIMURA, A. Horizonte da política pública 

para tratamento das psicopatologias no Brasil. ENANPAD, 2012. 

___________.Política pública para drogas e modelo manicomial no Brasil... 

 

IANNI, O. Crisis in Brazil. NY, Columbia University Press, 1970, p.32 e 52. 



266 

 

 

IPPUR/UFRJ. Como Anda o Rio de Janeiro: análise da conjuntura social. 1995 

 

KAISER, G. Dona Leopoldina: uma Habsbourg no Trono Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira. 

 

MACHADO, Roberto et alli. Danação da norma: a medicina social e constituição 

da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978 

 

MELLO, Carlos Gentile de. CEBES/Comissão de Saúde Mental do CEBES/RJ, 

1980. A psiquiatria no âmbito da Previdência Social. Revista Saúde em Debate, nº 

10, abr/mai/jun. 

 

MENDONÇA, Sônia Regina de. Sociedade Civil em Gramsci: venturas e 

desventuras de um conceito. S/d. 

 

MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola. 3ª edição. São Paulo: Ática, 

2004. 

 

MONTAÑO, Carlos E.  “Terceiro Setor” e “Questão Social” na Reestruturação 

do Capital. Tese de doutorado. Rio de Janeiro, PPG-ESS, UFRJ, 2001. 

 

PERLMAN, J. E.. O Mito da Marginalidade: favelas e política no Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

PORTOCARRERO, V. (2002). Arquivos da Loucura. Juliano Moreira e a 

Descontinuidade Histórica da Psiquiatria. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. Ed.  Hucitec, p.10. São Paulo, 1994. 

 

SANTOS, Raquel dos. Porta giratória: conceitos e ocorrências nas internações 

psiquiátricas em Ribeirão Preto – SP, 2007. Tese de doutorado apresentada à 



267 

 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Saúde 

Mental. 

 

SCHMACHTENBERG, Ricardo. Códigos de Posturas e Regulamentos: Vigiar, 

Controlar e Punir. Anais Vestígios do passado: a história e suas fontes. IX Encontro 

Estadual de História. Associação Nacional de História. 

 

SERRA, Artemis Soares Viot Serra. Esqueceram de mim: Políticas Públicas de 

Atenção em Saúde em Relação ao Uso, Abuso e Dependência de Álcool e outras 

Drogas para Crianças e Adolescentes no Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado 

do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Escola de Serviço Social, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2007. 

 

SILVA, Maria Euzimar B. R, O Estado em Marx e a Teoria Ampliada do Estado 

em Gramsci. s/d. 

 

WEBER, Beatriz Teixeira.  Códigos de posturas e regulamentação do convívio 

social em Porto Alegre no século XIX. Dissertação de Mestrado, Curso de Pós-

Graduação em História da UFRGS, 1992. 



 


