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RESUMO 

 

  Em contexto da política do governo federal “Crack, É Possível Vencer”, a presente 

dissertação realiza a análise de discurso de 60 notícias que possuem, simultaneamente as 

palavras-chave “crack” e “internação compulsória”. São 20 matérias de cada um dos 3 portais 

de notícias online com maior número absoluto de acessos no Brasil: G1, R7 e UOL. A partir de 

uma análise dos sentidos discursivos presentes na matéria, desenvolve-se reflexões sobre o 

papel da mídia hegemônica na legitimação de políticas manicomiais de controle social como as 

internações compulsórias de usuários de crack em comunidades terapêuticas. A partir de 

conceitos como hegemonia, vida nua e controle biopolítico, a investigação científica tenta 

compreender a ideologia por trás dos textos que produzem dominação. 

 

Palavras-chave: Crack; Mídia; Cotidiano; Internação Compulsória; Controle Social 
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ABSTRACT 

 

In the context of the federal government's policy "Crack, É Possível Vencer", the present 

dissertation performs the discourse analysis of 60 news articles that simultaneously have the 

keywords "crack" and "compulsory hospitalization". There are 20 stories from each of the 3 

online news portals with the highest absolute number of accesses in Brazil: G1, R7 and UOL. 

From an analysis of the discursive senses present in the article, reflections on the role of 

hegemonic media in the legitimization of manicomial policies of social control as the 

compulsory hospitalizations of users of crack in therapeutic communities are developed. From 

concepts like hegemony, bare life and biopolitical control, scientific research attempts to 

understand the ideology behind the texts that produce domination. 

 

Keywords: Crack; Media; Daily; Compulsory hospitalization; Social Control. 
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Introdução 

“(…) fora de regra 

a gente anda toda hora 

pedindo a Deus 

que chegue a hora 

pra vida melhorar 

xixi não pode 

fumar não pode 

beber não pode (…)” 

Choque de Ordem – Harmonia Enlouquece 

Projeto “Convivendo com a Música” 

Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro 

O uso do crack e as contradições apresentadas nos territórios de cracolândias precisam 

ser problematizadas. Como fazem parte de um cenário complexo, longe de ser resolvido única 

e exclusivamente colocando a droga como o epicentro de todos os problemas sociais que o 

circundam, é preciso que as reflexões da academia e da sociedade consigam se fazer transitar 

de maneira transdisciplinar em diferentes terrenos do saber ao se debruçar sobre o tema. 

Durante minha graduação pude aprender muito sobre o mundo e suas contradições 

dentro e principalmente fora da sala de aula. Em duas lutas, entretanto, mais do que minha 

consciência, foi onde depositei minha força de trabalho e dedicação militante visando 

transformar a realidade. A primeira foi a luta pela democratização da mídia, ao aprender com a 

Enecos1 o mal que faz o monopólio dos discursos em nossa sociedade. A segunda foi a luta 

antiproibicionista e antimanicomial, com a qual entrei em contato ao debater, através de um 

coletivo local que organiza a Marcha da Maconha2 há cinco anos em Niterói, temas relativos a 

política de drogas no espaço da Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro3.  

Esses dois movimentos me ensinaram muito sobre contradições complexas de nossa 

sociedade atual e quando pensei em montar um projeto de pesquisa para ocupar a academia, 

achei justo procurar um ponto de diálogo entre esses dois espaços para produzir reflexões. 

Nesse sentido, a ideia que surge na gênese desta investigação científica é, através da análise de 

discursos, refletir sobre a comunicação hegemônica e seus reflexos na atual política de drogas. 

                                                 
1 Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, representação do movimento de área dos estudantes 

de Comunicação Social no Brasil. (Link: http://enecos.org/) 
2 Marcha da Maconha, movimento social que reivindica a legalização e regulamentação da planta cannabis sativa 

e faz críticas ao extermínio da juventude negra e pobre pela guerra às drogas. (Link: http://migre.me/t4U1o)  
3 Frente de entidades, coletivos e movimentos sociais em defesa de uma política de drogas que respeite os direitos 

humanos. Se organiza estadualmente no Rio de Janeiro (http://migre.me/t4U86) e também nacionalmente 

(http://migre.me/t4U9Q). 
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Se a política de drogas é um tema que se desdobra em índices altíssimos de violência e que tem 

encontrado dificuldade para ser debatido em sociedade, é importante que a academia seja uma 

ferramenta para derrubar preconceitos e debater responsavelmente o assunto. É cumprir com 

nossa função social fazer a universidade refletir as contradições da sociedade, principalmente 

as que estão gerando números altíssimos de mortes e violência. 

Hoje o Brasil é uma arena de disputas políticas sobre a atual política de drogas. 

Concepções e paradigmas completamente distintos são apresentados para a problemática da 

drogadição1  e, se por um lado temos inúmeras igrejas, parlamentares conservadores e até 

mesmo parte do governo defendendo a lógica proibicionista, movimentos da sociedade civil 

vêm se organizando e tentando construir formulações para uma política de drogas que quebre 

o paradigma da abstinência e da repressão, não viole direitos humanos e principalmente não 

criminalize a pobreza. 

Edgar Morin, em seu livro “Ciência com Consciência”, afirma que segmentarmos a 

produção de conhecimento tem sido positivo para acumularmos cada vez mais informação. 

Entretanto, ao falar sobre a epistemologia do conhecimento, o autor defende que a construção 

do saber e as respostas para as contradições que visualizamos socialmente só se darão a partir 

da transdisciplinariedade dos nossos conhecimentos. Se as drogas, ou a forma como gerimos as 

drogas socialmente em nosso cotidiano, são um problema, precisamos de diversos campos do 

saber produzindo conhecimento sobre o objeto por perspectivas diferentes. Só assim poderemos 

compreender o que discutimos como um todo e possamos pensa-lo com mais qualidade e 

possibilidade de encontrar soluções realmente efetivas. 

Reflexo direto da cultura proibicionista de nossa sociedade, na academia o debate sobre 

drogas ainda encontra bibliografia relativamente reduzida, se comparado a outros temas e áreas 

científicas. As drogas continuam sendo um tabu dentro das escolas e de grande parte das 

famílias, aparelhos de hegemonia fundamentais para a formação intelectual e política da 

maioria dos indivíduos em nossa sociedade. Há pouco tempo atrás, uma manifestação para 

reivindicar a legalização da maconha foi considerada digna de intervenção militar violenta por 

parte da Polícia Militar de São Paulo2. Foi preciso o Superior Tribunal Federal julgar, por 

                                                 
1 Segundo o dicionário Aurélio, para a medicina, drogadição ou toxicodependência é o estado em que se 

encontram os indivíduos que não conseguem abandonar um hábito nocivo, como o consumo excessivo de álcool 

ou outras drogas, por motivos fisiológicos ou psicológicos. 
2 Legenda do vídeo da TV Folha em seu canal o YouTube: “No dia 21 de Maio de 2011 ocorreu a Marcha da 

Maconha de São Paulo, duramente reprimida pela Polícia Militar. Neste vídeo gravado, editado e divulgado pela 
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unanimidade, a legalidade de se reivindicar publicamente uma mudança na legislação de drogas 

para que a Marcha da Maconha pudesse ir às ruas sem ser reprimida no Brasil1. O episódio 

deixa nítido que se por um lado é difícil falar e tentar se debater sobre drogas, tem sido bastante 

fácil para muitos governos as usarem como discurso oficial de guerra e com isso gastar altas 

cifras em mercados dos mais variados. 

Segundo o CEBRID - Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 

droga é “qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em 

mudanças fisiológicas ou de comportamento” (CARLINI et al., 2001). O mercado de drogas 

ilícitas movimenta cerca de 500 bilhões de dólares por ano e a ONU estima que 185 milhões de 

pessoas (aproximadamente 3% da população mundial) abasteçam este comércio (ARBEX JR., 

2005).  

Historicamente, a condenação do uso de drogas só ganhou força com o crescimento do 

cristianismo, que herdou do judaísmo a tradição de condenar os prazeres da carne. Nos Estados 

Unidos, epicentro das políticas proibicionistas internacionais desde que o governo Nixon 

declarou a “War on drugs” (Guerra às drogas) em 1968, o ópio já era proibido em 1909, a 

cocaína e a heroína em 1914 e o álcool saiu do comércio legal em 1919 através da Lei Seca. 

Com o fim da guerra fria e o mundo bipolar entre EUA e União Soviética, a guerra às drogas 

funcionou bem como discurso legitimador das intervenções militares norte-americanas por todo 

o mundo e, em especial, na América Latina. Se os Estados Unidos já não tinham mais uma 

nação rival declarada para combater, a guerra às drogas se tornou o argumento oficial para que 

o país intervisse em diversos territórios importantes para sua geopolítica. O governo 

estadunidense passou a operar a guerra às drogas combinando intervenções militares, políticas, 

econômicas e ideológicas, muitas vezes atravessando a soberania nacional de diversos países 

em nome de sua hegemonia mundial anti-drogas. Naquele momento houve um deslocamento 

da forma como Washington passa a enxergar o narcotráfico. O que era uma questão 

exclusivamente de polícia se tornou um discurso que legitimará toda uma doutrina geopolítica 

(DELMANTO, 2010). 

                                                 
TV Folha, fica evidente o despreparo e o abuso de autoridade das forças policiais na repressão à manifestação 

pública.” (Link: http://migre.me/t4My1) 

 
1 “STF libera Marcha da Maconha” – Matéria publicada no site do Supremo Tribunal Federal em 15 de junho de 

2011. (Link: http://migre.me/t4TcE) 
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A maconha, droga ilícita mais consumida no mundo, cultivada e comercializada em 

todos os países do globo (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2012), foi 

oficialmente colocada na ilegalidade no Brasil quando passou para o rol de plantas proibidas 

em 1932. Entretanto, já em 1930, o uso de maconha e outros ritos da cultura negra, como o 

candomblé, as rodas de samba e a capoeira, eram criminalizados a partir de uma “Inspetoria de 

Entorpecentes e Mistificações”, ao passo que as drogas e outros elementos culturais da 

população branca, como o álcool, continuavam sendo tolerados. Explicitamente, o processo de 

criminalização da maconha no Brasil foi um ato racista de controle social que uma minoria 

impôs sobre uma ampla camada de negros, em sua esmagadora maioria ex-escravos (BARROS; 

PERES, 2012). O exemplo da maconha no Brasil segue a lógica de muitas outras drogas que se 

tornaram alvo da política proibicionista pelo mundo. A criminalização de determinados grupos 

sociais mais vulneráveis através da proibição de drogas específicas é uma constante em nossa 

história. Quando observamos a criminalização dos usuários de crack, a lógica se reproduz 

novamente. 

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, quando 

entrou em vigor a Nova Lei de Drogas e Entorpecentes, em 2006, o Brasil possuía 401.236 

detentos, dos quais 45.133 (11,2%) estavam presos por tráfico de drogas. Em dezembro de 

2010, quatro anos depois da lei, o número de encarcerados era de 496.251, sendo 100.648 

(20,2%) por tráfico de drogas. Ainda segundo o DEPEN, nos últimos 16 anos, o Brasil triplicou 

o seu número de encarceramento e 40% dessa massa (cerca de 500 mil pessoas) são negros, 

pobres e estão na faixa de 18 a 24 anos. Outro dado relevante de se destacar é a escolaridade 

das pessoas encarceradas: 46% destas não completaram o ensino fundamental, enquanto os 

indivíduos com ensino superior completo correspondem a menos de 0,5% do total de presos 

(MOURA; RIBEIRO, 2014, p. 67).  

De maneira geral no Brasil, a proporção de presos por cem mil habitantes saltou de 74, 

em 1992, para 253, em 2010. Essa explosão na densidade demográfica das prisões brasileiras é 

impulsionada, principalmente, pela lógica proibicionista, que orienta a política de drogas em 

nosso país. O advento da nova lei de drogas, em 2006, pode ter sido cercado de expectativa, 

entretanto, os resultados da mudança na política só fizeram crescer ainda mais o encarceramento 

em massa e mantiveram os paradigmas proibicionistas de repressão e criminalização do 

mercado de drogas. Maria Lucia Karam, juíza militar aposentada, afirma em artigo sobre a lei 

de 2006 no livro “Drogas e Cultura”: 

http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE-3C7D-437A-A5B6-22166AD2E896%7D&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7BC37B2AE9-4C68-4006-8B16-24D28407509C%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
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“Essa nova lei brasileira em matéria de drogas, na realidade, é nova apenas no 

tempo, não trazendo qualquer alteração substancial, até porque, como 

acontecia com aquelas duas outras leis por ela revogadas, suas novas ou 

repetidas regras naturalmente seguem as diretrizes dadas pelas proibicionistas 

convenções internacionais de que o Brasil, como quase todos os demais 

Estados nacionais, é signatário. 

A Lei 11.343/06 é apenas mais uma dentre as legislações dos mais diversos 

países que, reproduzindo os dispositivos criminalizadores das proibicionistas 

convenções da ONU, conformam a globalizada intervenção do sistema penal 

sobre produtores, distribuidores e consumidores das selecionadas substâncias 

psicoativas e matérias-primas para sua produção, que, em razão da proibição, 

são qualificadas de drogas ilícitas.” (KARAM, 2008, p. 105) 

 

 

Figura 1- Fonte: Ministério da Justiça / Departamento Penitenciário Nacional 

Segundo o relatório “Prisão Provisória e Lei de Drogas” do Núcleo de Estudos da 

Violência da USP (NEIV/USP), o perfil do traficante mais reprimido pela ação policial é o 

pequeno traficante, o traficante pobre. A partir do estudo de 667 autos de flagrante na cidade 

de São Paulo durante o ano de 2011, percebeu-se que mais da metade dos autuados (57%) não 

possuía antecedentes criminais, 87% dos presos foram encarcerados sem qualquer tipo de 

assistência jurídica e em 55% dos casos foram presas pessoas que não estavam envoltas em 

nenhum tipo de violência em seu cenário de apreensão. São réus defendidos pela precária 

defensoria pública e não podem responder seus processos em liberdade (JESUS, 2011). Em 

resumo, a atual política proibicionista tem prendido prioritariamente os traficantes pobres de 

maneira arbitrária e sem correlação razoável entre sua atividade real e a pena a que é submetido. 
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Enquanto isso, nos setores mais abastados da sociedade a repressão pela política de drogas 

praticamente inexiste. 

   

Compreendermos a lógica proibicionista na qual está assentada a política da Secretaria 

Nacional sobre Drogas para o combate ao crack no Brasil é fundamental para que possamos 

assimilar o processo comunicacional que se desdobra a partir das narrativas jornalísticas 

hegemônicas sobre as internações compulsórias. Se a política de drogas tem servido para 

criminalizar a pobreza de maneira geral, quando analisamos o crack encontramos uma das 

pontas mais cheias de contradições do problema. 

Contextualizada a lógica da proibição, no que tange o campo de comunicação cabem 

algumas reflexões e questionamentos sobre o fenômeno midiático relativamente recente da 

“epidemia de crack” e o uso político da mesma. Compreender que valores simbólicos estão 

sendo construídos e como funciona a estrutura do preconceito nesse contexto comunicacional 

criado a partir dos discursos sobre crack é necessário no sentido de entendermos o exercício da 

hegemonia de uma classe sobre a outra por meio do fazer jornalístico. Os discursos sobre o 

crack e o território da cracolândia que são construídos hegemonicamente nos meios de 

comunicação têm dado legitimidade a políticas de internação compulsória e de financiamento 

das muito questionadas comunidades terapêuticas, consideradas um objetivo retrocesso para a 

reforma psiquiátrica brasileira. Pensar as internações compulsórias em curso através dos 

programas de combate ao crack necessariamente passa por compreender as subjetividades que 

a mídia hegemônica cria sobre o tema na opinião pública. É a partir da análise dos discursos 

sobre crack que abrimos portas para compreender como a sociedade está apreendendo esse tema 

e que tipo de política estará mais propensa a demandar das autoridades políticas. 

Uma das primeiras iniciativas em se debruçar para pesquisar a relação entre crack e 

mídia analisou reportagens norte-americanas sobre “epidemia de crack” nos anos 80 e que 

constatou que grande parte do que estava sendo noticiado não conferia com a realidade, eram 

Antecedente 

criminal
(NEIV/USP 2011)

Sim - 43% Não 57%

Assistência 

jurídica
(NEIV/USP 2011)

Sim 13% Não 87%

Preso em cenário 

de violência
(NEIV/USP 2011)

Não 55% Sim 45%
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notícias sensacionalistas, sem comprovação científica e politicamente ainda contribuíram para 

desviar o foco de ações muito questionáveis de diversos governos. No Brasil a tendência tem 

sido abordar as drogas sob a perspectiva penal ou médica/sanitarista (ROMANINI; ROSO, 

2013, p. 485). 

A metodologia que utilizaremos para interpretar o objeto recortado será a análise do 

discurso, proposta que utiliza a análise marxista, a psicanálise e a linguística para uma 

compreensão interdisciplinar do discurso enquanto processo. Após uma delimitação teórica do 

corpus de estudo nas 60 matérias mais relevantes dos três maiores portais de notícias do país, 

faremos uma análise do seu conteúdo linguístico em suas variadas formas: manchetes, 

destaques, hiperlinks, fotografias, vídeos, olhos, matérias relacionadas, etc. O objetivo deste 

método é analisar o corpus da maneira menos subjetiva possível, através da materialidade 

linguístico-histórica do discurso (ORLANDI, 2009, p. 62), de forma que nos conduza à 

compreensão de como o discurso hegemônico sobre o crack, produzido pelos portais de notícias 

selecionados resulta em efeitos de sentidos específicos atravessados por ideologias. A análise 

da materialidade linguística procura responder quem diz o que, como se diz e em que 

circunstâncias sociais diz. Procura identificar a produção de sentidos num contexto social mais 

amplo. Esse trabalho de análise do discurso será apresentado no terceiro capítulo da dissertação. 

Para Orlandi, todo discurso é ideológico. Uma vez identificadas as formas de produção 

de sentido e os sentidos produzidos pelos discursos hegemônicos de combate ao crack, faremos 

uma análise de como a hegemonia de uma classe sobre outra é exercida a partir de determinadas 

práticas midiáticas. Gramsci sustenta a tese de que a hegemonia é uma forma de liderança 

ideológica de uma classe sobre outra. Essa hegemonia, que se dá a partir da construção de 

consensos para além da coerção, são construídas não só a partir de questões ligadas à estrutura 

econômica e organização política de nossa sociedade. Construções de visão de mundo que 

procuram criar consensos sobre saberes, práticas, modelos de representação e principalmente 

sobre concepções de autoridade e poder são construídas diariamente através de aparelhos 

privados de hegemonia como a mídia (MORAES, 2013, p. 35). Por mais que a mídia 

hegemônica associe o contexto dos usuários de crack e da cracolândia com a violência local 

“não se pode confirmar a hipótese de que existe uma associação entre pobreza urbana e sujeição 

criminal, nem causal, nem constitutiva; mas, sim, a conexão na representação social entre certas 

variáveis sociais e atributos incriminados por crimes de tráfico e uso de crack” (ANTUNES, 

2011, p. 14). Nesse sentido, explica-se como as medidas estatais de repressão funcionam 

exclusivamente sobre os espaços e populações que carregam símbolos identificados com a 
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pobreza, justamente pelos consensos criados através dos meios de comunicação sobre os 

usuários de crack e o espaço da cracolândia. A interpretação do objeto para a dissertação 

também levará em conta conceitos como o agendamento de notícias (agenda setting). 

O problema central a ser respondido é: qual a relação entre os discursos hegemônicos sobre 

o crack e as políticas de internação compulsória que presenciamos hoje? O objetivo é, a partir da análise 

do discurso hegemônico sobre o crack na internet, compreender como a política de internação 

compulsória, que viola direitos humanos e está em desacordo com a reforma psiquiátrica brasileira, é 

legitimada socialmente a partir da produção de consensos. Sob a compreensão gramsciana de hegemonia, 

compreender o papel da mídia na construção de representações sociais para legitimar políticas de controle 

social a partir do discurso de guerra às drogas. 

Os objetivos específicos serão: 1) Analisar o papel do discurso hegemônico do crack na 

criação de consensos sociais e na manutenção de uma lógica proibicionista que legitima a 

internação compulsória; 2) Analisar matérias que citem simultaneamente as palavras “crack” e 

“internação compulsória” através da análise de discurso das matérias selecionadas como objeto 

da dissertação; 3) Fazer uma análise, sob ótica da economia política da comunicação, da relação 

entre o discurso sobre crack e as políticas de internação compulsória que beneficiam 

economicamente comunidades terapêuticas vinculadas à igrejas evangélicas e derivam em 

políticas de controle social.   

A dissertação propõe discutir as relações existentes entre a construção hegemônica do 

crack na mídia e as práticas de poder legitimadas pela política de internação compulsória 

praticada pelo Estado. Dialogando, assim, com a linha de pesquisa “Políticas, discursos e 

sociedades” do programa. Compreender o processo em que está inserido o discurso sobre crack 

na mídia, está diretamente ligado a compreender mais um pedaço do complexo arranjo 

hegemônico que mantém a dominação de uma classe sobre a outra. A ideia é contribuir, no 

campo da mídia, com reflexões críticas sobre o atual contexto em que hoje está localizada a 

política de drogas em nosso país a partir da análise do discurso hegemônico sobre o crack na 

internet.  

No primeiro capítulo vamos trabalhar um resgate conceitual do crack e da mídia, bem 

como da internação compulsória e das lógicas que a envolvem. Desdobraremos a partir dessa 

análise, conceitos como preconceito, estigma, pânico moral, alteridade e democracia. No 

segundo capítulo apresentaremos a metodologia de seleção do material e de análise do discurso, 

bem como detalharemos o objeto e faremos o exercício de revelar sentidos discursivos em 
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alguns textos destacados. O terceiro e último capítulo terá como objetivo apresentar os 

conceitos de hegemonia, a lógica da economia política da comunicação e sua influência na 

dinâmica das internações compulsórias de usuários de crack em comunidades terapêuticas. A 

influência da religião nessas comunidades e os mecanismos de controle social das vidas nuas e 

o controle biopolítico dos corpos concluirão a reflexão da dissertação. 
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Capítulo 1 - O crack e a mídia 

1. O crack, o usuário e a cracolândia 

O crack é uma droga derivada da adição de bicarbonato de sódio à pasta base da coca, 

planta andina largamente consumida e enraizada na cultura de alguns países latino-americanos, 

como a Bolívia. Ao somar uma substância alcalina (base) à pasta da coca, o processo de 

estabilização da droga produz uma pedra de caráter fumígeno. O som que a pedra produz ao ser 

queimada no momento do seu consumo é o fenômeno que batiza a droga como “crack” 

(BASTOS; BERTONI, 2014, p. 13). Seus primeiros relatos datam a década de 1980 em 

comunidades em situação de vulnerabilidade social nos Estados Unidos, onde o consumo 

público da droga está diretamente identificado com regiões empobrecidas de comunidades 

negras e hispânicas. No Brasil, os primeiros artigos sobre crack aparecem em 1996 e afirmam 

que já em 1991 a droga era comercializada no centro de São Paulo. Hoje, segundo estudo 

realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a maior parte dos usuários de crack no Brasil são 

adultos jovens, com idade média de 30 anos, homens (78,7%), não-brancos (80%), solteiros 

(60,6%), com escolaridade inferior ao ensino fundamental completo e sem moradia própria. 

Importante destacar, a larga maioria dos usuários de crack (85%) fazem uso também de outras 

drogas. Entre elas destacam-se as drogas legais tabaco e álcool (BASTOS; BERTONI, 2014, p. 

90). 

A “epidemia de crack” tem sido usada como justificativa para a internação compulsória 

da população em situação de rua. Como resposta do governo federal à “epidemia” no Brasil, a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) lançou o programa “Crack, é possível 

vencer” em dezembro de 2011 (Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

2014). O objetivo da iniciativa é “combater” o comércio e uso do crack em todo o território 

brasileiro, integrando ações conjuntas em três eixos de políticas públicas: prevenção, cuidado e 

autoridade. A iniciativa é ancorada no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas, de 2010, sob discurso oficial de “prevenção do uso, ao tratamento e reinserção social 

de usuários e ao enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas” (Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas,  2010). 

Embora o crack tenha surgido no Brasil no início dos anos 90, é apenas a partir dos anos 

2000 que a mídia começa a usar a termologia epidemiológica para caracterizar os fenômenos 

sociais relacionados à droga. O apelo da palavra “epidemia”, fortemente aproveitado pela mídia 

em suas matérias ávidas por rendimentos através de altas audiências, acabou por fazer trabalhos 
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acadêmicos assimilarem o termo que, por sua vez, retroalimentou conteúdos noticiosos sobre o 

crack na mídia (MORETZSOHN, 2012a). 

O que cracolândias e favelas têm em comum? Ambas sofrem do mesmo mal: são 

definidas usualmente por meio de estereótipos e transformadas em bodes expiatórios, em 

escudos contra a assunção de responsabilidades diante de problemas sociais que não se quer 

enfrentar. Mais do que isso, visões preconceituosas das favelas e cracolândias acabam 

autorizando formas desrespeitosas e truculentas de lidar com as pessoas que habitam esses 

espaços (HART; SILVA; LEMGRUBER, 2014). Especificamente no estado do Rio de Janeiro, 

a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASH/RJ) tem sido a 

responsável por dar conta dos usuários de crack através de convênios com entidades 

filantrópicas denominadas “comunidades terapêuticas”. O financiamento da secretaria é 

oriundo do programa do governo federal “Crack, é possível vencer” que já liberou cerca de R$ 

130 milhões pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) e R$ 100 milhões 

via Ministério da Saúde. Esse valor é repassado para que municípios intensifiquem o 

recolhimento compulsório da população em situação de rua, legitimado pelo discurso de 

enfrentamento ao crack.  

Números da Prefeitura do Rio de Janeiro afirmam que menos de 10% da população de 

rua faça uso prejudicial de drogas (Megaeventos e violações de direitos humanos no Rio de 

Janeiro, 2014). Mesmo assim, ações com o procedimento de internação forçada são executadas 

pela prefeitura do Rio de Janeiro como, por exemplo, no Parque União, onde foram recolhidos 

compulsoriamente adultos em situação de rua1 no dia 19 de fevereiro de 2014. Neste período 

inaugura-se o recolhimento compulsório de adultos. Crianças e adolescentes, entretanto, já eram 

internados forçadamente desde 2011 (CEPCT/RJ, 2013).  

A maior cracolândia do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública da 

cidade, situa-se na região de Manguinhos e Jacarezinho. Mas é importante que tenhamos clara 

a correlação dessas medidas com as remoções de favelas e a militarização de territórios pobres 

através de ocupações organizadas pela Força Nacional e também as Forças Armadas 

(Megaeventos e violações de direitos humanos no Rio de Janeiro, 2014). 

                                                 
1 “Vinte e nove usuários de crack internados involuntariamente” – Matéria do jornal O Globo de 19 de fevereiro 

de 2014 (Link: http://migre.me/t4QGv) 
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É comum que se enxergue esses espaços das favelas e cracolândias através de 

representações sociais pré-concebidas que criam uma sensação de medo, desconfiança e 

desrespeito com o que é visto como um antro de bandidos. É justamente essa representação 

social que há décadas justifica ações violentas da polícia no lugar da implementação de políticas 

públicas com o objetivo de sanar as contradições sociais detectadas. No caso dos usuários de 

crack, a descrição destes como “zumbis” tem desumanizado esses cidadãos e aberto precedentes 

para a implementação de políticas extremamente violentas e discriminatórias, como é o caso 

das internações compulsórias (HART; SILVA; LEMGRUBER, 2014). Lógica que representa 

um retrocesso em nossa perspectiva antimanicomial de nossa sociedade, uma vez que o Estado 

passa a encarcerar pessoas caracterizadas como doentes. 

 

Figura 2 Cartaz da campanha "Zombie - The Origin" 

 

Figura 3 Cartaz da campanha - "Zombie - The Origin" 
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Figura 4 Cartaz da campanha - "Zombie - The Origin" 

Apesar do nome em inglês, a campanha “Zombie – The Origin” é uma iniciativa 

nacional da APCD – Associação Parceria Contra as Drogas que se auto intitula em sua página 

pública nas redes sociais como “campanha educativa que traz inúmeras informações sobre o 

crack”. 

 

Figura 5 Frame de vídeo da campanha "Zombie - The Origin" 

2. A política de internação compulsória 

A internação de usuários de drogas é regulamentada pela Lei nº 10.216/01, que dispõe 

sobre “proteção e direitos” das pessoas portadoras de transtornos mentais e que, antes de ser 

aprovada, tramitou no Congresso Nacional por cerca de onze anos e teve sua resolução final 

como reflexo da organização e luta dos trabalhadores em saúde mental com forte perspectiva 

antimanicomial. A existência dessa lei ganhou maior evidência com as internações 

involuntárias praticadas principalmente pelas prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo nos 
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últimos anos. As ações são executadas a partir da solicitação das famílias dos usuários de drogas 

ou pelas respectivas prefeituras. Através de um texto base que reivindica “a extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos e a substituição por outras modalidades e práticas 

assistenciais” a ideia da resolução é contribuir cada vez mais para o desenclausuramento das 

pessoas caracterizadas como doentes mentais. 

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; 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (Lei nº10.216, 

2011)1 

 

De acordo com a lei, o pedido judicial para que a internação compulsória seja efetivada 

depende apenas de um laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de internação 

do paciente. 

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. (Lei nº10.216, 2011) 

 

Essa é a única hipótese possível para a internação compulsória dentro da legislação 

brasileira e é importante destacarmos que ela versa sobre a internação de pessoas caracterizadas 

como doentes mentais, não se fala da aplicabilidade da lei para usuários de drogas e dependentes 

químicos. Compreender essa contradição no âmbito da legislação com a qual se tenta solucionar 

os problemas que possam vir a ser desenvolvidos por usuário de drogas é essencial para que 

compreendamos os limites para uma solução realmente eficaz para qualquer cenário de 

drogadição problemática através da Lei nº 10.216/01. 

Principalmente com a intensificação das políticas de internação compulsória a partir do 

ano de 2012, com destaque para as prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo, a discussão sobre 

a legalidade e real eficácia da medida tomou a sociedade de alguma forma, principalmente entre 

os setores sociais ligados à discussão da saúde mental. Hegemonicamente, a mídia sustenta o 

                                                 
1 Lei nº 10.216/01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental 
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discurso de que a iniciativa municipal de internação é necessária, pois usuários de drogas 

reunidos em grupos representam risco potencial para o livre trânsito das pessoas e sua 

integridade física. Embora a motivação política do discurso da sociedade tenha como principal 

marca esses dois elementos, o discurso oficial sustentado pelas prefeituras municipais é de que 

é importante que o Estado se preocupe com a saúde desses indivíduos usuários de drogas e 

garanta seu tratamento e cuidados adequados, mesmo que de forma compulsória. Vale lembrar, 

o discurso oficial quando se intervém em espaços de cracolândia não reivindica o dispositivo 

de internação compulsória, mas a internação involuntária que legitima o recolhimento a partir 

de um laudo médico. Entretanto, vale destacar que diversas críticas sobre o caráter e legalidade 

da emissão dos laudos médicos foram levantadas no período (COELHO; OLIVEIRA, 2014). 

O principal paradoxo que encontramos na política de internação compulsória é que, 

embora seja uma medida de privação de liberdade que é configurada como violência, essas 

medidas são apresentadas pelo poder público como soluções de cuidado com os usuários 

problemáticos de drogas: 

É cristalino que o objetivo não é dar o melhor tratamento àquelas pessoas - 

sim, são pessoas! -, mas ‘higienizar’ a cidade para os futuros eventos 

internacionais, tal como vem fazendo na ‘revitalização’, i.e., ‘pintura com 

cores vibrantes’, de áreas degradadas e abandonadas por anos pelo próprio 

poder público. Afirma-se isso, pois, é de se esperar da prefeitura de uma 

cidade a melhor política pública de saúde para os seus cidadãos. Pressupõe-

se, portanto, que os profissionais escolhidos pela autoridade máxima local 

para integrar sua secretaria de saúde possuam as informações da maneira mais 

adequada de se tratarem dependentes químicos. Assim, com base nessa 

premissa inegociável - já que a administração pública tem sempre que primar 

pela eficiência -, percebe-se que não há outra lógica na atuação estatal local 

que não seja a ‘limpeza’ da cidade. (COELHO; OLIVEIRA, 2014) 

 

A principal contradição apontada por especialistas em saúde mental para a internação 

compulsória ou involuntária como método de recuperação dessas pessoas é o fato de que um 

processo de tratamento que não for consciente e onde o usuário não estiver predisposto à sua 

recuperação, os métodos de tratamento dificilmente obterão êxito. Importante destacar também 

que coagir um indivíduo a ser protegido, contra sua própria vontade, é uma medida estatal 

autoritária que consegue violar, ao mesmo tempo, os inalienáveis direitos à liberdade e à saúde. 

Outro elemento a se discutir é o caráter inconstitucional do dispositivo legal utilizado 

para internar compulsória ou involuntariamente é o fato de que a Lei 10.216/01 dispõe sobre 

doentes mentais, o que absolutamente não é o caso de usuários de drogas. A lei deve ser aplicada 

para o caso de pessoas com doença mental que venha a praticar algum tipo de crime, nesse 
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sentido não há porque se presumir que usuários de drogas sejam criminosos. Também é 

importante destacar que o poder judiciário é um instrumento cujo objetivo é zelar pelos direitos 

humanos, não violá-los.  

3. Epidemia? Construções midiáticas sobre o crack 

Embora seja exclusivamente nos setores mais empobrecidos da sociedade que residam 

as políticas de repressão dos governos, o uso de crack não é exclusivo da população pobre. 

Entretanto, a mídia hegemônica generaliza o crack identificando-o apenas nos territórios pobres 

em suas matérias, notícias e reportagens. Para Thompson (2011), o uso de formas simbólicas 

pode sustentar relações de dominação determinando modos de operação da ideologia de uma 

classe sobre a outra. Objetivamente, a legitimação do controle violento sobre a população pobre 

em situação de rua ocorre também pela atribuição do valor simbólico “crack” a essas pessoas e 

territórios. 

Thompson (2011) afirma que esse processo de atribuição simbólica de valores a classes 

subalternas para legitimar seu controle sempre esteve presente nos fenômenos sociais em sua 

trajetória histórica. Desde sempre os setores hegemônicos da sociedade atribuem aos setores 

marginalizados signos que os retiram da condição de cidadãos com direitos e legitimam 

intervenções violentas do Estado. O crack não é o culpado de todos os problemas sociais, mas 

é o valor simbólico utilizado pela mídia hegemônica para concentrar toda a culpa deles 

existirem. 

As drogas ilícitas têm sido de maneira recorrente tratadas como os 

responsáveis diretas pelo aumento ou, no limite, da existência da violência 

urbana. É um processo de vinculação direta em que a droga passou a ser o 

referente da violência”. Sendo assim, o imperativo de se combater a violência 

em um espaço como a cracolândia não passa por superar o contexto de miséria 

daquele território, mas pelo discurso de combate ao crack (SENA, 2012). 

 

No que tange às relações sociais cotidianas, busca-se sempre a interpretação dos valores 

simbólicos acumulados por pessoas, objetos e também práticas sociais. É a partir da construção 

desses valores que podemos analisar as relações de poder e dominação ideológica por eles 

subentendidos (THOMPSON, 2011). Logo, não existe possibilidade de compreendermos as 

ações de violência praticadas pelo Estado dentro do território cracolândia sem 

compreendermos, antes, os valores simbólicos atribuídos hegemonicamente àquele espaço pela 

mídia. O crack, na interpretação hegemônica dos meios de comunicação, está identificado 

exclusivamente com territórios empobrecidos e com pessoas em situação de miséria.  
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A mídia carrega particularidades enquanto um aparelho privado de hegemonia. 

Diferentemente da interação face a face de aparelhos como a escola, família, igreja e etc, a 

mídia produz uma interação a partir da transmissão de conteúdos simbólicos. A formulação de 

conteúdos simbólicos pela mídia tem a capacidade de gerar valor e conferir relações de poder 

através de determinadas representações. 

O conteúdo simbólico propagado pela economia é difundido pela mídia e leva 

a uma situação social do ter para parecer. O sentido inverso, no entanto, 

também coexiste com a relação “ter para parecer”. A sociedade está moldada 

para si mesmo, o mundo real transforma-se/projeta para dentro de nossa 

visibilidade (THOMPSON, 2011). 

Dessa forma a sociedade fica organizada em um padrão específico de vida e começa a 

cultivar intolerância ao que estiver fora do lugar, pois isto ameaçaria a ordem social. Nesse 

sentido as intervenções dentro de cracolândias sob o discurso de “choque de ordem” são 

legitimadas pela necessidade de se manter íntegra uma ordem excludente já estabelecida. 

Qualquer tipo de agrupamento que estiver deslocado do padrão estabelecido precisa ser 

reprimido pelo Estado, que possui o oficial monopólio da violência em nossa sociedade. Sendo 

assim, intervenções de caráter militar em localidades identificadas com a pobreza passam a 

estar legitimadas socialmente por estarem ocorrendo em uma cracolândia. Essa legitimação 

ocorre pelo fato do território estar carregado de uma visão construída pelos valores simbólicos 

da mídia hegemônica.  

Durante o II Simpósio sobre Crack realizado no Centro Brasileiro sobre Drogas 

Psicotrópicas da Unifesp foi questionado o uso do conceito de “epidemia” para caracterizar o 

uso de crack no Brasil. Embora o crack tenha surgido no país já nos anos 1990, é apenas a partir 

dos anos 2000 que a mídia começa a usar a termologia epidemiológica para caracterizar os 

fenômenos sociais relacionados à droga. Além de construir um conceito equivocado para 

abordar o crack em conteúdos noticiosos, campanhas pouco informativas que existiam na 

perspectiva de simples demonização das drogas de maneira generalizada, acabaram por 

contribuir para a consolidação de preconceitos contra usuários e legitimaram ações violentas 

por parte do Estado contra grupos sociais específicos: 

Campanhas baseadas na demonização das drogas de modo geral não 

costumam ter qualquer resultado prático na redução do uso, mas tem graves 

consequências na consolidação de preconceitos e, portanto, na aceitação de 

soluções radicais supostamente direcionadas a um grupo específico de 

pessoas, mas que podem se estender progressivamente até abrangerem todos 

os “indesejáveis” ou “desviantes” de uma sociedade (MORETZSOHN, 

2012a). 
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Ainda segundo Moretzsohn (2012), o conteúdo noticioso de nosso país ganhou grande 

volume de reportagens sobre o crack nos últimos anos, apontando sempre no sentido de 

reafirmar a aceitação e reverberação dos discursos de autoridade e reproduzindo o discurso do 

crack como epidemia. 

Trata-se de uma epidemia que se espalha pelo país, que é extremamente letal 

e por isso exige intervenção de dois tipos de violência: a repressão a quem 

consome droga nas ruas e a internação compulsória de usuários. 

(MORETZSOHN, 2012a) 

Além do errôneo conceito de “epidemia” atrelado ao contexto do uso de crack no Brasil, 

o processo de desinformação e demonização construído principalmente a partir dos discursos 

publicitários acabam por legitimar intervenções estatais violentas contra “indesejáveis” e 

“desviantes”, principalmente no que tange às internações compulsórias executadas em caráter 

higienista. Não é coincidência que os discursos de combate ao crack se intensifiquem no mesmo 

período em que o mercado imobiliário pressiona o Estado para “limpar” os grandes centros 

urbanos onde possui capital investido. 

Se o território da cracolândia convive com cenários de violência, também coexiste com 

a partilha de alimentos, afeto e outros atos de solidariedade. Segundo Hart (2014), basta “ter a 

coragem de visitar uma cracolândia real, como fizemos no Complexo da Maré” 1para perceber 

que aquele espaço não se resume à violência. Entretanto, a representação da cracolândia e dos 

usuários de crack na mídia é hegemonicamente ligada a conflitos e preconceitos. Se a imagem 

de pobreza, barracos precários e um contexto de miséria está presente na cracolândia, também 

estão ali pessoas capazes de estabelecer arranjos de convivência com auxílios mútuos, formular 

estratégias para suprir suas necessidades, fazer previsões para seu futuro, apresentar demandas 

e, principalmente, tomar decisões. Todos esses aspectos, entretanto, são secundarizados pela 

mídia hegemônica na representação que a mesma constrói das cracolândias e dos usuários de 

crack através do conceito de epidemia (HART; SILVA; LEMGRUBER, 2014). 

Para Chauí (2006), a mídia pode produzir uma ideologia sociológica capaz de dividir a 

sociedade entre “não-violentos” e “violentos”, entre “nós” e “eles”. A construção do “eles” em 

geral se dá localizando-os como sujeitos fora do lugar, não pertencentes ao território no qual se 

situaram indevidamente, formando “um misto de invasão e detrito, um entulho humano que se 

                                                 
1 Trecho retirado da matéria “Favelas e cracolândias que ninguém vê”, escrito por Carl Hart, Eliana Souza Silva 

e Julita Lemgruber e publicado em O Globo.  (Link: http://migre.me/t4QXH) 
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aglomera pelas ruas e favelas, ameaçando a segurança dos legítimos proprietários do espaço 

invadido. Eles são sujeira, desordem (...)”.  Para a autora, a mídia consolida ideologias e 

intensifica mitologias que atribuem ao “eles” o vício, o imundo, o feio e a desorganização. 

Nesse sentido a ordem é capaz de integrar os “bons” e eliminar os “maus” em nome do 

progresso. “Eles”, então, devem ser punidos e educados por “nós”. Se for necessário, podem 

ser até mesmo executados. Toda essa construção de “eles” e “nós” trabalhada pela autora pode 

ser identificada na construção do discurso sobre usuários de crack produzidos 

hegemonicamente pela mídia.  

4. Preconceito, estigma e pânico moral 

Em seu artigo “O cultivo científico da ignorância”, Moretzohn relata um episódio vivido 

pela repórter Laura Capriglione quando o carro de sua reportagem foi apedrejado por usuários 

de crack ao entrar filmando em uma cracolândia. Foi após o ocorrido que a jornalista se deu 

conta da naturalização preconceituosa por onde ela enxergava o usuário de crack como uma 

espécie de “não pessoa”, um “nóia” ou “zumbi”. É óbvio que aquelas pessoas que apedrejavam 

os carros de reportagem estavam, no mínimo, protestando pela garantia de seu direito de 

imagem e de não ser filmado de maneira invasiva e sem permissão naquele momento e espaço 

(MORETZSOHN, 2012b).Entretanto, como aquelas pessoas acabam por não sendo enxergadas 

como cidadãos dotados de direitos, qualquer atitude violenta é incompreendida e resumida a 

atitudes de sujeitos alienados da realidade e que sequer estão em condições de responder por 

seus atos. Uma visão preconceituosa. 

Agnes Heller (1970) conceitua preconceito como uma categoria do pensamento e 

comportamento cotidianos. Segundo a autora, em nossos comportamentos cotidianos 

assumimos estereótipos, analogias e esquemas pré-elaborados para pensar nossas ações e 

tomadas de atitudes. Segundo ela o preconceito é um tipo particular de juízo provisório 

caracterizado pela unidade imediata de pensamento e ação. O homem se orienta em sua 

organização social através de normas e estereótipos construída em sua própria classe, camada 

social ou nação como forma de garantir êxito em sua existência. Os juízos provisórios que são 

refutados por argumentos científicos e racionais, mas mesmo assim permanecem inabalados, 

são caracterizados como preconceitos. Preconceitos estão muito próximos da fé e em 

contradição com o saber, resistem sem problemas às evidências de estudos sistematizados 

(HELLER, 1970, p. 64). Quando temos a compreensão de que o uso do crack não é exclusivo 

aos contextos de miséria e violência mas o generalizamos assim, entramos no terreno do 
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preconceito sobre o usuário de crack e o território cracolândia. A visão de uma mídia 

identificada com os interesses da burguesia ser preconceituosa ao relatar o cotidiano de uma 

classe empobrecida também toma sentido à luz dessa reflexão proposta por Heller.   

Dentre as caracterizações possíveis de preconceito, Heller destaca o preconceito 

negativo. Esse tipo de preconceito está representado na projeção de um comportamento 

estereotipado. Esse tipo de preconceito pode ser utilizado para legitimar políticas de 

discriminação, extermínio e até mesmo de tortura física (HELLER, 1970, p. 72). No caso 

específico do usuário de crack, a construção do estereótipo se dá pelo perfil da pessoa 

potencialmente violenta. Uma vez que se constrói um preconceito negativo na figura do usuário 

de crack e do território da cracolândia, então, legitima-se toda uma postura de violência e 

repressão do Estado em nome do discurso de combate ao crack. 

A existência de representações dos usuários de crack e do território da cracolândia, 

baseada em generalizações e preconceitos, é necessária para que políticas violentas de controle 

social sejam legitimadas através da mídia. Esses sistemas de preconceito não existem por acaso. 

São frutos das mediações criadas a partir da integração entre classes sociais distintas. Heller 

ainda complementa conceituando a atividade política no sentido de mobilizar grandes 

integrações ao dirigir um movimento só pode ter êxito se conseguir se isentar de seus 

preconceitos. Para ela os políticos com mais sucesso foram os que conseguiram criar 

representações de sua própria classe ou nação livre de preconceitos (HELLER, 1970, p. 70). 

Nesse sentido, a produção de políticas públicas para enfrentar objetivamente as problemáticas 

relacionadas ao crack, precisam partir de leituras que fujam de construções calcadas em 

preconceito. Caso contrário, as possibilidades de obtermos sucesso na tentativa de reintegrar 

usuários problemáticos de crack à sociedade serão mínimas. Falharemos politicamente, pela 

perspectiva de Heller, ao não conseguir “mobilizar integrações”. 

Importante destacar ainda que os preconceitos servem principalmente para manter as 

coisas estáticas, para consolidar e manter a estabilidade e coesão da integração e da ordem dada. 

Embora não seja regra, a quase totalidade dos preconceitos hegemônicos em nossa sociedade 

são produtos da classe dominante. A burguesia consegue apelar para particularidades 

individuais como representação de um todo como forma de legitimar a atuação do Estado no 

sentido de garantir benefícios próprios. Quando se trata de temas que tangenciam a discussão 

moral, como é o caso do crack e qualquer outra droga ilícita, é fácil mobilizar contra a práxis 

em defesa do humano-genérico. A burguesia é a classe que mais produz preconceitos 
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principalmente por dois motivos. Primeiro, porque é quem detém os meios de produção da 

comunicação, monopolizando hegemonicamente a técnica para operar a construção de 

subjetividades em massa. Segundo, porque tem clara a ideia de universalizar sua ideologia e 

disputar sua visão de mundo com o conjunto da sociedade (HELLER, 1970, p. 76). 

Os preconceitos de grupo, que se referem a todo um grupo homogêneo e que geram 

exclusão de membros unicamente por se identificarem com o coletivo, como no caso do usuário 

de crack no espaço público cracolândia, só aparecem no plano histórico com o advento da 

sociedade burguesa. A antipatia com o diferente é identificada desde sempre na história, 

entretanto a mobilização de sociedades contra sociedades a partir de sistemas de preconceitos 

como fenômeno típico é resultado de uma sociedade gerida por valores burgueses (HELLER, 

1970, p. 78). 

As características físicas comuns aos usuários de crack hegemonicamente representados 

pelos meios de comunicação acabam por criar um estereótipo genérico sobre a figura do 

popularmente chamado “cracudo”. Essas pessoas ficam identificadas com esse estereótipo 

negativo que a associa a uma série de outros valores que ela não necessariamente compartilha. 

Segundo teorias comportamentais, os indivíduos naturalmente tendem a favorecer seu próprio 

grupo e desfavorecer grupos que não o seu. Quando o grupo que não é o seu e ainda está 

carregado de estereótipos negativos, a discriminação é potencializada e isso modifica 

objetivamente as relações entre os grupos. Segundo Goffman, os indivíduos podem ser 

divididos entre “normais” e “estigmatizados”. Os estigmatizados, por sua vez, estão nessa 

condição divididos entre estigmatizados por deformidades físicas, culpa ou desvio de caráter 

individual e estigma por raça, nação ou religião. O estigma em que o usuário de crack ou outras 

drogas está enquadrado é o de caráter individual. A partir da estigmatização destes corpos 

desenvolvem-se discursos hegemônicos que procuram monopolizar o debate sobre droga no 

sentido de autorizar intervenções contra os “corpos-drogados”, seja pela prisão, ou pelo 

tratamento forçado (ROMANINI; ROSO, 2014, p. 9). 

Quando notamos a produção de estigma sobre determinado setor social, podemos notar 

também que o aparecimento do pânico moral e da histeria social são elementos associados e 

surgem quando um assunto é noticiado de maneira sistemática e faz crer que estamos 

atravessando uma situação epidêmica. É necessário que compreendamos esses movimentos 

para que entendamos as respostas sociais ao uso de crack em nosso país. 
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Quando a reação oficial a uma pessoa, grupo de pessoas, ou uma série de 

eventos está totalmente fora da proporção à ameaça real oferecida, quando 

“especialistas” percebem a ameaça no todo, em termos idênticos, e parecem 

falar "em uma só voz" das taxas , diagnósticos, prognósticos e soluções, 

quando as representações midiáticas universalmente salientam aumentos 

"súbitos e dramáticos" (em número de envolvidos ou eventos) e "novidade", 

acima e além do que, uma avaliação realista e sóbria poderia sustentar (Hall 

apud MISKOLCI, 2003, p. 9).  

 

Esta cadeia de reflexões deixa nítida a forma como as fronteiras morais da nossa 

sociedade se delineiam, quais seus limites e, principalmente, tenta explica por que o sentimento 

de medo por determinadas práticas sociais como o uso de crack é obrigatoriamente 

acompanhado por soluções irracionais que frequentemente colocam em risco constante a vida 

de diversas pessoas (BENTES, 2015, p. 36). 

Importante notarmos que quando o crack se populariza nas camadas mais pobres da 

sociedade é que se nota um aumento nas regras e tentativa de controle do seu uso, inclusive por 

profissionais da saúde, como médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Os 

profissionais ligados ao âmbito judicial se encarregaram de reorganizar a polícia e o aparato 

repressor do Estado para combater o novo mal que assola a sociedade. Nesse contexto surge o 

que chamamos de pânico moral. Segundo Cohen, pânico moral é o efeito criado por 

“empresários morais” quando estes “instigam inquietações populares, em escalas maciças, 

sobre determinadas questões sociais”. 

Uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a ser 

definido como um perigo para valores e interesses societários; sua natureza é 

apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia de massa; as 

barricadas morais são preenchidas por editores, bispos, políticos e outras 

pessoas de Direita; especialistas socialmente aceitos pronunciam seus 

diagnósticos e soluções; recorre-se a formas de enfrentamento ou 

desenvolvem-nas. Então a condição desaparece, submerge ou deteriora e se 

torna mais visível. Algumas vezes, o objeto do pânico é absolutamente novo 

e outras vezes é algo que existia há muito tempo, mas repentinamente ganha 

notoriedade. Algumas vezes o pânico passa e é esquecido, exceto no folclore 

e na memória coletiva. Outras vezes ele tem repercussões mais sérias e 

duradouras e pode produzir mudanças tais como aquelas em política legal e 

social ou até mesmo na forma como a sociedade se compreende (Cohen apud 

MISKOLCI, 2003, p.9).  

 

O pânico moral generaliza o medo, o imobilismo e a impotência, por isso costuma ser 

útil para justificar medidas repressoras no momento em que o mais importante é a intervenção 

a partir da gestão da saúde dos usuários (ROMANINI; ROSO, 2002, p. 26). 
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As representações midiáticas que fazemos do outro sempre expressam tensões e 

conflitos sociais que estão presentes no contexto. Por isso, os discursos constroem símbolos de 

acordo com suas perspectivas para tentarem naturalizar, universalizar e legitimar determinados 

padrões e condutas. O objetivo é criar um consenso a partir de determinadas construções 

imagéticas de identidade ou valor assimiladas pelas estruturas de poder e dominação presentes 

na sociedade. Stuart Hall, ao desdobrar seus estudos neste campo sobre a concepção 

gramsciana, afirmou que a luta por hegemonia estava expressa na tentativa cotidiana das classes 

dominantes em modelar a sociedade de acordo com sua própria visão de mundo, estendendo ao 

conjunto da sociedade uma percepção que é a da sua própria realidade. Desse modo, o próprio 

sistema de valores de uma pequena parcela da população acaba sendo construído como um 

consenso amplo e natural, que parece ser o desejável para todos (LOPES; LOURENA, 2013). 

Compreender os processos derivados da hegemonia construída pelos meios de 

comunicação do que é o usuário de crack e o território cracolândia nos ajuda a entender as 

relações de poder em nossa sociedade. 

5. Alteridade e democracia 

Outra perspectiva relevante para discutirmos o contexto dos usuários de crack e outras 

drogas é a alteridade, que versa sobre a capacidade que temos em reconhecer outras pessoas em 

sua dignidade, direitos e diferenças. A existência de alteridade em uma sociedade é fundamental 

para que conflitos sejam evitados. Assim como temos a capacidade de reconhecer terceiros, 

podemos também reconhecer-nos a nós mesmos pelo conceito de identidade. Alteridade e 

identidade são elementos que possuem relação dialética entre si. A compreensão da alteridade 

em um grupo é fundamental pra transcendermos uma concepção homogênea do significado de 

“nós” e pensar as diferenças entre os indivíduos de uma mesma comunidade. 

Para Stuart Hall, a identidade se constrói a partir da cultura, perspectivas históricas 

comum a uma determinada comunidade que cria a relação entre um indivíduo e determinado 

coletivo, e a heterogeneidade presente em cada um dos indivíduos para além dos aspectos 

comuns de do coletivo ou comunidade onde está inserido. A identidade é então, a relação 

estabelecida entre esses aspectos individuais e comuns presente em cada sujeito e também nos 

coletivos sociais. Os debates sobre identidade e cultura estão em constante movimento e em 

uma sociedade dinâmica como a contemporânea as identidades surgem e ressurgem de diversas 

maneiras e estão sempre ressignificando determinada cultura. Essa discussão é hoje 
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impreterível para a análise e compreensão de sociedades em seus elementos comuns e 

diferenças (SPAREMBERGER; RANGEL, 2013, p. 250). 

Apoiado na perspectiva dos Estudos Culturais, entendemos que a identidade e relações 

de alteridade são determinantes para a dinâmica de determinada cultura. E os sentidos 

produzidos pela comunicação, vale lembrar, cumprem importante papel na construção de 

relações de identidade e alteridade. Qual deve ser, então, a dimensão e perspectiva desses dois 

conceitos na construção de uma comunicação contra-hegemônica sobre usuários de crack e 

outras drogas? As condições identitárias têm ganhado destaque nas lutas e processos de 

resistência de movimentos sociais de todo o mundo e sendo fatores centrais na discussão de 

organização social principalmente para o combate às opressões. Reivindicações sobre gênero, 

raça, etnia e orientação sexual são pautas frequentes de manifestantes e ativistas frente a 

governos e Estados no atual jogo democrático onde as disputas de sentido podem ser realizadas 

também pela ocupação das ruas. A globalização da informação a partir das novas tecnologias 

da informação não tem sido elemento contraditório aos processos de resistência locais em 

defesa de autonomia e valores contra-hegemônicos. Para Benhabib “as culturas são práticas 

humanas complexas de significação, de organização e de atribuição, divididas internamente por 

relatos em conflito. As culturas se criam a partir de diálogos complexos com outras culturas” 

(SPAREMBERGER; RANGEL, 2013, p. 251). 

A possibilidade de diálogo entre as culturas pode apontar para a segregação, mas 

também para a compreensão do diferente e capacidade de convivência mútua e pacífica. Em 

um “Estado Democrático de Direito” o fortalecimento da democracia se dá pela defesa e 

enaltecimento da cultura de minorias étnicas. O reconhecimento dessas minorias é essencial 

para a existência de sua autonomia e formação de identidade cultural dos indivíduos, pois os 

sujeitos estão sempre em constante relação de alteridade com outros terceiros e não existem 

isoladamente em sua identidade, mas na relação desta com a alteridade. Importante destacar 

que no Brasil a prática do não reconhecimento de algumas culturas atribuindo-os determinados 

estereótipos, Não se reconhece que algumas culturas possuem valores próprios e não se respeita 

suas identidades e alteridades (SPAREMBERGER; RANGEL, 2013, p. 251). 

Frequentemente os meios de comunicação em massa estão ligados a sub-representações 

de determinadas identidades culturais. A marginalização de determinados grupos pela 

manipulação de elementos simbólicos da identidade de determinado grupo pode ser operados. 

A partir de discursos e produções de sentido que podem reduzir a multiplicidade de 
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características de um grupo a um fenótipo específico, se consegue restringir as relações de 

alteridade da sociedade com determinado grupo. No caso específico do crack esse padrão 

fenotípico pode ser identificado na figura do homem negro, pobre e em situação de rua. Essas 

formas estereotipadas intensificam as fronteiras simbólicas entre algo considerado normal e os 

outros anormais cria uma dualidade entre “nós” e “eles” que se materializa no movimento de 

tentativa de extinção de tudo o que se configure como diferente. Os usuários de crack, neste 

sentido, podem ser caracterizados hegemonicamente como estranhos ou diferentes e acabar 

criando na sociedade uma necessidade de cobrar por medidas para solucionar o que não deveria 

ser um “problema” (LOPES; LOURENA, 2013, p. 12). 

Para Marilena Chauí, visualizamos um campo democrático quando enxergamos uma 

situação onde se criam e se reconhecem direitos. Segundo a autora o Brasil sofre com o excesso 

do autoritarismo oligarca de como nossa sociedade está estruturada e por isso tanto nossos 

campos democráticos quanto as noções de cidadania que temos acumulado acabam por 

conduzir a um reforço das lógicas de violência expressas nas relações sociais de poder. A 

democracia e a noção de cidadania são centrais para que a figura de um sujeito dotado de 

direitos seja reconhecida, quando essa ideia some entramos no campo da violência. A 

concentração oligopólica dos meios de comunicação em nosso país, junto à concentração 

também de nossas riquezas acabam por operar uma dinâmica forte de retirada de direitos sociais 

sem capacidade de questionamento e, em uma lógica econômica neoliberal de sociedade, acaba 

formar “bolsões de miséria” e exclusão (CHAUÍ, 2006, p. 140). 

Chauí também fala da importância de visualizarmos a democracia para além da 

perspectiva partidário/parlamentar e o exercício de dominação e poder de uma classe social pela 

outra pela estrutura do Estado. Segundo a autora é importante concebermos democracia também 

como uma forma de existência social que diz respeito ao modo como se dividem as classes 

sociais em diversas esferas como a vida social, o trabalho, a educação, moradia, saúde, acesso 

a transporte, alimentação e até mesmo a política fiscal. Essa compreensão é fundamental para 

que entendamos que a violência é exercida para além do Estado e está enraizada na sociedade 

brasileira. É a partir dessa estrutura de raciocínio que compreendemos o mito da não-violência 

(CHAUÍ, 2006, p. 141).  

Um mundo democrático precisa de uma gerência democrática das suas mídias em nível 

nacional e global. O que é usualmente chamado de quarto poder, pode ser também refletido 

sobre a perspectiva de um primeiro poder. Uma vez que a concentração midiática tem 
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capacidade para atuar coordenadamente por meio de conglomerados capitalistas e influenciar 

agendas políticas específicas a partir de formação de consensos. Quando a informação torna-se 

mercadoria e só se pode ter acesso a ela quando se paga, cria-se um paradoxo na lógica de 

acesso à informação, elemento crucial para as bases de uma sociedade democrática. Construir 

mecanismos de controle democráticos da mídia é essencial para que possamos também exercer 

uma democracia de fato em sociedade (FONSECA, 2004, p. 23). 

Os meios de comunicação são responsáveis por mediar a relação entre o público e o 

privado de modo que a interferência de entes privados na maneira como é percebida e 

interpretada a realidade pública pode ser distorcido por uma lógica empresarial que trabalhe em 

favor de interesses próprios. Através da formação de opiniões pelas imagens, agendas e poderes 

que pode delimitar, a mídia possui um poder totalizante dentro da sociedade que hoje carece de 

recursos democráticos para serem controlados. Para discutirmos esses elementos, é 

fundamental enfatizar que a mídia promove a intermediação entre as esferas pública e privada, 

o que implica a atuação de atores privados mediando seja outros interesses privados, seja 

(principalmente) interesses públicos, coletivos, o que significa uma grave ambiguidade tendo 

em vista a própria mídia pertencer à esfera dos interesses privados, a começar por seu caráter 

empresarial. A tradição republicana de democracia afirma a necessidade de “freios e 

contrapesos” da mídia para a constituição de um Estado de Direito realmente democrático e que 

seja capaz de pensar a política moderna (FONSECA, 2004, p. 3). 

Uma vez que a mídia é compreendida como um poder constituído por fora da 

institucionalidade e, mesmo assim, faz parte da dinâmica republicana de sociedade, é elemento 

fundamental para a existência de uma democracia de fato. Hoje é praticamente impossível 

compreendermos uma sociedade democrática sem o livre direito de expressão. Entretanto, é 

muito comum que o direito à essa mesma liberdade de expressão esteja objetivamente atrelado 

a pequenos conglomerados empresariais que possuem e dominam os meios de comunicação e 

a mídia de maneira geral. Logo, não existe comunicação democrática sem controle desses 

pequenos grupos que concentram a mídia nem políticas públicas eficazes no movimento de 

garantir a comunicação plena. Logo, o problema da democracia em nossa sociedade passa, 

necessariamente, pelo esforço da democratização das instituições e da mídia (FONSECA, 2004, 

p. 20). 

A democracia é um direito constitucional garantido pelo Estado Democrático de Direito 

na Constituição Federal desde 1988. É obrigação estatal proteger a efetivação de direitos sociais 
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para todas e todos, bem como o acesso à democracia plena. Infelizmente, a internação 

compulsória de usuários de crack, além de despender um alto custo social e econômico, ainda 

retrocede os avanços da reforma psiquiátrica brasileira no que tange à lógica manicomial das 

políticas higienistas que acabam por excluir dependentes químicos e expor suas contradições, 

necessidades e carências no território da cracolândia. 

A partir da compreensão de como se dá a construção dos discursos hegemônicos sobre 

crack, a partir do oligopólio dos aparelhos privados de hegemonia ligados à comunicação, 

podemos entender como essa concentração midiática se reflete na possibilidade de violações 

democráticas contra usuários. Uma vez que os valores simbólicos atribuídos ao usuário de crack 

e ao território da cracolândia estão ligados à legitimação da internação compulsória e, 

consequentemente, à violação de direitos fundamentais básicos sem que os sujeitos estejam 

transcendendo o campo da legalidade. Nesse momento podemos afirmar que a democracia está 

sendo violada.  

A garantia da perspectiva democrática para usuários de drogas que carregam o valor 

simbólico crack e estão localizados no território da cracolândia, nesse sentido, passa 

necessariamente pela existência de um discurso hegemônico sobre si que garanta sua 

caraterização como sujeitos dignos de direitos humanos, cidadania e, por sua vez, democracia. 

A existência democrática dessas pessoas passará, portanto, pela construção de narrativas que 

possam reafirmá-las enquanto sujeitos dignos de tal. Assim, a perspectiva de uma comunicação 

democrática, que garanta aos próprios usuários de crack, a possibilidade de se comunicar e 

produzir suas próprias narrativas é elemento fundamental para que o conceito de democracia 

possa ser assegurado de maneira objetiva para esse segmento social. 

6. O usuário de crack como não-cidadão 

Para o mundo ocidental, uma cidadania plena combina liberdade, participação e 

igualdade para todos. Entendendo que a cidadania plena é um fenômeno raro, utiliza-se esses 

conceitos como referências para se julgar a qualidade da cidadania em um determinado 

território, sociedade ou fragmento de sociedade. Podemos também desdobrar a cidadania em 

direitos civis (fundamentais à vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei), políticos 

(participação do cidadão no governo da sociedade) e sociais (participação nas riquezas coletivas 

e acesso a direitos como educação, saúde, trabalho, aposentadoria, etc). Pessoas que possuem 

acesso aos três são cidadãos plenos, os que possuem acesso parcial à esses direitos são 

chamados cidadãos incompletos e quem não acessa nenhum destes é considerado um não-



 

35 

 

cidadão (CARVALHO, 2001, p. 9). Segundo estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a 

maior parte dos usuários de crack no Brasil são adultos jovens, com idade média de 30 anos, 

homens (78,7%), não-brancos (80%), solteiros (60,6%), com escolaridade inferior ao ensino 

fundamental completo e sem moradia própria (BASTOS; BERTONI, 2014, p. 90). 

Hegemonicamente são sujeitos sem acesso à diversos direitos fundamentais básicos e muitas 

contradições do ponto de vista da existência cidadã plena. 

No Brasil os direitos civis e políticos sempre foram bastante precários e quando se fala em 

direitos sociais o quadro é mais grave ainda. Poucas iniciativas de direitos sociais são garantidas 

pelo Estado e praticamente quem garantia o pouco de assistência social no período colonial 

eram iniciativas particulares, não raro vinculadas a igrejas e religiões no sentido de oferecer 

auxílio (CARVALHO, 2001, p. 61).  

A noção de cidadania possui relação direta e dialética com os conceitos de sociedade 

civil e participação social. Todos estes elementos possuem relação com o desenho democrático 

da sociedade brasileira e influenciam na noção de projeto participativo. Para além disso, 

também são elementos imprescindíveis para a implementação de um programa neoliberal em 

escala mundial. As noções de sociedade civil, participação e cidadania mantém entre si uma 

estreita relação e foram selecionadas porque são, da nossa perspectiva, elementos centrais desse 

deslocamento de sentidos que constitui o mecanismo privilegiado na disputa política que se 

trava hoje ao redor do desenho democrático da sociedade brasileira. Essa centralidade, de um 

lado, se relaciona com o papel que elas desempenharam na origem e na consolidação do projeto 

participativo. De outro lado, e em consequência, elas são fundamentais exatamente porque 

constituem os canais de mediação entre os dois campos ético-políticos. Além disso, para além 

do cenário específico onde essas noções se inserem no debate brasileiro, elas também são parte 

constitutiva da implementação do projeto neoliberal no nível global (DAGNINO, 2004, p. 102). 

Dagnino afirma que o conceito de cidadania passou por um processo de deslocamento 

semântico dramático. Se em seus primórdios a noção de cidadania foi fundamental para 

referenciar a garantia de um conjunto de direitos e propiciou avanços significativos em termos 

culturais e políticos, hoje ela é apropriada pelo sentido neoliberal de sociedade e gera 

subjetividades relacionadas a um conjunto extremamente diferente do que é ser cidadão. O 

conceito de cidadania ampliada formulado por movimentos sociais ao fim dos anos setenta e 

principalmente ao longo dos anos oitenta, simultaneamente ao advento de importantes 

ferramentas de organização popular como o MST - Movimento Sem Terra, a CUT - Central 
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Única dos Trabalhadores e o PT - Partido dos Trabalhadores, trabalhava a noção da garantia de 

acesso à equipamentos urbanos como moradia, água, luz, transporte, educação e saúde. Além 

de também conseguir tangenciar questões relacionadas à gênero, raça, etnia e etc. Toda essa 

noção ampliada de cidadania era calcada na ideia de luta por garantia de direitos humanos 

básicos para todas e todos de maneira igualitária. Teve papel fundamental no processo de 

disputa intelectual e político contra a ditadura militar e criou um laço constitutivo entre as 

noções de cultura e política (DAGNINO, 2004, p. 103). 

O que a autora chama de “nova cidadania”, ou algo como o “direito de ter direitos”. É 

uma categoria que pode ser acrescida de novos direitos, a partir do momento em que a sociedade 

é permeada por novos movimentos que identifiquem essa necessidade e se organizem 

politicamente para reivindica-los. Direitos como a moradia, o direito ao próprio corpo e o direito 

à proteção do meio ambiente podem ser enquadrados como elementos partícipes desses 

chamados “novos direitos”. Essa nova cidadania também projeta a existência de sujeitos sociais 

ativos como agentes políticos na construção e manutenção dos seus próprios direitos. 

Objetivamente, representa um formato de cidadania muito bem adequada aos interesses de 

setores mais oprimidos e excluídos, ou uma “cidadania desde baixo”, como caracteriza a autora. 

Outro ponto essencial dessa nova cidadania é a importância de transcender o seu conceito 

liberal. O direito à cidadania representa o direito à pensar a sociedade, formular alternativas e 

ter a capacidade, enquanto sujeito, de transformá-la. Essa noção é especialmente importante 

para legitimar a construção de ferramentas de participação como orçamentos participativos, 

conferências e fóruns. Essa nova cidadania representa uma nova forma de sociabilização onde 

o sistema político pode ser projetado de maneira mais igualitária e que torna possível novas 

formatações na dimensão ética da nossa vida social (DAGNINO, 2004, p. 105). 

Com o advento da sociedade neoliberal, o conceito de cidadania sofre uma forte 

reconfiguração de seus sentidos. Sofrendo forte influência da concepção liberal tradicional, 

reduziu a compreensão coletiva do conceito e o reduz para uma noção evidentemente mais 

individualista. Esse reposicionamento também desliza o conceito de cidadão para uma conexão 

muito forte com a noção de consumo e capacidade de intervenção no mercado. As novas 

concepções de mercado neoliberal começam a transformar um cidadão garantido de direitos e 

cidadania plena em uma figura problemática para o mercado de trabalho capitalista, avesso à 

direitos trabalhistas e adepto da flexibilidade e individualização das relações de contrato com 

seus empregados. 
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A legitimação desta concepção de mercado transforma a cidadania em um privilégio 

daqueles que conseguirem ser capazes de pagar por ela. Nesse sentido, o conceito perde o que 

mais precioso acumulou nas décadas anteriores ao neoliberalismo: sua capacidade de interferir 

diretamente na questão da pobreza garantido direitos e acesso à serviços básicos a quem 

historicamente esteve excluído da noção de cidadania plena. Todo esse novo ideário de 

cidadania neoliberal será responsável por deslocar a garantia de direitos humanos coletivos e 

via Estado por uma responsabilidade moral de âmbito privado que vai acabar por se materializar 

em iniciativas como trabalho voluntário e filantropismo. O que era um conceito de cidadania 

ligado à garantia de direitos constitucionais, agora se transforma em um gesto de solidariedade, 

mesmo que paliativa, aos segmentos pobres da sociedades. Cidadania se transforma no ato de 

doar alguma quantia de dinheiro para crianças desamparadas e fazer publicidade com isso para 

colher capital simbólico (DAGNINO, 2004, p. 107). 

Muito bem adaptado à sociedade neoliberal, esse novo conceito de cidadania é abraçado 

por diversas iniciativas empresariais e se multiplica rapidamente no chamado terceiro setor 

(Organizações Não Governamentais) como forma de construir uma imagem pública de 

“responsabilidade social” que pudesse valorizar investimentos em bolsas de valores ou outros 

mecanismos de geração de lucro promovido pelo capital. Essa nova compreensão é 

completamente esvaziada da noção acumulada anteriormente de direitos universais e de 

participação política de organizações coletivas no sentido de combater desigualdades sociais e 

cenários de pobreza. Outro elemento que evidencia essa reconfiguração semântica da 

nomenclatura é a extinção progressiva do termo sociedade civil e sua substituição por “Terceiro 

Setor”, o que decreta a saída do termo cidadania do âmbito político e seu enclausuramento 

dentro de ações pontuais e auxiliares do Estado. A ideia dos indivíduos como sujeitos políticos 

praticamente some. Os alvos dessa nova compreensão cidadã não são mais seres humanos com 

“direito a ter direitos” mas pessoas carentes que necessitam da ajuda caridosa de alguma 

instituição pública ou privada (DAGNINO, 2004, p. 108).  

O crack aparece pela primeira vez nos Estados Unidos, berço do proibicionismo, como 

uma droga fortemente identificada com a população negra e pobre do país, majoritariamente 

em situação de vulnerabilidade social. No Brasil, a iniciativa de combate à essas populações, 

sob discurso de combate ao crack, feriu seriamente a cidadania da população mais miserável 

que fazia uso da droga. Em uma espécie de estado de exceção, sujeitos usuários de crack ou 

outras drogas são caracterizados como sujeitos sem desejo e direitos, o que acaba por legitimar 
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uma série de intervenções estatais e governamentais extremamente violentas e que violam 

direitos humanos e o amplo conceito de cidadania. Essa postura também fere os cuidados 

desenvolvidos pelo trabalho de profissionais da Saúde Mental e da Saúde da Família que, 

através dos Centros de Atenção Psicossocial, exploram metodologias de cuidado e saúde 

baseados na lógica da redução de danos e do antiproibicionismo (2012, p. 31). 

Lançando luzes sobre o conceito de cidadania insurgente, os moradores das periferias 

sociais imaginam que seus interesses estão muito mais ligados às suas experiências concretas 

do que sob a tutela de um Estado que vai saber o que lhe é necessário. Uma cidadania insurgente 

compreende a noção de uma experiência organizada, coletiva e que seja a base do exercício da 

transformação do seu entorno pela influência direta em instituições da sociedade, na 

participação no governo e também da reflexão sobre as leis que regem suas próprias vidas. Esse 

formato articula a esfera pública de forma capaz a ajudar na construção de justiça social 

(HOLSTON, 2013, p. 50). 

No Brasil, em meados dos anos setenta, a defesa dos direitos humanos através do 

exercício cidadão insurgente possuiu alguma relevância. A violência excessiva da Polícia 

Militar fez com que associações de bairro e instituições religiosas se unissem em uma campanha 

unificada para denunciar suas ilegalidades, oferecer serviços jurídicos e discutir sobre direitos. 

Nesse momento surgiram centros de defesa dos direitos humanos em periferias e conferências 

foram realizadas em nome da “defesa do povo”. Os direitos humanos, nesse momento, insurge 

como base pilar da própria noção de cidadania (HOLSTON, 2013, p. 51).  

O surgimento de novos espaços de organização pública e coletiva da sociedade civil nas 

periferias e denunciando a violência policial, fez com que o Estado fosse obrigado a responder 

de alguma forma. O primeiro movimento foi de reconhecer oficialmente os novos direitos 

necessários às novas configurações urbanas da nossa sociedade, principalmente os direitos 

esquecidos historicamente pela estrutura do Estado.  

Nesse sentido, desenvolveram-se às margens das suposições estabelecidas de 

governança: referiam-se aos novos espaços coletivos e pessoais da vida diária dos 

pobres nas periferias urbanas; consideravam mulheres e crianças tanto quanto aos 

homens; estabeleceram o dever de fornecimento de serviços da parte do Estado. Sem 

dúvida, a maior inovação histórica desses direitos é que eles iniciam uma 

reconceituação: seus defensores começaram a concebê-los como atributos da cidadania 

em geral e não das categorias especificamente diferenciadas de cidadãos, como 

trabalhadores de carteira assinada (HOLSTON, 2013, p. 54). 
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Importante destacar também que logo depois desse período, um regime de cidadania 

discriminatório, repressivo, que confine as pessoas em suas próprias localidades e responder 

com severidade a qualquer ameaça ao status quo. A negação à cidadania, conjunto de direitos, 

e a alienação da legalidade conduziram muitos “cidadãos” brasileiros a sofrer com a repressão, 

violência e injustiça de um Estado autoritário e violento. Esse modelo de cidadania diferenciada 

sempre se refletiu em altos níveis de “violência pública e privada, impunidade, descrédito nas 

instituições policiais, corrupção, transgressões e privatizações da justiça e da segurança, além 

da violência estrutural da subnutrição, da saúde pública abismal e de todas as reduções das 

oportunidades de vida que a pobreza traz”. A violência e repressão sistêmica à cidadania plena 

nunca foram postas em dúvida durante determinados períodos históricos. Vale resgatar, nesse 

momento, a histórica frase de Washigton Luís no anos 20, pouco antes de se tornar governador 

de São Paulo: “A questão social é um caso de polícia” (HOLSTON, 2013, p. 80). 

A Constituição de 1988 trouxe um novo conceito que se fortaleceu na nossa sociedade: 

cidadania. As pessoas ficaram mais conscientes de seus direitos, mais exigentes em 

relação às Instituições, e isso foi um convite aos que desejam servir bem a revisar suas 

posturas. A questão não era só de expandir os serviços, mas também de atitude […]. 

Com a nova ordem estabelecida, algo mais era necessário do que apenas nos colocarmos 

na posição dos clientes e imaginar novos produtos […]. Foi um convite para uma 

mudança cultural […] (HOLSTON, 2013, p. 101). 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, cabe ao Estado proteger a concretização dos 

direitos sociais de todas e todos e assegurar o livre exercício da cidadania. Entretanto, a 

internação compulsória de usuários de crack, além de gerar altos gastos econômicos, produz 

retrocessos na lógica antimanicomial da reforma psiquiátrica brasileira e se reflete em políticas 

higienistas que produzem exclusão social de usuários e dependentes químicos que passam a 

ganhar visibilidade em espaços públicos como as cracolândias e expõem suas necessidades e 

carências em meio ao uso constante da drogas crack. A cidadania e a dignidade humana fazem 

parte dos princípios fundamentais do Estado Democrático e Social de Direito (DF, art. 1º, II e 

III) e segundo o jurista Dalmo Dalari: 

Através do conceito de cidadania afirmam-se os direitos fundamentais da pessoa 

humana, na perspectiva da convivência, que é necessidade essencial de todos os seres 

humanos. Assim, conjugando-se os aspectos individuais e sociais, acentua-se também o 

dever de participação, inerente à cidadania (PÊCEGO; NETO, 2013, p. 101). 

 

Resumidamente, podemos caracterizar a cidadania como a capacidade de uma pessoa 

acessar um conjunto de direitos e poder participar organicamente da vida política de sua 

sociedade e do governo que lhe representa. Fica excluído desta condição a população que está 
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à margem e visibilizada por sua vulnerabilidade social. A internação compulsória de 

dependentes químicos e usuários de crack em especial (enquadrados em contexto de 

vulnerabilidade social) viola tanto a legislação nacional pós reforma psiquiátrica como as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Secretaria Nacional sobre Drogas, 

desconstruindo direitos fundamentais e promovendo exclusão social. Pode considerar-se ainda 

que a medida ataca direitos sociais fundamentais e de acordo com o Conselho Nacional de 

Direitos Humanos da ONU, a prática pode ser considerada análoga à tortura, o que a coloca em 

sentido diametralmente oposto à defesa da cidadania destes sujeitos usuários de crack e outras 

drogas internados (PÊCEGO; NETO, 2013, p. 87). 

Entretanto, ainda podemos destacar iniciativas como a da SEDESC - Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. Essa secretaria trabalha estruturando trabalho junto a 

famílias e usuários em seus territórios de uso através de iniciativas que tangenciam a ideia de 

cidadania plena: educação, esporte, cultura, lazer, desenvolvimento econômico e geração de 

renda. Tudo isso casado a um trabalho de acompanhamento de jovens, crianças e adolescente 

que fazem uso dos CAPS-AD infanto-juvenil (Conselho Federal de Psicologia, 2012, p. 60). 

Muito embora a lógica neoliberal em que estamos mergulhados tenham reduzido drasticamente 

nossas referências de cidadania, principalmente entre usuários de crack e outras drogas em 

situação de rua, algumas iniciativas ligadas à compreensão antimanicomial da saúde mental 

podem ser citados como referências positivas. 

Parece evidente também que a reconfiguração que tomou o termo de cidadania durante 

o tempo, passando de garantia de um conjunto de direitos para se transformar em sinônimo de 

caridade, afeta diretamente os setores sociais excluídos que necessitam de dispositivos para 

legitimar seu acesso a direitos humanos básicos. A construção midiática em torno do usuário 

de crack e outras drogas o identificando como um não-cidadão acaba por legitimar a intervenção 

Estatal em territórios como a cracolândia sem preocupação com direitos cidadãos básicos. A 

relação entre o discurso midiático produzido hegemonicamente sobre o usuário de crack e 

outras drogas possui relação direta com a nova concepção de cidadania pautada pela suspensão 

da garantia de direitos humanos básicos a todas e todos. 
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Capítulo 2 - O discurso sobre crack e internação compulsória na internet brasileira 

1. Metodologia de análise 

Os discursos construídos sobre crack que iremos analisar, recortados para este estudo, 

serão os construídos hegemonicamente na internet. Enquanto atravessamos a crise do impresso, 

segundo pesquisa do Ibope Media realizada em 2013, o Brasil já é o 5º país com o maior número 

de usuários conectados à internet, com cerca de 105 milhões de usuários fazendo uso da rede. 

Ainda segundo a pesquisa, 54% da população urbana do país têm acesso à rede de computadores 

(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2015) Os principais pontos de acesso das 

pessoas são as lan houses (31%), a própria casa (27%) e a casa de parentes e amigos (25%). A 

pesquisa ainda detectou que 38% dessas pessoas acessam a internet diariamente e que 87% 

acessam pelo menos uma vez por semana. Esse aumento no número de usuários da web é 

influenciado pela ascensão da classe C nos últimos anos.  

 

Figura 6 

Estudos mais recentes da Secretaria de Comunicação Social do governo federal, de 

2015, mostram que a internet é citada por 42% dos brasileiros como um dos seus meios de 

comunicação mais utilizados e 76% destes usuários fazem uso diário com exposição média de 

4h59 de segunda a sexta e 4h24 nos fins de semana. Entre os jovens brasileiros, 65% deles 

utilizam a internet diariamente. A escolaridade é um fator determinante e gargalo no acesso à 

rede de computadores, 87% dos que possuem ensino superior estão conectados, contra 8% 

daqueles que têm até a 4ª série. A internet no Brasil é principalmente acessada por 
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computadores (71%) e celulares (66%) (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

2015) por aproximadamente 109 milhões de pessoas. Os portais de notícia da internet com 

maior número absoluto de acessos são: G1 (38 milhões), UOL (34 milhões) e R7 (31 milhões) 

(Figura 7) (NEWMAN; LEVY; NIELSEN, 2015). 

 

 

Figura 7 

Considerando a importante posição que a internet tem ocupado entre os usuários 

brasileiros e a perspectiva de crescimento ainda maior desse setor nos próximos anos, entre 

outros motivos pelo Plano Nacional de Banda Larga aprovado em 2010, que tem como objetivo 

primeiro “massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga” (“Programa 

Nacional de Banda Larga”, 2010), os três portais de notícias com maior audiência do país (G1, 

UOL e R7) serão o recorte desse estudo. Serão analisadas 20 matérias categorizadas como 

“notícias” e “mais relevantes” em cada um dos portais, somando um total de 60 matérias. O 

recorte de análise será feito nas matérias que encontrarem as palavras-chave “crack” e 

“internação compulsória” simultaneamente. A ideia é conseguirmos compreender as relações 

criadas midiaticamente e de forma hegemônica na internet, entre o significante crack e as 

políticas de internação compulsória que vêm sendo executada por diversos governos. 

Segundo Eni Orlandi, a análise de discurso é uma proposta de dispositivo para 

interpretação de determinado objeto discursivo. Essa proposta busca o que foi dito em relação 

ao que não foi dito no texto, as diferenças entre o que é dito em lugares diferentes, as formas 

como se diz as coisas e, a partir dessa observação tentar capturar os sentidos produzidos pelo 
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discurso. Segundo a autora, a análise de discurso procura compreender o real do sentido 

presente na materialidade linguística e histórica. A língua funciona ideologicamente e o 

inconsciente não é passível de controle pelo saber. Todo discurso está encharcado de marcas do 

lugar onde é produzido, pelas marcas do inconsciente e pela ideologia dos sujeitos (ORLANDI, 

2009, p. 59). 

Na análise de discurso todo elemento importa, as reflexões sobre o objeto selecionado 

pode se debruçar em letras, imagens ou até mesmo sons (ORLANDI, 2009, p. 62). Ao objeto 

analisado atribuímos o conceito de “texto”, para os sentidos depreendidos do texto 

conceituamos “discurso” (ORLANDI, 2009, p. 63). 

Na análise do discurso não se toma o texto com ponto de partida absoluto 

(dadas as relações de sentido) nem de chegada. Um texto é só uma peça de 

linguagem de um processo discursivo bem mais abrangente e é assim que deve 

ser considerado. Ele é um exemplar do discurso. A mediação de um 

dispositivo analítico, da teoria e dos objetos do analista dão ao texto seu 

estatuto como objeto de análise. Uma vez atingido o processo discursivo este 

é que dá ao analista as indicações de que ele necessita para compreender a 

produção de sentidos. Os textos deixam de ser seu objeto (ORLANDI, 2009, 

p. 73). 

Como método para análise do objeto recortado para a pesquisa, Orlandi defende a de-

superficialização como o primeiro passo, a análise superficial da materialidade linguística. 

Como se diz, quem diz, em que circunstâncias diz, serão informações depreendidas do texto a 

partir dos vestígios e das marcas presentes no discurso. Paráfrases, metáforas e sinonímias são 

elementos dos quais podemos depreender marcas de historicidade na língua. A historicidade vai 

ser identificada a partir da interpretação que identifique novos sentidos exteriores ao texto. 

Orlandi dá como exemplo a hipótese de um texto que apresente uma letra “A” identificando um 

banheiro feminino e uma letra “O” identificando um banheiro masculino. Esses discursos 

marcam a presença de uma história em que os gêneros são diferenciados na linguagem através 

dos artigos indicados. O significado do texto não se dá por si próprio, mas em relação com 

outros textos, em seu contexto. O contexto em que o texto exemplo está inserido é o de uma 

sociedade dividida entre papéis de gênero masculino ou feminino. Segundo Orlandi, todo texto 

apresenta também um “fato discursivo” e “para a análise de discurso, o que interessa é a 

organização linguística do texto, como o texto organiza a relação da língua com a história no 

trabalho significante do sujeito em sua relação com o mundo. É dessa natureza sua unidade: 

linguístico-histórica.” (ORLANDI, 2009, p. 69). 

Neste sentido o método para análise de discurso pode ser esquematizado nos seguintes 

passos: primeiro a análise do texto e apreensão do discurso e segundo na identificação da 
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formação discursiva para desnudar sua formação ideológica. Passagem da “superfície 

linguística” para o “objeto discursivo” e passagem do ‘objeto discursivo” para o “processo 

discursivo”. Na análise de discurso o sujeito é linguístico-histórico, constituído pelo 

esquecimento e pela ideologia (ORLANDI, 2009, p. 91). A língua e também o processo 

discursivo onde a ideologia se manifesta são o terreno por onde se torna possível relacionar 

pensamento, linguagem e mundo, onde se une sujeito e sentido. Assim o sujeito significa o 

mundo através de sua ideologia. 

Se pensamos a ideologia a partir da linguagem, e não sociologicamente, 

podemos compreendê-la de maneira diferente. Não a tratamos como visão de 

mundo, nem como ocultamento da realidade, mas como mecanismo 

estruturante do processo de significação. Pelo que pudemos expor, a ideologia 

se liga inextricavelmente à interpretação enquanto dato fundamental que 

significa. A conjunção língua/história só pode se dar por meio da ideologia 

(ORLANDI, 2009, p. 96).  

Como o intuito da investigação científica é analisar o discurso hegemônico construído 

na internet a partir da correlação entre os termos “crack” e “internação compulsória”, fizemos 

uma análise do discurso de 60 notícias on-line que possuíam os dois termos chave citados e, ao 

mesmo tempo, estivesse no topo de relevância de seus respectivos portais. Retiramos as vinte 

matérias mais relevantes sobre crack e internação compulsória dos portais G1, R7 e UOL. Os 

três são os portais de notícia com o maior número de acessos do país. Aplicamos então, a análise 

de discurso como método para identificar o sentido dos textos coletados. 

2. Visão superficial do objeto 

Para realizar a análise de discurso no material selecionado, em um primeiro momento 

dividimos as notícias coletadas em três categorias de abordagem sobre a figura do usuário de 

crack. Neste processo, percebemos que todas as matérias podiam ser divididas em três grandes 

grupos, de acordo como a forma com que o usuário de crack é enxergado. O primeiro grupo 

une as notícias onde a perspectiva é criminalizante, onde os usuários de crack são relacionados 

a roubos, furtos, agressões ou possibilidade de violência a terceiros ou estabelecimentos nos 

locais que frequentam. O segundo grupo une as matérias com perspectiva médica, onde o 

usuário de crack é visto como um doente que não possui capacidade de conviver com a droga, 

e precisa de tratamento por estar doente e em estado de dependência física ou psicológica. A 

última perspectiva, onde fosse detectado uma narrativa mais humanizada, onde o meio de 

comunicação abordasse o usuário de crack como um sujeito dotado de sentimentos, perspectivas 

de vida, medos, sonhos, opiniões, profissão, família e outras categorias ligadas à faculdade 

humana. 
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Diferenciando os conteúdos dos três portais de notícias analisados, construímos a 

seguinte tabela: 

  

De acordo com a tabela, no material analisado notamos uma predominância na 

abordagem sobre o usuário de crack sob a perspectiva do doente. Embora em algumas matérias 

o uso do crack também esteja relacionado a atos criminosos como roubos, assaltos ou 

possibilidade de violência (criminoso), o discurso predominante tem foco na abordagem de 

saúde. Entretanto, se constatamos o predomínio do discurso médico sobre o discurso 

criminalizante, o discurso que aborda o usuário por uma perspectiva humanizada são os mais 

raros. A abordagem que leva em consideração relações sociais, anseios, medos, angústias, 

sonhos, perspectivas de vida ou preocupam-se em relatar outros traços de personalidade humana 

dos sujeitos nas matérias são escassos dentre o material analisado. 

No G1, principal portal de notícias do país, contabilizamos três matérias que abordam 

os usuários de drogas como criminosos, quatorze notícias abordando os usuários como doentes 

e apenas dois com uma abordagem humanizada. Já no portal R7 foram três matérias de 

abordagem criminalizante, quinze sob a perspectiva médica e três momentos em que usuários 

foram abordados a partir dos seus traços de humanidade. Por fim, o portal de notícias UOL 

apresentou quatro matérias criminalizantes, dezessete sob perspectiva médica e uma única 
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reportagem que recorre a aspectos humanos dos usuários de crack na hora de trabalhar sua 

abordagem. 

A análise também contabilizou o número de discursos que aparecem nas matérias se 

posicionando contra ou a favor da internação compulsória. A ideia era contabilizar a quantidade 

de médicos, juízes, promotores, ministros, deputados, familiares, movimentos sociais ou até 

mesmo usuários que aparecem nas notícias e como eles se posicionam através de seus discursos. 

Nesse sentido, a pretensa imparcialidade jornalística reivindicada pelos grandes meios de 

comunicação profissionais parece estar em cheque. Longe de qualquer tipo de equilíbrio entre 

discursos, os posicionamentos favoráveis às internações compulsórias são a grande maioria. 

Dentre o material coletado contabilizamos setenta personagens se posicionado a favor das 

internações, contra trinta e seis posicionamentos contrários à medida. Em um cálculo geral, 

contabiliza-se 66% dos discursos apresentados a favor da internação compulsória contra apenas 

34% dos discursos contrários à prática manicomial. 

 

Em uma análise segmentada dos três portais de notícias, podemos encontrar diferença 

no que tange a porcentagem de apresentação de discursos favoráveis ou contrários à internação 

compulsória. No G1, portal que concentra o maior número de acessos, é onde encontramos o 

maior desequilíbrio. São apresentados 29 discursos de perfis em defesa da internação 
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compulsória como medida para combater usuários de crack, contra apenas 7 contrários à medida 

manicomial. No caso do R7, encontramos o maior equilíbrio de pontos de vista entre os portais 

analisado, mesmo que com prevalescência também dos discursos em favor da internação 

compulsória. São 18 entrevistados favoráveis, contra 14 contrários. Por fim, o portal de notícias 

UOL apresenta 23 posições favoráveis à prática manicomial, contra 15 contrárias.  

 

Como os discursos apresentados pelas matérias são provenientes de diversos locais 

diferentes, mapeamos os mesmos e os distribuímos em nove categorias. Ministros, prefeitos, 

deputados ou figuras de partidos políticos foram categorizados como “Políticos”. Juízes, 

promotores, advogados e outras figuras ligadas ao judiciário, entraram na categoria 

“Profissionais de Justiça”. Médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e outros 

discursos ligados à medicina foram categorizados como “Profissionais de Saúde”. “Familiares” 

enquadra pais, mães ou outros parentes ligados aos usuários que são objeto da matéria. 

“Religiosos” enquadra discursos provenientes de fontes identificadas como padre. “Jornal” 

enquadra o posicionamento quando ele é tomado não por um entrevistado, mas pelo próprio 

veículo. “Leitor do Jornal” categoriza coluna de opinião, onde os leitores são convidados a 

manifestarem suas opiniões e suas ideias são publicadas. “Movimentos Sociais” categoriza 

fóruns, frentes e outros espaços de organização e mobilização coletiva sobre o tema. E 

“Usuários” categoriza os próprios usuários de crack quando são ouvidos por algum dos portais. 
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Entre a categoria “Políticos”, com vinte e oito personagens apresentados no total, o 

portal R7 foi o que mais apresentou discursos partindo desse local de autoridade. Com treze 

inserções, oito a favor e cinco contra, o meio de comunicação fez de deputados, governadores 

e prefeitos umas das principais vozes sobre o tema. G1 e UOL, embora tenham recorrido menos 

aos políticos como fonte, também o fizeram de maneira significativa, porém de maneira bem 

mais desequilibrada entre prós e contra as internações. Foram seis a favor e um contra no G1 e 

sete a favor e um contra no UOL. 

Os profissionais de justiça, juízes, promotores e advogados, apareceram vinte e cinco 

vezes nas matérias analisadas. Embora o teor hegemônico do discurso sobre crack esteja 

deslocado para a perspectiva médica, a forte presença de discursos ligados à justiça deixa nítido 

como o teor criminalizante do contexto em que os usuários de crack estão inseridos ainda é 

muito forte. Se são doentes e não criminosos, não parece muito coerente um número tão grande 

de sujeitos ligados à lógica da punição e do encarceramento estarem sendo demandados pela 

mídia para opinar sobre o tema. Nesse sentido, vale lembrar que as equipes que autorizam a 

internação compulsória são formadas por médicos e também profissionais da justiça. O G1 foi 

o portal que mais demandou esse tipo de discurso, apresentando dez no total. Foram oito a favor 

e dez contra as internações. O R7 vem logo depois com nove profissionais da justiça debatendo 

o tema, sete a favor e dois contra. Quem menos demandou o discurso jurídico foi o portal de 
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notícias UOL que ainda apresentou equilíbrio entre as partes, três contrários e três a favor da 

medida manicomial. 

Como a maior parte das abordagens sobre os usuários de crack os trata como doentes e 

sob a perspectiva médica da necessidade de cura e tratamento, o discurso médico foi o mais 

presente nas notícias selecionadas. Com 30 profissionais de saúde opinando sobre o tema, o G1 

apresentou nove profissionais a favor da internação e três contrários. Ponto fora da curva na 

discussão, o R7 apresentou poucos profissionais de saúde se posicionando sobre o tema e ainda 

apresentou três profissionais contrários com apenas dois a favor, diferente da lógica 

hegemônica nesse quesito específico. O portal de notícias UOL foi quem mais demandou o 

discurso médico e empregou discursos favoráveis oito vezes e discursos contrários cinco vezes. 

Quando apresentaram familiares de usuários de crack para se posicionar sobre a 

internação compulsória, os três portais apresentaram exclusivamente membros de família a 

favor da internação compulsória. Nenhum familiar de usuário contrário à internação ganhou 

visibilidade. Em número muito inferior a políticos, profissionais da justiça e profissionais da 

saúde, familiares apareceram um total de sete vezes. Quatro foram entrevistados no G1, um no 

R7 e dois no UOL, todos a favor da prática manicomial.  

Sob a categoria de “Religioso” apareceu o padre Júlio Lancellotti, católico ligado ao 

movimento das pastorais, duas vezes. Uma vez no G1 e outra no R7, o padre se posicionou 

contrário às internações compulsórias e em evento que criticava o governador Geraldo Alckmin 

(SP), entretanto apenas na cobertura do G1 fica explícito que a fala do padre acontecia em uma 

conjuntura de manifestação. A categorização do padre poderia aparecer como “movimento 

social”, entretanto, como não fica claro na notícia se a postura do padre é a postura coletiva da 

pastoral, optamos por categorizá-lo pela dimensão religiosa.  

Seguindo a lógica da questionável imparcialidade jornalística, tanto G1 quanto R7 não 

apresentaram conteúdo editorializado sobre o tema onde se posicionavam junto às internações 

compulsórias. Apenas no portal de notícias UOL o jornal se posiciona a favor das internações 

em dois momentos e também abre espaço para seus leitores publicarem suas opiniões, uma 

contra e outra a favor. Nesse sentido a categoria “Jornais” aparece com dois discursos a favor 

da internação compulsória no eixo do UOL e traço em todas as outras lacunas. No que tange a 

lacuna “Leitores do Jornal” o UOL novamente aparece com um contrário e um a favor, 

enquanto os outros portais marcam traço. 
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Na categoria “Movimentos Sociais”, procuramos por organizações coletivas que 

apresentassem algum tipo de militância política sobre o tema, em geral formada por 

trabalhadores da área, intelectuais orgânicos, usuários das redes de saúde mental, coletivos 

antimanicomiais e conselhos profissionais. Nos portais de notícias apareceram movimentos 

como a “Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos” e o “Movimento Nacional da População 

em Situação de Rua”. Entretanto, apareceram apenas três no R7 e dois no UOL. O G1 ignorou 

os movimentos sociais e não deu qualquer visibilidade para nenhum deles em qualquer uma das 

suas vinte notícias selecionadas. 

Os próprios usuários de crack, grupo mais interessado e afetado pela discussão também 

aparece sub representado no número de vezes em que aparece enquanto discurso nos portais de 

notícias. O G1 dá visibilidade a dois usuários a favor da internação compulsória e o UOL a três 

usuários contrários. O R7 não apresentou qualquer usuário de crack em suas notícias 

selecionadas para análise. Uma vez que são os usuários de crack os protagonistas da discussão 

e política social em debate pelos portais, deveria ser natural que os mesmos ocupassem papel 

de relevância e destaque na discussão. Entretanto, como os mesmos são reincidentemente 

categorizados como sujeitos desprovidos de capacidade de análise da realidade e condições para 

tomar decisões sobre si mesmo, até suas opiniões sobre medidas que afetam objetivamente sua 

própria realidade são invisibilizadas pela mídia hegemônica. 

Vale destacar ainda que manifestações públicas aparecem uma única vez no portal de 

notícias G1, quando o mesmo noticia uma manifestação em Campinas contra o governador 

Geraldo Alckmin em São Paulo no período em que ele inicia as internações compulsórias no 

estado. Para além dessa, mais nenhuma manifestação ganha qualquer notícia, muito embora os 

eventos tenham acontecido de forma considerável, organizados por movimentos sociais e 

ativistas antimanicomiais no período. 

De maneira geral, podemos notar que a discussão sobre crack nesses veículos 

hegemônicos na internet tem colocado políticos, profissionais da justiça e profissionais da saúde 

no centro do debate. Vale lembrar, as equipes que estão sendo formadas em algumas localidade 

onde a política de internação compulsória está sendo reintroduzida, é formada justamente pela 

união de profissionais da justiça e da saúde. Os discursos jurídicos e médicos protagonizam a 

discussão sobre os usuários de crack, não só nas disputas políticas como também na mídia 

hegemônica. Os próprios usuários e movimentos sociais, por outro lado, são vozes com pouco 

destaque ou visibilidade. Hegemonicamente podemos notar também que o volume de discursos 

apresentados em favor das internações compulsórias aparece em tamanho muito maior que os 
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críticos à medida, constatação que vai de encontro à compreensão do jornalismo como um 

mediador das informações compromissado com a imparcialidade narrativa através do equilíbrio 

de fontes e dados. 

Vale destacar ainda que alguns acontecimentos relevantes como o lançamento do 

programa “Crack, É Possível Vencer” do governo federal, o lançamento do programa 

“Recomeço” do governo estadual de São Paulo, além das movimentações políticas das 

prefeituras de São Paulo, com o programa “Braços Abertos”, e da prefeitura do Rio de Janeiro, 

principalmente com a procura de parcerias com o governo federal para realizar medidas antes 

dos megaeventos Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), são destaques no material 

analisado aparecendo mais de uma vez e de maneira transversal em alguns dos portais 

analisados. 

3. Vestígios discursivos 

Em um fragmento destacado do portal de notícias G1, produzida por sua afiliada Gazeta 

de Vitória/ES, encontramos o seguinte título: “Dependentes de crack ocupam bairros nobres de 

Vitória” (GAZETA, 2015). Se é verdade que o jornal estranha o fato de “dependentes de crack” 

estarem em um bairro de pessoas ricas, está subentendido que os “dependentes de crack” 

necessariamente são sujeitos pobres. Caso contrário, não haveria problemas em uma pessoa rica 

estar em um bairro destinado a pessoas ricas. Esse sentido do discurso fica evidente quando 

reconstruímos o título da matéria a partir de seu contraponto. “Dependentes de crack ocupam 

bairros nobres de Vitória” também quer dizer “Pessoas que usam crack não estão nos bairros 

pobres de Vitória”. Em uma análise mais minuciosa, detectamos que o estranhamento que alçou 

a informação ao status de notícia é que “os dependentes de crack” extrapolaram territorialmente 

os limites dos bairros pobres de Vitória. De acordo com a ideologia que influencia esse discurso, 

por esse motivo mostra-se necessária a produção de um texto que demande da Polícia Militar 

ações, contra pessoas que não são criminosas, para higienizar o local. 
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Figura 8 Fragmento publicado pelo portal de notícias G1 

Se pensarmos que o discurso está marcado também pelo lugar de onde ele é proferido, 

é importante atentarmos que a notícia é produzida por uma afiliada da Rede Globo, maior 

empresa privada de comunicação do Brasil e comandada pela família Marinho, uma das mais 

ricas do país. Um discurso que parte de burgueses detentores dos meios de produção de 

comunicação, mesmo que não realizado de forma direta e mecânica, é natural que estranhe a 

presença de pessoas pobres em seu território. Uma vez que pessoas moradoras de “bairros 

nobres”, mesmo que em proporção inferior, também fazem uso e ficam dependentes de crack, 

o não dito do título da notícia denuncia um preconceito de classe. Não com os “dependentes de 

crack”, mas com os “dependentes de crack” pobres que ousaram invadir o espaço público da 

rua em “bairros nobres” da capital do Espírito Santo. Nesse sentido não há como negarmos a 

ideologia presente e a classe com a qual se identifica o discurso. 

A forma como se apresenta determinado discurso também evidencia diversos sentidos. 

No trecho destacado fica nítida a postura criminalizante dos dependentes (pobres) que estão no 

bairro nobre, mesmo que eles não estejam cometendo crime algum. Após o título da notícia, 

apresentam-se dois subtítulos. O primeiro diz “Eles são visto como ameaças para os moradores 

e comerciantes da região”, o segundo afirma “Polícia Militar afirma que não tem ferramentas 

para lidar com esse público”. Ou seja, a primeira oração vem afirmar que, embora eles não 

estejam praticando crimes, são apreendidos como ameaça no território “nobre”. E logo em 

seguida, apresenta o discurso da autoridade competente para combater criminosos: a Polícia 

Militar. 

Outro fragmento importante de ser destacado na mesma matéria, para se identificar e 

exemplificar sentidos nas marcas do não dito, do lugar de onde se diz ou da ideologia por trás 

do que se diz é o pronunciamento do comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Vitória. 

Ao tentar explicar os motivos dos “dependentes de crack” estarem nos bairros nobres, o PM 
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afirma: “O lixo de um bairro nobre é interessante para essas pessoas” e mais a frente conclui: 

“ações de solidariedade quando distribuímos cobertores, sopa, colchão, tudo isso faz com [sic] 

o indivíduo permaneça no local”. 

Começando pelo não dito, a primeira frase explicita a preocupação, por parte do PM, do 

lixo dos bairros nobres ser “interessante” para os dependentes de crack que estão na região. 

Muito embora o objeto material sobre o qual se constrói a notícia sejam pessoas que estão 

passando fome e tendo que recorrer ao lixo de outras pessoas para se alimentar, o discurso do 

PM preocupa-se mais com o higienismo do “bairro nobre” que com a condição desses seres, 

obviamente, desumanizados pelo seu discurso. Por não serem mais humanos, o PM conclui seu 

pronunciamento público criminalizando atos de solidariedade de pessoas que resolveram 

enxergar os “dependentes de crack” como humanos e optaram por oferecer a eles cobertores, 

colchão e sopa para que o frio e fome das pessoas fossem amenizados. Afinal, isso faz com que 

“o indivíduo permaneça no local”. 

A ilustração da matéria é feita com a foto com a legenda “Bairros possuem prédios e 

lojas de luxo em Vitória”. A partir deste recurso, o prédio de luxo é alçado à condição de 

significante que pode servir como demarcador do que seria o “bairro nobre”.  

 

Figura 9 Fragmento publicado pelo portal de notícias G1 
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A opção por adotar um discurso higienista em detrimento do respeito à faculdades 

humanas, como o frio e fome de pessoas em situação de rua, revela o caráter de classe do 

discurso e reafirma o local de onde é proferido: um meio de comunicação pertencente à uma 

família burguesa. Essa compreensão, por sua vez, desnuda o caráter ideológico nítido por trás 

do discurso. As marcas do texto demonstram que a ideologia presente no discurso, com certeza 

não é a de quem está passando fome, mas de quem critica a “solidariedade” e quer tirar até a 

“sopa”. O texto apresentado desvela um discurso com ideologia nítida. 

Nessa outra matéria destacada para análise, dessa vez do portal de notícias R7, no objeto 

textual encontramos o título “Mães de viciados em crack pedem socorro na primeira semana  

do programa de internação em São Paulo” acompanhado do subtítulo “Familiares se sentem 

estimulados a procurar ajuda para internar filhos dependentes”, seguido da foto de uma senhora 

com a seguinte legenda: Janecleide Viana, 40, levou o filho viciado em crack para um centro 

de atendimento de SP, mas o jovem acabou fugindo”. 

 

Figura 10 Fragmento publicado pelo portal de notícias R7 

Começando pelo não dito, presume-se que se as “mães de viciados em crack pedem 

socorro na primeira semana do programa de internação”, isso quer dizer que essas “mães de 

viciados em crack” provavelmente não possuem outro tipo de política eficiente e adequada para 

cuidar de seus filhos, restando a elas pedir socorro para as internações compulsórias como a 

solução para o problema. Alternativas como políticas de saúde e atenção aos usuários de droga 
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em situação de rua como os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas, os Consultórios 

na Rua e as políticas de Redução de Danos, embora já defendidas por diversos intelectuais e 

movimentos sociais, são sumariamente silenciadas. Uma vez que aponta para as internações 

compulsórias como alternativa, o portal também esquece de mencionar um relevante dado sobre 

a prática manicomial: a maioria dos pacientes que não estão convencidos do tratamento não 

respondem bem à internação. Não à toa, a legenda da foto deixa nítido o quão eficaz foi a 

internação forçada do rapaz: “o jovem acabou fugindo”. 

Outra marca importante de se destacar é o silenciamento da palavra “pais”, uma vez 

que, teoricamente, os mesmos são tão responsáveis quanto as mães pelos filhos “viciados em 

crack”. Entretanto, na estrutura patriarcal em que nossa sociedade se organiza, na maioria das 

vezes cabe à mulher a responsabilidade pelas tarefas do ambiente doméstico, como a criação 

dos filhos. Sendo assim, são principalmente as mulheres que estão colhendo o ônus de precisar 

correr atrás de solução para os problemas de seus filhos. O não dito por trás da palavra “mães” 

no título, neste caso, é um vestígio que o discurso deixa escapar que evidencia o contexto social 

patriarcal no qual o texto está inserido e sendo interpretado.  

Aprofundando a análise sobre de onde parte esse discurso onde mães pedem socorro 

para que seus filhos viciados sejam internados, é importante destacar o que é o portal de notícias 

R7. Chefiados pelo bispo Edir Macedo, todos os meios de comunicação da Rede Record 

possuem relação econômica e política direta com a Igreja Universal, vertente do cristianismo 

neopentecostal que é marcado pelo evangelismo massivo (através de TVs, rádios, jornais e 

internet) e pela associação de dificuldades pessoais e materiais à falta de fé. Muitas 

comunidades terapêuticas, locais para onde é destinado grande parte dos usuários que são 

internados compulsoriamente, são propriedades de pessoas ligadas à Igreja Universal e muitas 

delas recebem vultuosos repasses do governo federal. Essa relação, melhor detalhada e 

discutida em um capítulo mais à frente, é fundamental para compreendermos as motivações 

econômicas que podem estar por trás de discursos que apontam a internação compulsória como 

única alternativa para a recuperação de usuários de crack ou outras drogas. Já que o programa 

também estava em sua primeira semana de atividade, a notícia pode ser entendida também como 

uma referência de comportamento para outras mães ou familiares que possuem problemas com 

“viciados em crack” e que, por ventura, ainda não conheciam a iniciativa. 

Outra marca importante de ser destacada é o apelo para a categoria do discurso familiar 

para apontar a internação compulsória com saída. Para a ideologia da maioria das igrejas 
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evangélicas a família é o centro da formação dos sujeitos, por isso o cuidado com os filhos 

passa pelo discurso de autoridade de quem é mãe ou familiar e que, por esse motivo, sabe o que 

é melhor para uma pessoa que faz uso problemático de crack. O acúmulo teórico e experimental 

das internações compulsórias enquanto prática manicomial na história são descartados e o 

encarceramento de usuários de drogas volta à vitrine da mídia sem qualquer exibição de pontos 

contraditórios na notícia. Podemos configurar esses elementos como um vestígio que revela a 

ideologia por onde é construído o discurso da notícia. Ainda nesse sentido, vale destacar que 

ao fim do texto da matéria o hiperlink logo em seguida leva o leitor para uma outra matéria de 

nome “Crack deixa sequelas em familiares de dependentes”. Fruto de sua posição ideológica, 

o R7 parece dar especial atenção à família como centro na discussão sobre usuários de crack. 

A matéria também conta em detalhes o drama de Dona Jane para internar seu filho. 

Deste texto podemos analisar algumas marcas que denunciam o discurso e a ideologia por trás 

das letras: 

Janecleide Viana, 40 anos, moradora de Cotia, na região metropolitana de São 

Paulo, é mãe de um viciado em crack. Ela chorava na porta do Cratod na tarde 

de quinta-feira (24) à procura do filho Jefferson Feitosa, 22, dependente de 

crack há um ano. 

Jefferson, que também sofre de esquizofrenia, tentou matar a mãe com uma 

pedra de mármore e a avó materna com uma faca. No domingo (20), o jovem, 

em meio a uma síndrome de abstinência, exigia aos berros que comprassem 

crack para ele. No final da tarde, começou a ficar violento. Foi acorrentado 

pela família. 

Dona Jane, como é conhecida entre os amigos, colocou uma cadeira no terraço 

e lá ficou, na fiscalização, sem dormir, até quarta-feira (23), quando conseguiu 

internar o filho no Cratod. Saiu de lá às sete da noite. Três horas depois, o 

filho fugiu — andando e pela porta da frente (“R7 - Mães de viciados em crack 

pedem socorro na primeira semana do programa de internação em São Paulo 

- Notícias - R7 São Paulo”, 2013). 

Uma primeira marca a ser notada está no fato de que a caracterização e contextualização 

da mãe Janecleide e do filho Jefferson são feitas de modos completamente distintos. Enquanto 

“Dona Jane, como é conhecida entre os amigos”, é apresentada como “mãe”, “moradora de 

Cotia”, que ficou sem dormir para fiscalizar o filho e chorou na porta do Cratod, Jefferson é o 

jovem “viciado em crack” “que também sofre com esquizofrenia” e “tentou matar a mãe com 
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uma pedra de mármore e a avó materna com uma faca”. A escolha pela forma de apresentação 

rapidamente já delimita e aproxima Dona Jane do leitor enquanto coloca o “viciado em crack” 

afastado, o problema a ser resolvido. Perceba a ausência de definições de Jefferson por suas 

características humanas. Esse processo de desumanização da figura cuja internação precisa ser 

legitimada, é um movimento de deslocamento fundamental para a construção de um discurso 

que aprove a lógica manicomial junto aos leitores do portal. 

Outro fragmento, desta vez do portal de notícias UOL, apresenta como título “Ex-

usuário conta como se livrou do crack após 25 internações” sob a categorização “@saúde” 

seguido do nome do autor da notícia. 

 

Figura 11 Fragmento publicado pelo portal de notícias R7 

O título da matéria já aponta para a existência de uma narrativa de superação. Fala de 

um “ex-usuário” que foi capaz de se livrar do crack a partir da internação, mais precisamente 

vinte e cinco internações. A matéria apresenta um roteiro de superação onde o sujeito é 

caracterizado como alguém completamente desprovido de condições para uma existência digna 

que, através das internações e da opção pelo caminho da teologia consegue dar a volta por cima 

e vencer o crack. Lembrando o caráter das comunidades terapêuticas, muitas delas ligadas a 

instituições religiosas, as marcas do texto que denunciam a volta por cima a partir da “faculdade 

em teologia” seguido da “especialização em dependência química”. 

Ainda com 18 anos ele ganhou um carro zero num concurso e, com o dinheiro 

da venda, foi para os EUA estudar para ser piloto de avião. Ficou um ano 

longe da cocaína, mas acabou voltando e, para piorar, passou a ser dependente 
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de LSD e heroína. Pedia dinheiro nas ruas de Miami para sustentar o vício, até 

que a família o trouxe de volta para o Brasil. 

Com pouco dinheiro, acabou optando pelo crack, viciou-se em apenas quinze 

dias. Sem ter para onde ir, foi para na Cracolândia, no centro de São Paulo. 

Ficou por lá seis anos e acredita que foi milagre não ter se envolvido em crimes 

nem contraído HIV. 

Um dia, ele sentou na calçada, chorou e sentiu, pela primeira vez, a dor de ter 

se envolvido com as drogas. Naquele momento, ele diz que teve alguma 

espécie de experiência espiritual (“UOL - Ex-usuário conta como se livrou do 

crack após 25 internações”, 2013). 

Mais em frente outra marca chama a atenção. Muito embora o discurso esteja vindo de 

um ex-usuário, a caracterização de si próprio aparece carregada de preconceito e o mesmo se 

equipara a um “zumbi”: “Nacer conta que a internação compulsória é necessária, já que 

considera impossível negociar com uma pessoa que está sob efeito do crack. "Não é mais um 

ser humano, é um zumbi que está lá"”. Quando aprofundamos a discussão sobre o caráter 

ideológico carregado pelo discurso, notamos que por vezes os sujeitos podem acabar por 

absorver e reproduzir ideias e discursos que não são exatamente seus, mas de uma outra classe 

que não só pode estar em direto conflito de interesses com você como pode estar disposta a 

estabelecer uma relação de dominação. Quando o próprio ex-usuário compara sua situação a de 

um zumbi, o discurso produzido por esse texto traz força à legitimação das propostas de 

internação compulsória onde o sujeito perde a autonomia sobre o próprio corpo e a justiça passa 

a ter o direito de encarcera-lo se assim entender que deve fazer. 

O discurso religioso e espiritual, muito comum às experiências de internação 

compulsória que são ligadas a comunidades terapêuticas ligadas às igrejas evangélicas, 

apresenta ainda outras marcas textuais. Se no início da matéria já é explicitado que a volta por 

cima do protagonista da matéria se deu pela faculdade de teologia, o resgate do histórico de 

vida dele aparece logo depois e é radicalmente transformado por uma experiência religiosa. A 

matéria afirma que “Nacer começou a usar cigarro, álcool e maconha, na adolescência. Aos 

17 anos, experimentou cocaína pela primeira vez. Um ano depois estava completamente 

viciado.”. A história se desenrola com Nacer indo para Miami estudar para ser piloto de avião, 

uma perspectiva de futuro profissional com alto poder aquisitivo, em contraste com o fato de 

que ele acaba se viciando em LSD e heroína que acabou por colocá-lo na situação de pedinte 

nas ruas de Miami. Nesse momento a família de Nacer o traz de volta para o Brasil e o rapaz 



 

59 

 

vai parar seis meses em uma cracolândia no centro de São Paulo. É então que ele sentencia seu 

“milagre” de não ter se envolvido com crimes ou se infectado com HIV e após uma 

“experiência espiritual” onde se livra das drogas, começa a trabalhar e vira um teólogo.  

Como já trabalhamos em outros momentos, a relação das políticas de internação 

compulsória com as organizações religiosas evangélicas das comunidades terapêuticas fazem 

com que sua relação econômica acabe deixando vestígios na produção textual que encontramos 

em discursos sobre crack. Não é à toa que, para um sujeito que precisa vencer o crack, a solução 

seja apresentada através da política de internação e com uma espécie de reforma espiritual do 

indivíduo. Se é verdade que o texto apresenta elementos que desnudam seu discurso e este, por 

sua vez, revela determinada ideologia, o exemplo supracitado é um belo objeto para 

identificarmos como essas marcas aparecem materialmente e revelam toda uma historicidade e 

contexto de onde o discurso está construído. As marcas textuais não apareceram por acaso, 

estão carregadas de ideologia. 

Analisando mais de perto outro texto publicado pelo portal G1, podemos concluir alguns 

descompassos entre o título e o que é apresentado de fato na matéria. Em notícia publicada na 

editoria do Rio de Janeiro encontramos o seguinte título: “Internação compulsória de crianças 

e jovens por crack divide opiniões no RJ” (“G1 - Internação compulsória de crianças e jovens 

por crack divide opiniões no Rio de Janeiro”, 2011) seguido de dois subtítulos: “Detidos só são 

liberados quando são considerados livres do vício” e “Responda à enquete sobre essa decisão 

na página do G1 RJ”. 
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Figura 12 Fragmento publicado pelo portal de notícias G1 

  O primeiro elemento a ser notado nessa matéria é a incongruência do seu título com o 

corpo da notícia. Se o título afirma que a “internação compulsória de crianças e jovens por 

crack divide opiniões no RJ”, ao lermos a matéria só somos apresentados à opinião da prefeitura 

do Rio de Janeiro (Eduardo Paes/PMDB). Primeiro a Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SMAS) afirma que “os detidos só são liberados quando agentes os considerarem livres 

do vício”, utilizando as palavras “detidos” e “liberados”, termos utilizados para noticiar prisão 

ou soltura de criminosos. Embora nenhum discurso de crítica às internações compulsórias tenha 

aparecido, logo em seguida a própria Prefeitura já se defende “a internação compulsória, como 

é chamada, não desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente nem a Constituição”. 

Na sequência o próprio jornal apresenta o centro de acolhimento "Casa Viva" 

caracterizando-o como “um dos locais da prefeitura para tratar dependentes químicos” onde 

“mais de 30 funcionários estão envolvidos na recuperação de adolescentes viciados, que 

atualmente são oito. Além de receberem as refeições do dia, eles participam de brincadeiras e 

recebem atendimento médico e psicológico”. Relatórios produzidos sobre comunidades 

terapêuticas do Rio de Janeiro, entretanto, contradizem o discurso e revelaram diversas 

violações de direitos humanos.  

 Sem apresentar qualquer posição contrária ou crítica à internação compulsória para 

justificar o fato do título afirmar que a medida “divide opiniões”, a matéria conclui com 

informações que desvelam o caráter de classe e sobre quem tem recaído o maior número das 

detenções: favelas e subúrbio. O G1 afirma que “a secretaria fez a primeira operação conjunta 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/05/prefeitura-e-pm-fazem-operacao-contra-cracolandia-no-suburbio-do-rj.html
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com a PM, na Favela do Jacarezinho, no Jacaré, no subúrbio do Rio, de combate ao crack” e 

que até o momento 760 pessoas já tinham sido recolhidas, sendo 169 delas crianças, e as 

operações ocorreram “a maioria, na Favela do Jacarezinho; outras três também no subúrbio, 

duas no Centro”. Uma das regiões mais elitizadas da cidade, a Zona Sul recebeu apenas uma 

operação. 

 Ao analisarmos o texto e depreendermos deles alguns sentidos discursivos como o fato 

das operações de internação compulsória ocorrerem principalmente contra usuários em situação 

de rua e em territórios periféricos, o que desnuda um caráter de classe na medida. O fato dos 

discursos que criticavam as internações de crianças e jovens serem silenciados e a postura de 

apresentar apenas um discurso oficial que defende a lógica da internação, não deixa de revelar 

a opção do veículo em construir um discurso que acabe por apontar para a legitimação da 

medida abdicando de qualquer tipo de crítica. 

 Aproximando nossa análise de outra notícia do portal de notícias R7, encontramos o 

título: “Deputado defende internação compulsória para usuários de crack” (“R7 - Deputado 

defende internação compulsória para usuários de crack”, 2015). O deputado em questão é Jorge 

Silva, do PDT na época da publicação mas hoje filiado ao PHS, integrou a Comissão Especial 

de Políticas Públicas de Combate às Drogas e é eleito pelo estado do Espírito Santo. Embora o 

termo “epidemia de crack” não seja uma das palavras-chave da pesquisa é curioso perceber 

como ela aparece em diversas notícias do recorte, como é o caso dessa. Como trabalhamos no 

capítulo anterior, não existe uma “epidemia de crack” no Brasil, se formos tomar como base o 

conceito científico do que é uma epidemia de fato. Esse termo é uma construção midiática, que 

foi absorvida por pesquisas científicas que, por sua vez, retroalimentaram a mídia. Dessa vez 

com mais legitimidade para empregar o termo. 



 

62 

 

 

Figura 13 Fragmento publicado pelo portal de notícias R7 

 Muito embora o deputado pondere que “não é sair por aí fazendo uma internação de 

todos os usuários que estão nas ruas. É preciso ter uma equipe multidisciplinar para fazer a 

abordagem dessas pessoas”, o não dito silenciado em sua fala deixa a impressão de que a 

internação compulsória é a única medida possível e que tanto movimentos sociais quanto a 

própria oposição de esquerda em sua casa legislativa defendem métodos alternativos à medida. 

Mais à frente o equívoco conceitual de Jorge Silva reaparece em um discurso de combate ao 

crack, fundado no paradigma de guerra às drogas, onde o deputado afirma que “o Brasil está 

enfrentando uma epidemia” e que “o país está perdendo uma faixa de seus jovens para as 

drogas”. Sabemos que guerra e combate se faz contra pessoas ou nações, não contra objetos ou 

coisas. Mesmo assim, o político outrora do PDT encerra a matéria afirmando que na Câmara 

há um projeto "tentando combater principalmente o crack”. 

Vale destacar ainda que Jorge Silva é médico e sua leitura, embora localizada no texto 

como de um deputado apenas, guarda nas entrelinhas o discurso médico. Mesmo que a 

“epidemia de crack” não exista, o parlamentar deve gozar da autoridade de falar como um 

profissional da saúde na hora de proferir discursos antidrogas. Como analisamos, o discurso 

carregado pela autoridade médica é um dos que assume o centro da discussão quando falamos 

de drogas, e no caso do crack a lógica não foge à regra. Essa condição do local de onde o 

discurso é proferido no caso do médico/parlamentar, influencia diretamente sob que áreas o 

parlamentar provavelmente vá atuar de maneira mais incisiva para legislar. 
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Figura 14 Fragmento publicado pelo portal de notícias UOL 

Em uma matéria da Folha de S.Paulo, replicada pelo portal de notícias UOL, uma 

entrevista com Drauzio Varella, renomado médico brasileiro com notável trabalho em saúde 

junto aos presidiários do antigo Carandiru, é o argumento de autoridade selecionado pelo 

veículo para se posicionar com destaque. Em tom de revolta, o médico que é conhecido como 

um homem extremamente calmo e racional, se irrita com a “politização” e “ideologização” da 

questão. O título traz o texto: “Internação compulsória é caminho a ser percorrido”(“UOL - 

Internação compulsória é caminho a ser percorrido”, 2013), sentenciando a necessidade da 

medida. E seguido pelo subtítulo: “Para o médico, medida pode não ser a ideal, mas politizar 

a questão torna a discussão inútil; segundo ele, ninguém tem receita exata para tratar 

dependentes de crack”. 

Para começarmos extraindo sentidos do título e tentando lê-lo a partir de outras palavras, 

podemos começar interpretando o fato da frase “Internação compulsória é caminho a ser 

percorrido” não abrir espaço como outras possibilidades de tratamento alternativas à internação 

compulsória. Como o discurso, além de autoritário na forma, também é revestido de autoridade 

ao investigarmos de onde ele parte: da figura de um médico conhecido e respeitado no país. O 

discurso médico detém muita autoridade quando o objeto do discurso é um “doente”. Vale 

lembrar, é sob essa perspectiva que a imensa maioria das notícias analisadas produziu suas 

informações. 

Drauzio Varella se revoltando contra a passividade do Estado brasileiro diante da 

“epidemia de crack” em um dos maiores dos jornais do país provavelmente disputou a opinião 
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de um grande setor médio da sociedade sobre o tema das internações compulsórias: “Revoltado. 

É assim que o médico e colunista da Folha Drauzio Varella, 69, diz se sentir com a polêmica 

envolvendo a internação compulsória de dependentes de crack, adotada há uma semana pelo 

governo Alckmin.”. Questionar a internação compulsória é digno da revolta até mesmo dos 

mais calmos dos médicos: “Está na hora de parar com essa discussão ridícula. Internação 

compulsória é um caminho que temos que percorrer.”. 

Ao ser perguntado pela Folha se “o debate (sobre internação compulsória) está 

ideologizado”, Drauzio responde utilizando o conceito de epidemia de maneira equivocada: 

“Totalmente. É uma questão ideológica e não é hora para isso. Estamos numa epidemia, 

quanto mais tempo passa, mais gente morre.”. E um argumento patético quando tenta 

sensibilizar o leitor pedindo para que ele imagine a própria filha no caso: “Sempre faço uma 

pergunta nessas conversas: 'Se fosse sua filha naquela situação, você deixaria lá para não 

interferir no livre arbítrio dela?'”. O primeiro está equivocado porque o crack não se configura 

como uma epidemia e o segundo porque não é apresentado um argumento racional, tenta se 

valer da projeção de um familiar teoricamente jogado na sarjeta, para defender a internação 

compulsória. Mesmo carregado de um discurso fortemente ideológico, o médico reclama da 

“ideologização” do debate. 

O médico ainda encerra a entrevista com uma declaração de que acha necessária uma 

política de combate ao crack muito parecida com o programa “Crack, é possível vencer” do 

governo federal. Varella defende que “temos que ter uma política nacional para definir as 

grandes diretrizes. Mas não acho que vamos definir isso com políticas nacionais. Temos que 

particularizar. Cada cidade tem que criar estruturas locais de atendimento”, algo muito 

similar ao projeto federal que tem como estratégia para combater o crack a realização de acordos 

diversos com as prefeituras do país. 

Entretanto, vale destacar que, se por um lado Drauzio Varella defendeu com substância 

as internações compulsórias, por outro ele também conseguiu apontar para a necessidade da 

educação sobre drogas nas escolas através de políticas preventivas: “Nós perdemos muito 

tempo. Não fizemos campanha educacional, não trabalhamos as crianças. Agora todos ficam 

horrorizados. Temos que ter aulas nas escolas, aprender desde pequeno. Precisamos chegar 

antes da dependência.” 

Outro fragmento importante de ser destacado é este do portal G1 sobre a cidade de 

Caxambu, no sul de Minas Gerais. A notícia estampa: “Menor vai parar no hospital após 
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engolir drogas em Caxambu, MG” (MINAS, 2015) seguido dos subtítulos: “Adolescente teria 

ingerido nove pedras de crack para evitar flagrante” e “Conselho Tutelar vai pedir a 

internação compulsória do jovem de 15 anos”. 

 

Figura 15 Fragmento publicado pelo portal de notícias G1 

A primeira informação a se reparar no título da matéria é sobre a predileção do jornalista 

por usar o termo “menor”, referente direto ao fato da pessoa ter idade inferior ao da maioridade 

penal. O não dito, neste sentido, afirma que o sujeito da matéria provavelmente cometeu alguma 

espécie de crime, entretanto não poderá ser punido integralmente por não possuir mais de 18 

anos. O jornal poderia ter utilizado os termos “criança”, “jovem” ou “adolescente” na matéria, 

mas realizar o chamado através de um termo criminalizante foi o escolhido pelo redator.  

No subtítulo tiramos uma das maiores evidências do quão paradoxal e ineficaz pode ser 

a lógica de guerra às drogas. Se o objetivo principal da polícia militar é prender traficantes e 

punir traficantes para que as pessoas não façam uso de drogas, o adolescente só foi parar no 

hospital por ter ingerido, de uma vez só, “nove pedras de crack para evitar flagrante da PM”. 

Ou seja, se não fosse o medo da repressão, provavelmente o jovem não teria feito esse uso 

irresponsável e extremamente perigoso das pedras. A lógica proibicionista é tão contraditória 

que, sob o discurso de combater o consumo de drogas, ela fez um jovem consumir muita droga, 

em pouco tempo e de forma completamente arriscada para sua saúde. 
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O segundo subtítulo traz um sentido ainda mais contraditório. Na impossibilidade de 

punir o jovem pelo fato de ele ter engolido a própria mercadoria que desejava vender, o texto 

afirma que o “Conselho Tutelar vai pedir a internação compulsória do jovem de 15 anos”. Em 

momento algum o jovem foi apresentado como um sujeito doente, mas como um traficante que 

precisa ser punido. Perceba, entretanto, que o jovem não atentou contra ninguém e só ingeriu o 

grande volume de pedras de crack por causa da presença da polícia. Em limite, o jovem não 

quer tirar sua vida, se não fosse pelo fato de arriscá-la ao tentar fugir da polícia, nem quer tirar 

a de ninguém. De qualquer forma, “o Conselho Tutelar vai tentar a internação compulsória 

em uma casa de recuperação”. “Tentamos de todo jeito que fosse de uma maneira consensual, 

mas ele não aceitou, então, em proteção mesmo a esse adolescente, nós vamos pedir a 

compulsória”, disse Elizabeth. 

 

Figura 16 Fragmento publicado pelo portal de notícias G1 

A matéria é encerrada com uma imagem externa do Conselho Tutelar de Caxambu com 

uma legenda que contradiz o subtítulo da matéria. Dessa vez as nove pedras eram de maconha, 

não de crack: “Conselho Tutelar vai pedir internação compulsória de jovem que engoliu nove 

pedras de maconha.” 
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Figura 17 Fragmento publicado pelo portal de notícias R7 

Se por um lado a grande maioria das notícias optam pela perspectiva criminalizante, 

alguns espaços para opiniões contraditórias também aparecem. Até mesmo como forma de 

reafirmar a pretensa imparcialidade jornalística a partir do equilíbrio de fontes, discursos de 

autoridade contrários à internação compulsória são detectados dentro do fragmento recortado. 

No título da matéria do Correio do Povo, jornal de maior tiragem no estado do Rio Grande do 

Sul que aparece dentro do portal de notícias R7, encontramos o seguinte texto: “Ideli Salvatti 

compara internação compulsória por crack a isolamento da hanseníase” (“R7 - Ideli Salvatti 

compara internação compulsória por crack a isolamento da hanseníase”, 2015). Seguido do 

subtítulo: “Ministra afirma que a sociedade chegou perto de cometer desrespeito similar aos 

direitos humanos”. 

Ideli Salvatti, na época da matéria, era ministra da secretaria de direitos humanos e 

comparou a política de internações compulsórias de usuários de crack à política adotada pelo 

Estado brasileiro na década de 40 onde pessoas com hanseníase eram isoladas do convívio 

social e compulsoriamente retiradas de suas famílias para serem enviadas a hospitais-colônia. 

A secretária afirma: "O discurso era de isola, separa, tira daqui, quando nós temos é que 

entender que doenças precisam ser encaradas pela sociedade e sempre com a solidariedade 

humana”. Recorrendo à memória discursiva como dispositivo para comparar a atual política de 

internação compulsória com a lógica também manicomial de pelo menos sete décadas atrás, 

Ideli se vale da historicidade para fundamentar sua crítica à atual política. 

Outra importante contradição a ser analisada é sobre o fato de onde é proferido o 

discurso. Como ministra do governo federal, Ideli Salvatti tece críticas à internação 
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compulsória, medida que está prevista e foi utilizada em diversos municípios do Brasil através 

do programa federal “Crack, é possível vencer”. A política é terreno onde pode existir o 

contraditório, logo compreende-se que a ministra possa compor um governo cujas políticas 

discorda, entretanto, o caráter contraditório é importante de ser mencionado. 

A lógica higienista que pretendia limpar a sociedade de seus doentes através do 

confinamento resiste até hoje, seja na objetividade dos 30 hotéis colônia que ainda existem no 

país, seja nas questionáveis políticas de combate ao crack. A notícia ainda afirma que “Em 

2007, o governo brasileiro estipulou uma indenização a ser paga a pessoas que passaram pela 

situação de confinamento. Quase 12,5 mil entraram com o pedido e mais de 8,8 mil estão 

recebendo mensalmente R$1.205,37” tamanho foram os mau tratos.  

 

Figura 18 Fragmento publicado pelo portal de notícias UOL 

 A última notícia do recorte separada para análise, foi produzida e veiculada pelo próprio 

portal UOL Notícias e traz o título: “Vereador quer CPI para investigar internação compulsória 

de menores usuários de crack no Rio” (“UOL - Vereador quer CPI para investigar internação 

compulsória de menores usuários de crack no Rio”, 2013). O vereador em questão é Renato 

Cinco (PSOL/RJ) e a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Internações Compulsórias 

era uma interface de diálogo entre o mandato parlamentar e a movimentos sociais do Rio de 

Janeiro que também discutiam essa possibilidade da investigação no período.  

A CPI acabou não sendo aberta pela falta do número mínimo de17 assinaturas 

necessárias para sua abertura. Na época um amplo manifesto foi escrito em apoio à iniciativa 

de investigar as internações compulsórias no Rio de Janeiro. Com o nome de “Manifesto em 

apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito da Internação Compulsória proposta pelo vereador 

Renato Cinco” diversos setores organizados da sociedade afirmaram publicamente que: 
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Em que pesem as denúncias acerca da ilegalidade da política de internação 

compulsória e dos contratos e serviços prestado pelas instituições que atendem 

ao público alvo das operações, no dia 19 de fevereiro assistimos à primeira 

ação de recolhimento e internação forçada de adultos. 

(...) 

A política de internação compulsória representa um enorme retrocesso nas 

conquistas da luta antimanicomial com a reedição de históricas práticas de 

enclausuramento e segregação verificadas nos antigos manicômios – hoje 

abrigos e comunidades terapêuticas – e nos persistentes hospitais psiquiátricos 

públicos e conveniados. 

(...) 

Desse modo, faz-se urgente a aprovação do pedido da CPI da internação 

compulsória para que se dê transparência à destinação dos recursos públicos 

em saúde mental e se apure a efetividade terapêutica da política de internação 

compulsória (“Manifesto em apoio a Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Internação Compulsória”, 2013). 

Assinaram o manifesto organizações como a Frente Estadual Drogas e Direitos 

Humanos/RJ, Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial, ABRASCO – Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva, ABRASME – Associação Brasileira de Saúde Mental, LAPS/FIOCRUZ – 

Laboratório de Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da FIOCRUZ, CEBES – 

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, Fórum 

de Saúde do Rio de Janeiro, CRP/RJ – Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 

CRESS/RJ – Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, Bloco Planta na Mente e 

muitas outras assinaturas coletivas e individuais.  

O fato de medidas de um político contrário às internações compulsórias aparecerem no 

portal de notícias com um destaque exclusivo para a tentativa de abertura da CPI acontece 

devido ao fato da matéria ter sido elaborada pela EBC – Empresa Brasil de Comunicação, uma 

empresa pública que, desta forma, consegue produzir informação um pouco mais distanciada 

dos interesses privados do meio de comunicação. Como o portal UOL também reproduz outros 

conteúdos para além dos produzidos por seus próprios jornalistas, matérias com esse teor 

acabam tendo a oportunidade de aparecer.  
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Aos pés da matéria, um único comentário na notícia também chama a atenção. Um 

usuário chamado “Dilson Ramos”, ao se deparar com o pedido de investigação sobre uma 

prática manicomial com várias denúncias de violação de direitos humanos, reclama de pronto: 

“Pô, já começou esse ver(eador) criar problema! Já não basta a marcha dos maconheiros?”. 

Além de vereador, Renato Cinco também é um dos organizadores da Marcha da Maconha e se 

elegeu e reelegeu com forte apoio e influência dos movimentos sociais antiproibicionistas e 

antimanicomiais da cidade. Não dá para sabermos exatamente se Dilson será beneficiado por 

contratos do Estado com Comunidades Terapêuticas ou se terá algum tipo de benefício 

financeiro com o higienismo social na cidade, mas para ele a internação compulsória não só é 

legítima como parece ser uma medida inquestionável. A existência de influência ideológica no 

discurso proferido em comentário é tão óbvia que ratifica a máxima: todo discurso está 

preenchido por ideologia. 
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Capítulo 3 - Comunidades terapêuticas e controle social da pobreza 

1. Hegemonia 

Toda sociedade é dotada de um imaginário social composto por uma série de relações 

imagéticas que, com o tempo, se consolidaram como memória cultural. É a partir do imaginário 

social que um coletivo afirma sua identidade, define suas representações, constrói suas crenças 

e distribui os diferentes papéis construídos pelas relações sociais. O imaginário social se 

expressa através de ideologias, símbolos, ritos, alegorias e mitos que são responsáveis por 

construir visões de mundo e dirigir estilos de vida. Toda expressão que estabelece o imaginário 

social é construída através da linguagem. Para Marx e Engels, a linguagem é “a consciência do 

real, prática, existente, a realidade imediata do pensamento, que surge da impiedosa necessidade 

de relacionar-se com outras pessoas” (MORAES, 2009). Para Gramsci, linguagem é “um 

conjunto de noções e conceitos determinados e não, simplesmente, de palavras gramaticais 

vazias de conteúdo. A linguagem traz em si elementos de uma concepção de mundo e cultura”. 

O imaginário social, construído pelas tensões e utopias através de expressões da linguagem, é 

campo de batalhas ideológicas pela conquista da hegemonia cultural. (MORAES, 2009) 

A hegemonia é um conceito construído a partir de duas esferas: sociedade política e 

sociedade civil. A sociedade política versa sobre os mecanismos utilizados pela classe 

dominante para garantir seu monopólio sobre os aparelhos de repressão e violência do Estado. 

A sociedade civil representa o conjunto de instituições responsáveis pela construção de 

ideologias e consensos, os aparelhos privados de hegemonia: escola, igreja, partidos políticos, 

meios de comunicação e etc. Resumidamente podemos compreender o Estado como a soma das 

sociedades política e civil.  (GRAMSCI, apud Moraes, 2009, p.37) 

Gramsci também sustenta a tese de que a hegemonia é uma forma de liderança 

ideológica de uma classe sobre outra. Essa hegemonia, que se dá a partir da construção de 

consensos para além da coerção, são construídas não só a partir de questões ligadas à estrutura 

econômica e organização política de nossa sociedade. Construções de visão de mundo que 

procuram criar consensos sobre saberes, práticas, modelos de representação e principalmente 

sobre concepções de autoridade e poder, são construídas diariamente através de aparelhos 

privados de hegemonia como a mídia (GRAMSCI, apud Moraes, 2009, p.35). Neste sentido, 

por mais que a mídia hegemônica associe o contexto dos usuários de crack e da cracolândia 

com a violência local: 
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Não se pode confirmar a hipótese de que existe uma associação entre pobreza 

urbana e sujeição criminal, nem causal, nem constitutiva; mas, sim, a conexão 

na representação social entre certas variáveis sociais e atributos incriminados 

por crimes de tráfico e uso de crack (ANTUNES, 2013, p.14). 

 

Logo, não justifica-se o fato das medidas estatais de repressão funcionarem 

exclusivamente sobre os espaços e populações que carregam símbolos identificados com a 

pobreza, justamente pelos consensos criados através dos meios de comunicação sobre os 

usuários de crack e o espaço da cracolândia. 

A construção destes consensos implica na construção de um trabalho político-cultural 

que supere divergências colocadas entre classes e consequentemente retarde processos de 

mudanças no sentido da emancipação humana (GRAMSCI, apud Moraes, 2009). Quando o 

discurso hegemônico da mídia constrói consensos sobre a necessidade urgente de combatermos 

a “epidemia de crack”, utilizando para isso instrumentos de repressão para intensificar 

mecanismos de controle social, está contribuindo para que contradições de classe, como a 

miséria e a pobreza, sejam respondidas a partir de políticas públicas repressivas, não pela 

garantia de direitos. 

Gramsci considera a imprensa a parte mais dinâmica da superestrutura ideológica das 

classes dominantes. Segundo ele, o suporte ideológico dos blocos hegemônicos em nossa 

sociedade é construído centralmente pela atuação dos meios de comunicação massivos. O autor 

chega a comparar a atuação da mídia como verdadeiro partido político, que possui a capacidade 

de influir na formação de consensos na opinião pública através de ênfases e enfoques que 

alteram a percepção dos acontecimentos (MORAES, 2009, p.42). As iniciativas para 

higienização de centros urbanos com fins de lucro principalmente para o setor da burguesia 

imobiliária não existem descasadas do processo de construção midiático do preconceito sobre 

usuários de crack e o território da cracolândia para que intervenções violentas possam ser 

legitimadas. O discurso de combate ao crack é o suporte ideológico que nossa classe dominante 

usa para agir com violência contra pessoas identificadas com a pobreza. 

A mídia reproduz e dissemina valores que constroem uma cultura hegemônica através 

da veiculação de elementos simbólicos capazes de caracterizar e resignificar cotidianamente o 

que entendemos por cultura. Os meios de comunicação constroem e reproduzem esta cultura, 

que por sua vez expressa elementos capazes de caracterizar uma sociedade. Tradicionalmente 

a mídia esteve associada a construções negativas do que é considerado diferente, do que é 
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considerado “outro”. A representação que encontramos de maneira predominante do que são os 

“desviantes” na mídia é a reprodução de estereótipos que em geral servem a medidas de 

criminalização e dominação das classes detentoras dos meios de produção, inclusive os meios 

de produção de comunicação que estão diretamente ligados à construção de subjetividades. 

Dentro do arranjo social capitalista em que vivemos, os meios de comunicação ocupam espaço 

privilegiado na construção de processos de subjetivação e na organização das relações de poder. 

São essenciais na formulação, reconhecimento e legitimação de modelos a serem seguidos pelos 

indivíduos dentro da nossa atual sociedade da informação (LOPES; LOURENA, 2013). 

O discurso midiático, para Chauí, assume função ideológica ao construir um imaginário 

de identificação social que busca esconder os conflitos sociais existentes. A mídia pode 

dissimular a dominação ao criminalizar uma conduta particular, dando-lhe aparência de 

universal, genérica. As grandes corporações midiáticas têm o poder de influenciar a opinião 

pública através de sua capacidade de pautar ou ignorar temas que estão presentes na sociedade, 

principalmente quando se trata de conflitos ou mediações violentas. Os discursos criados pelos 

meios de comunicação, entretanto, não são construídos aleatoriamente, estão afinados com os 

mercados dos quais dependem e por isso atendem a interesses específicos e de ambição 

monopólica. Inquietações do público, como os discursos sobre drogas e violência, são altamente 

rentáveis para o mercado de segurança privada e principalmente para os índices de audiência 

dos programas que exploram a violência em seu conteúdo (MORAES, 2009, p.45).  

No caso específico da construção do discurso de combate ao crack enquanto legitimador 

de medidas higienistas, podemos problematizar sua relação com o mercado imobiliário, setor 

que tem interesses diretos na valorização do espaço urbano onde se concentram suas 

edificações. No que tange os discursos sobre crack reproduzidos hegemonicamente, a visão de 

uma mídia identificada com os interesses da burguesia ser preconceituosa ao relatar o cotidiano 

de uma classe empobrecida toma sentido à luz dessas reflexões. 

Ainda é importante destacarmos que a representação discursiva do crack na mídia 

também é construída a partir de um conceito de “drug scare” (demonização das drogas). 

Segundo Reinarman e Levine (1997) essa terminologia traduz períodos em que governos 

construíram verdadeiras cruzadas anti-drogas que, evidentemente, não possuíam objetivos 

sinceros de combater os contextos problemáticos da droga. Essas iniciativas tinham como 

objetivo central estabelecer uma espécie de controle social a partir de narrativas que relacionam 

determinada substância química com um segmento social descrito como perigoso. No caso 
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específico dos Estados Unidos durante os anos 1980, o crack foi fortemente associado aos 

guetos e bairros periféricos, localidades identificadas com populações empobrecidas e 

majoritariamente negras e latinas. A história prova que sistematicamente as drogas foram 

responsabilizadas, através de diversas construções simbólicas da mídia, por malefícios diversos 

em nossa sociedade. Hoje no Brasil o crack está diretamente associado simbolicamente, pela 

mídia, às populações empobrecidas em situação de rua e é o principal desencadeador da histeria 

social contra as drogas (ANTUNES, 2011). 

Importante destacar ainda que o conceito de hegemonia, tradicionalmente, ficou 

definido como uma ideia que representa a dominação de uma classe sobre outra, especialmente 

através de uma relação mediada pelo Estado sob domínio de uma determinada classe 

dominante. Gramsci atualiza esse conceito, durante seu período preso pelo regime fascista, 

diferenciando-o da ideia de domínio. Enquanto o domínio estaria ligado mais a uma ideia de 

coação e coerção objetiva, a hegemonia estaria mais ligada a uma dominação pela combinação 

de vetores políticos através de referências políticas, sociais e culturais que seriam tomada por 

uma parte majoritária da sociedade, mesmo que esta não representasse diretamente os seus 

interesses objetivos. A teoria cultural, neste contexto, é elemento central para que 

compreendamos a construção da hegemonia em determinado momento histórico e esta 

atravessa os conceitos de cultura e processo social para ser entendida. Em uma sociedade 

desigual e dividida em classes é importante que se compreenda a relação entre infraestrutura e 

superestrutura na condição de existência e funcionamento dos meios de comunicação e seu 

papel na construção de determinada visão de mundo e perspectiva de classe que orienta a 

dinâmica da vida cotidiana. Os elementos da comunicação e da cultura que são expressos no 

plano da superestrutura estão estreitamente articulados e sistematizados a uma determinada 

ideologia que, por sua vez, possui relação direta com a base econômica onde se desenvolveu – 

estará objetivamente ligado às ideias daqueles que possuem os meios primários de produção, a 

“classe dominante” (WILLIAMS, 2009, p. 111).  

A hegemonia é então não apenas o nível articulado superior de “ideologia”, 

nem são as suas formas de controle apenas as vistas habitualmente como 

“manipulação” ou “doutrinação”. É todo um conjunto de práticas e 

expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição de 

energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido 

de significados e valores – constitutivo e constituidor – que, ao serem 

experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. 

Constitui assim um senso da realidade para a maioria das pessoas na 

sociedade, um senso de realidade absoluta, porque experimentada, e além da 

qual é muito difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, 
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na maioria das áreas de sua vida. Em outras palavras, é no sentido mais forte 

uma “cultura”, mas uma cultura que tem também de ser considerada como o 

domínio e subordinação vividos de determinadas classes (WILLIAMS, 2009, 

p. 113).   

Importante destacar que o trabalho e as atividades culturais, onde a comunicação se 

insere como elemento, não se resumem a apenas elementos da superestrutura devido à sua 

profundidade e totalidade, são “reflexos, mediações e tipificações” de uma estrutura social e 

econômica. São elementos centrais da nossa formação enquanto experiência, vale frisar, de 

nossa realidade social e também econômica. Quando falamos de hegemonia, muitas vezes o 

conceito é utilizado de maneira tão totalizante que faz com que seus elementos sejam facilmente 

confundidos como parte objetiva da superestrutura ou de determinada ideologia. 

Na prática este é um conceito complexo, que não pode ser definido de maneira singular, 

e que está em constante movimento, sendo renovado continuamente, sendo recriado e 

modificado a todo momento por forças que podemos identificar como contra-hegemonia ou 

hegemonia alternativa – elementos que também são objetivamente reais e do plano prático. Na 

hora de compreendermos a dinâmica dos discursos sobre os usuários de crack e outras drogas, 

bem como a legitimação das internações compulsórias a partir dos mesmos, devemos tomar 

cuidado para não incutir no erro que o autor aponta. Todo o discurso produzido e elaborado por 

meios de comunicação onde a presença religiosa se faz cada vez mais intensa, não se dissipa 

em uma forma de superestrutura ou ideologia sem conexão com a materialidade econômica 

objetiva das organizações vinculadas a igrejas.  

A realidade de qualquer hegemonia, no sentido sempre dominante, jamais será 

total ou exclusiva. A qualquer momento, formas de política e cultura 

alternativas, ou diretamente opostas, existem como elementos significativos 

na sociedade. Teremos de explorar suas condições e seus limites, mas sua 

presença ativa é decisiva, não só porque tem de ser incluídas em qualquer 

análise histórica (distinta da análise de época), mas como formas que tem um 

efeito significativo no próprio processo hegemônico. Isto é, a ênfase política 

e cultural alternativa, e as muitas formas de oposição e luta, são importantes 

não só em si mesmas, mas como características indicativas daquilo que o 

processo hegemônico procurou controlar, na prática. Uma hegemonia estática, 

do tipo indicado pelas definições abstratas totalizadoras de uma ideologia 

dominante, ou de uma visão do mundo, pode ignorar ou isolar essas 

alternativas e oposição, mas, na medida em que são significativas, a função 

hegemônica decisiva é controlá-las, transformá-las ou mesmo incorporá-las. 

Nesse processo ativo, o hegemônico tem de ser visto como mais do que a 

simples transmissão de um domínio (inalterável). Pelo contrário, qualquer 

processo hegemônico deve ser especialmente alerta e sensível às alternativas 

e oposição que lhe questionam ou ameaçam o domínio (WILLIAMS, 2009, p. 

116). 
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Os elementos da comunicação e da cultura que são expressos no plano da superestrutura 

estão estreitamente articulados e sistematizados a uma determinada ideologia que, por sua vez, 

possui relação direta com a base econômica onde se desenvolveu – estará objetivamente ligado 

às ideias daqueles que possuem os meios primários de produção, a “classe dominante” 

(WILLIAMS, 2009, p. 111). 

Importante destacar que o trabalho e as atividades culturais, onde a comunicação se 

insere como elemento, não se resumem apenas à superestrutura devido sua profundidade e 

totalidade, são “reflexos, mediações e tipificações” de uma estrutura social e econômica. São 

elementos centrais da nossa formação enquanto experiência, vale frisar, de nossa realidade 

social e também econômica.  

Quando trabalhamos o conceito de cultura e comunicação precisamos fazer o esforço de 

não ignorar os elementos que os margeiam. Nem todas as iniciativas e perspectivas políticas 

podem ser enquadradas dentro do conceito de hegemonia. O hegemônico e o dominante são 

elementos imprescindíveis para essa compreensão mas de maneira alguma podem ser 

compreendidos por uma perspectiva totalizante. A análise cultural, em específico nas 

sociedades atravessadas por elementos comunicacionais complexos, compreende o hegemônico 

como processos “ativos, formativos e transformacional” (WILLIAMS, 2009, p. 116). 

A hegemonia é construída a partir dos aparelhos de comunicação (em especial os com 

capacidade para dialogar com massas) que se constróem processos ativos com capacidade de 

formatar determinada ideologia. Sua ação abre portas para a transformação do ideário social 

que, a partir deste momento, está preparado para encarar com naturalidade e até mesmo 

defender as internações compulsórias de usuários de crack e outras drogas em comunidades 

terapêuticas como alternativa. A partir da construção de determinados discursos de maneira 

hegemônica, essa política é legitimada mesmo que representando um objetivo retrocesso para 

a reforma psiquiátrica brasileira e o movimento da luta antimanicomial do país. 

2. Economia política da comunicação 

Primeiramente precisamos entender qual a relação que existe entre a estrutura 

econômica do sistema capitalista e a produção dos discursos em nossa sociedade. É importante 

destacar que a industrialização da produção e compartilhamento dos produtos culturais e 

comunicacionais faz com que seja necessária uma análise econômica desses processos. Uma 

vez que os meios de comunicação e os produtos culturais estão cada vez mais associados aos 
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grandes conglomerados da economia mundial, as relações de poder e interações entre si são 

elementos essenciais para que se compreenda suas dinâmicas de forma totalizante. 

O papel dos meios (de comunicação) no processo de acumulação do capital, o 

problema das classes sociais, os meios e a legitimação da estratificação social, 

a relação entre produção material e produção intelectual constituem a base da 

Economia Política da Comunicação. (HERSCOVICI; BOLAÑO; 

MASTRINI, 2000, p. 2) 

 

Segundo Smythe, a mercadoria no contexto da comunicação está sintetizada no esforço 

de se vender audiência para possíveis anunciantes e ensinar o que e como se consumir. Por esse 

motivo cumpre papel fundamental na reprodução das forças produtivas capitalistas. Marx e 

Engels em “Ideologia Alemã” já atentavam para o fato de que “A classe que detém os meios de 

produção material controla também os meios de produção mental” (HERSCOVICI; 

BOLAÑO; MASTRINI, 2000, p. 5). No exemplo citado da matéria da TV Record, fica evidente 

como, a partir do momento que o uso de drogas é apresentado como um problema, a 

comunidade terapêutica é indicada como solução primeira. A reportagem mais parece com um 

programa de assessoria de imprensa. O início do vídeo apresenta um ex-usuário de drogas que 

“votou a pilotar sua vida” ao deixar de ser adicto depois de frequentar a comunidade terapêutica 

“Caminhar Diferente” na zona rural de Várzea Grande/MT. Logo após o fundador da 

comunidade é entrevistado e apresenta a filosofia do espaço, acompanhado de imagens de 

cobertura do local. Na sequência são apresentadas as atividades do local, também com imagens 

de cobertura e afirmando a “espiritualidade” como um dos eixos da recuperação. Por fim, o 

coordenador da comunidade e o usuário que apareceu no início da reportagem aparecem 

pedindo doações e recursos para que a iniciativa possa continuar existindo e convoca usuários 

de drogas a se somar ao projeto. Nesse sentido, a comunicação como mercadoria fica, de fato, 

expressa através do “ensinar o que e como se consumir”. 

A Economia Política da Comunicação elabora também uma crítica às análises marxistas 

que reduziam a comunicação à uma relação mecânica com a estrutura econômica alçando-a ao 

patamar de mero instrumento de domínio das classes dominantes, negando seu caráter 

dialógico. Por outro lado, a EPC também nega a total autonomia dos produtos comunicacionais 

e culturais de sua base econômica. A relação entre os dois eixos existem mas não devem ser 

encaradas de forma mecânica e unilateral, mas dialética. Para além de uma concepção dos meios 

de comunicação como aparelho ideológico, é destacada a importância de compreendermos sua 

função econômica de maneira central. O discurso nunca está totalmente determinado a partir de 
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uma disputa ideológica, mas também a partir das bases econômicas de onde surge e do que, 

eventualmente, pretende arrecadar dentro da dinâmica capitalista. 

Outra questão fundamental da discussão sobre o sistema global de telecomunicações é 

o seu caráter convergente e de privatização. As tecnologias da informação não são determinadas 

única e exclusivamente por suas bases econômicas, esses elementos estão influenciados 

também por interesses de determinadas classes sociais e cada vez mais que se distancia da 

concepção de serviço público universal, assume para si a lógica de sistema de redes. O estudo 

da “economia das redes e das novas tecnologias de informação e da comunicação adquire uma 

relevância política fundamental, apontando para novas modalidades de exclusão social” 

(HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 2000, p. 10). No caso específico do discurso sobre as 

internações compulsórias, que vamos trabalhar mais detalhadamente mais à frente, o 

enclausuramento de pessoas que não apresentam perigo à segurança coletiva é um dos fatores 

que marca, objetivamente, a exclusão social a partir da construção de discursos em rede que 

estão estritamente ligados a interesses econômicos particulares e individuais.  

As atividades ligadas à informação, cultura e comunicação são essenciais para a 

compreensão da dinâmica do capitalismo contemporâneo. Com o tempo, esses aspectos se 

transformaram em elementos essenciais para que compreendamos os processos de crescimento 

e desenvolvimento das estruturas dentro da lógica do capital. A cultura e a comunicação 

apresentam, hoje, diversas dimensões que podem ser compreendidas nos níveis de produção 

simbólica que se relaciona com as dimensões superestruturais estéticas e ideológicas. A 

perspectiva econômica pela qual é investido o capital e toda sua infraestrutura e também o 

sistema cultural e comunicacional, apresenta relação dialética com as funções sociológicas e 

econômicas no sistema capitalista global. A propaganda, por exemplo, possui relação direta 

com objetivos ideológicos do espectro cultural e também com a lógica de organização do Estado 

moderno. A mercantilização da informação e a constituição do público enquanto mercadoria 

através da audiência são elementos que explicam o caráter assumido por jornais, televisões e 

rádios na organização de uma ordem subjetiva que influencia e é influenciada a partir de bases 

econômicas da sociedade.  Do ponto de vista especifico do capital, podemos compreender que 

os meios de comunicação funcionam dentro do setor produtivo com o objetivo específico de 

aumentar taxas de lucro e impulsionar a rotação do capital através das mensagens que pode 

construir e veicular (BOLAÑO, 2000). De maneira mais específica para o tema do artigo, 

Bolaño nos atenta para uma reflexão extremamente necessária: se Edir Macedo é dono de uma 
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das maiores redes de comunicação do país (Record) que abrange televisão, rádio, internet e 

jornal impresso, é praticamente natural, dentro da lógica do capital, que esses aparelhos 

funcionem na perspectiva de impulsionar a rotação do sistema capitalista e produzir ainda mais 

lucro para suas estruturas. A disputa ideológica está presente, obviamente, mas a perspectiva 

econômica nunca estará eliminada dentro da sociedade capitalista. Neste sentido, a produção 

de discursos que possam impulsionar e fortalecer as comunidades terapêuticas ligadas a grupos 

religiosos serão impulsionados dentro desses veículos por uma motivação também econômica, 

para além da ideológica. 

Bolaño ainda afirma que a função econômica e ideológica presente na dimensão da 

indústria cultural faz com que a análise desse objeto necessariamente seja interdisciplinar. 

Compreender a dinâmica dos mercados capitalistas passa, também, por compreendermos as 

mediações simbólicas que a mesma cumpre. Os meios de comunicação não se limitam apenas 

a sua função de comunicar, também estão definidos pela realidade social extremamente 

complexa, de arranjos temáticos e diferentes pontos de vista. Organizados por empresas, 

negócios, máquinas de propaganda e etc, são influenciados pela indústria da cultura em sua 

ordem de funcionamento.  

As novas tecnologias da informação e a reestruturação do capitalismo em nível global, 

dialeticamente, interferiram diretamente na lógica de organização dos meios de comunicação e 

sua produção de subjetividade junto às massas. Todo o processo de reorganização do 

capitalismo advindo da década de 1980 não teria sido possível sem as tecnologias de 

comunicação e informação que surgiram naquele período, assim como essas mesmas 

tecnologias não teriam condição de existir sem o novo arranjo do capital no período. Não é 

demais reafirmar que inexiste relação mecânica de determinação de um sobre o outro, mas uma 

relação dialética, isto é, de mútua determinação. Voltando ao nosso recorte utilizado para 

ilustrar a discussão, não é estritamente o fundo econômico das organizações midiáticas 

religiosas que vai determinar o conteúdo comunicacional produzido pelos mesmos, tampouco 

a dimensão ideológica exclusivamente, mas a relação dialética entre essas diferentes esferas.  

A ordem do capital mundial e a dinâmica dos grandes meios de comunicação possuem 

relação tão próxima e intrínseca que alguns analistas de mercado indicam um cenário global 

não muito distante onde toda a estrutura de organização capitalista estará dominada por poucos 

conglomerados de mídia. Diretor do Le Monde Diplomatique, Ignácio Ramonet afirma que o 

sistema de informação que presenciamos hoje deve passar por radicais transformações com o 
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advento das plataformas digitais de mídia e multimídia, ocasionando um impacto estrutural 

ainda maior que o ocorrido a partir do surgimento da imprensa de Gutemberg em 1440. Um 

pouco mais a frente, discutiremos as mudanças que atravessaram a igreja com a invenção da 

prensa e a atual configuração das mídias religiosas para conseguir abarcar essa multiplicidade 

de plataformas comunicacionais que surgem. 

No século XX as empresas de mídia foram altamente concentradas em uma 

ou poucas firmas grandes controlando os mercados para produção e 

distribuição. Além do mais, fora dos Estados Unidos, as redes de massa e de 

telecomunicações foram organizadas em monopólios estatais. Mesmo nos 

Estados Unidos, onde apenas o serviço postal continuou nas mãos do governo, 

as redes de telecomunicações e broadcasting foram colocadas sob 

regulamentação governamental desde seus primeiros anos (MOSCO, 2013, p. 

76). 

 

A Economia Política da Comunicação e o estudo da relação dialética entre as empresas 

que protagonizam o mundo capitalista e suas indústrias de mídia, compõem elemento essencial 

para compreendermos a dinâmica da produção de informação e do que se está sendo produzido 

enquanto elemento de subjetividade pela mídia, influenciada por estruturas econômicas de 

fundo muito específicas. A produção, distribuição e consumo dos produtos culturais e de 

comunicação diante do modo capitalista de produção precisam de uma análise teórica e 

metodológica específica para que possa ser compreendida de maneira mais objetiva. Uma vez 

que a realidade é formada pelo que vemos e assimilamos, mas também pelos discursos 

produzidos sobre o que vemos, não vemos, assimilamos e não assimilamos, as interpretações 

sobre os fatos são elementos chave de como o mundo se organiza objetivamente. A Economia 

Política da Comunicação é fundamental para que consigamos compreender o que está sendo 

produzido de subjetividade através dos produtos culturais e comunicacionais, bem como quais 

são as estruturas econômicas que estão influenciando estes elementos (FONSECA, 2007). 

Resumidamente, o autor tenta deixar claro que não existe condições para se interpretar um 

determinado discurso, se não soubermos quais as motivações econômicas que estão organizadas 

por trás dele. Não há como entendermos o discurso de um programa televisivo exibido pela 

Record se não entendermos a que dinâmica econômica o aparelho de comunicação está 

submetido. 

3. Comunidades terapêuticas e Estado laico 

A Reforma Psiquiátrica, iniciada na segunda metade do século XX, nasce como um 

importante movimento revolucionário que possuía como objetivo erradicar com a lógica de 
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encarceramento de pessoas consideradas loucas, deficientes mentais ou dependentes de drogas. 

Neste mesmo período nasce a noção de Comunidade Terapêutica, que pelas condições objetivas 

pelas quais atravessava o país e suas complexas demandas por repostas de políticas públicas 

para esse público atendido anteriormente pelos manicômios, acabou se configurando como um 

aparelho da lógica manicomial sob novo formato. As Comunidades Terapêuticas são iniciativas 

do Ministério da Saúde através de suas política para atenção integral a usuários de álcool e 

outras drogas e regulamentadas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 

sua RDC 101/2001(PERRONE, 2014, p. 570).  

As Comunidades Terapêuticas existem há pouco mais de sessenta anos e principalmente 

nas últimas décadas têm se destacado como o principal modelo de assistência a ser procurado 

para a recuperação de dependência de álcool e outras drogas no Brasil e em diversas outras 

partes do mundo. São regulamentadas como serviços urbanos e também rurais para pessoas que 

fizerem uso abusivo de substâncias psicoativas com o objetivo de oferecer suporte e tratamento 

para que seus usuários possam resgatar sua cidadania, capacidade de sociabilização e condições 

de reabilitação física e psicológica. As CTs devem ser um local para que possam ser 

desenvolvidos o crescimento pessoal, acompanhado de aprendizagem social, onde para além 

da cura possa se crescer e amadurecer enquanto membro útil e produtivo para a sociedade. O 

objetivo final desses aparelhos é conseguir reintegrar os sujeitos à sociedade mais ampla 

(PERRONE, 2014, p. 573).  

Apesar do que teoricamente está salvaguardado como objetivo das Comunidades 

Terapêuticas, relatório publicado pelo Conselho Federal de Psicologia retrata diversas violações 

de direitos humanos nestes espaços e a preocupante constatação do uso dessas estruturas como 

elementos para conversão de fé. Entre as violações registradas pelo relatório do conselho estão 

a interceptação e violação de correspondência, violência física, desrespeito à orientação sexual, 

castigo, tortura, humilhação, exigência inconstitucional de exames como o anti-HIV, revista 

vexatória de familiares, violação de privacidade e imposição de credo. A metodologia utilizada 

pela maioria das comunidades visa construir uma identidade de culpa e inferioridade nos seus 

pacientes. A dependência química é substituída pela submissão a um ideal, em geral ligado a 

alguma religião ou igreja específica.  

Estas práticas que adotam a conversão de fé como método e utiliza a prática social de 

indicar uma opção por credo ou fé religiosa como recurso para tratamento é incompatível com 

o caráter laico e republicano que deve reger as políticas do Estado e constitui-se em violação 
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do direito à livre escolha de credo ou ausência de crença religiosa. Em grande parte das 

Comunidades Terapêuticas os usuários são constrangidos a participar de atividades religiosas, 

mesmo quando abraçam outro tipo de fé ou são ateus. Em algumas CTs, inclusive, não foram 

detectados presença de profissionais. A equipe era única e exclusivamente formada por 

pastores, religiosos e obreiros. No caso destes últimos, a grande maioria são os próprios ex-

usuários que passaram pela casa e foram convertidos. Médicos, enfermeiros, psicólogos e 

assistentes sociais raramente são encontrado em algumas das casas. Nesse sentido, a orientação 

religiosa para a “cura” dos pacientes frequentemente faz com que a utilização de métodos 

técnico-científicos sejam secundarizados e a ética clínica para o trato com as pessoas que 

utilizam o sistema fica extremamente fragilizada. Assim, não podemos caracterizar o serviço 

prestado por essas organizações como cuidado em saúde.  

No que tange a discussão sobre opressões específicas, uma nova leva de contradições é 

detectada. Homossexuais, trans, gays, lésbicas e qualquer orientação sexual diversa é 

considerada como desviante e a instituição busca forma de curar o que não é uma doença. O 

relatório do Conselho Federal de Psicologia registrou, inclusive, um profissional de 

Comunidade Terapêutica que chega a afirmar que em seu trabalho se predispõe a “curar 

homossexuais”. Para além disso, o direito à sexualidade também é criminalizado nesses espaços 

e o mesmo é tratado como vício, logo é interditado.  A lei que regulamenta as internações 

compulsórias afirma que as mesmas só pode ocorrer a partir da ordem de um juiz competente 

através de ordem judicial por motivo de ato infracional por parte do usuário que coloque em 

risco a segurança de terceiros. Entretanto, a iniciativa destoa do que é a prática dos usuários do 

serviço das Comunidades Terapêuticas, o aparato da lei é utilizado para segregar usuários que 

não necessariamente representam risco à segurança de outros.  

Por fim, importante também destacar o recorte de classe que pode ser visualizado nas 

Comunidades Terapêuticas. De acordo com o relatório, os pacientes pobres, em geral 

financiados pelo Estado, possuem sua estadia no espaço associada a diversas outras formas de 

violações de direitos humanos. Para os pacientes com mais dinheiro percebeu-se uma hotelaria 

com mais qualidade e alguns outros serviços mais bem estruturados. Entretanto, para ambos se 

percebe o banimento e exclusão da vivência coletiva em sociedade (CEPCT/RJ, 2013). 

Especificamente no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Assistência Social 

e Direitos Humanos (SEASH/RJ) tem sido a responsável por dar conta dos usuários de crack 

através de convênios com entidades filantrópicas denominadas “comunidades terapêuticas”. O 
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financiamento da secretaria é oriundo do programa do governo federal “Crack, é possível 

vencer” que já liberou cerca de R$ 130 milhões pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD) e R$ 100 milhões via Ministério da Saúde. Esse valor é repassado para que 

municípios intensifiquem o recolhimento compulsório da população em situação de rua para 

Comunidades Terapêuticas, legitimado pelo discurso de enfrentamento ao crack. Marco 

Feliciano (PSC/SP), Antônia Lúcia (PSC/AC), Magno Malta (PR/ES) e Givaldo Carimbão 

(PSB/AL) são exemplos de deputados federais que votaram em favor de repasses para 

comunidades terapêuticas ligadas às suas próprias igrejas (“Comunidades terapêuticas mantidas 

por parlamentares podem ganhar verba federal”, 2013). 

Diante da caracterização das Comunidades Terapêuticas como espaços de frequentes 

violações de direitos humanos e um objetivo retrocesso na Reforma Psiquiátrica, compreender 

o contexto político aliado à bancada evangélica e os consideráveis montantes financeiros 

repassados para esse setor através dos programas de “combate ao crack” deixa mais nítida a 

importância desses setores se municiarem com aparelhos privados de hegemonia capazes de 

disputar a opinião pública e hegemonizar a discussão sobre os usuários de crack e outras drogas 

com as comunidades terapêuticas sendo apresentadas como solução para a problemática. Diante 

de um número tão extenso de violações, se os setores religiosos não contassem com a ocupação 

massiva da representação política e da comunicação de massa brasileira, dificilmente eles 

conseguiriam legitimar o repasse de valores tão relevantes para suas instituições. Essa 

perspectiva deixa mais fácil de visualizarmos o quanto o discurso hegemônico que será 

construído pelos aparelhos de comunicação desse setor social estará impregnado pela 

contrapartida econômica e financeira que eles buscam junto ao governo federal a partir da 

manutenção da imagem pública das comunidades terapêuticas como organismos extremamente 

necessários para a internação compulsória dos usuários de crack e outras drogas. 

4. A religião no discurso hegemônico sobre crack 

Além de elementos como a arte e a arquitetura, historicamente a religião sempre utilizou 

meios de comunicação através da palavra oral e escrita para difundir suas crenças, dogmas e 

ideologias como um todo. Tábuas de lei, cartas de apóstolos e bulas pontifícias são alguns dos 

exemplos dos meios utilizados pela igreja em períodos históricos mais longínquos. 

Praticamente desde o século IV a religião cristã se tornou a oficial no ocidente e através de seus 

mecanismos de comunicação e instrumentos de hegemonia consegue exercer seu poder 

econômico, político, jurídico e social junto a uma parcela muito grande da sociedade mundial. 
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A prensa de Gutemberg pode ser considerada um marco na perda de poder da igreja, uma vez 

que com a multiplicação das bíblias impressas a população ganhou condição de fazer suas 

próprias interpretações das escrituras sagradas sem necessariamente precisar da mediação de 

uma igreja ou qualquer religião em específico.  

Neste momento, a igreja atenta para a importância de refletir com centralidade o papel 

da mídia em sua manutenção de hegemonia e então se rende aos meios de comunicação como 

forma estratégica para manter contato mais efetivo com seus fiéis e também recuperar os seus 

seguidores que estavam em baixa desde a revolução da imprensa capitaneada por Gutemberg: 

Torna-se, então, a mídia a instituição por excelência de produção e reprodução 

do poder simbólico, no lugar onde antes operaram sozinhas a igreja e a escola. 

Aliás, ambas estas instituições reagiram de maneira diferente a esta 

transformação estrutural do poder simbólico e, portanto, dos modos de 

legitimação que fizeram surgir os sistemas de comunicação na modernidade: 

a igreja, por adesão, e a escola, por rejeição (SIGNATES apud DA COSTA 

FEITOSA, [s.d.], p. 210).  

 

A primeira igreja que operou o sistema radiofônico em nível nacional no Brasil foi 

através da igreja Adventista do Sétimo Dia e, mesmo o rádio tendo sido considerado diabólico 

em seus primórdios, por conduzir a voz de um ser humano sem a presença do corpo, já no fim 

do século XX a igreja Católica já contabilizava 195 rádios por todo o território nacional, 

basicamente 7% da totalidade do espectro brasileiro. Nos anos 60 as igrejas alcançam a 

televisão e rapidamente se adequam à lógica de sociedade midiatizada fazendo largos 

investimentos no setor. Em 2006, só a igreja católica já contaria com quatro canais de televisão 

no espectro aberto: Rede Viva, TV Horizontes, TV Canção Nova e TV Século 21. A 

profissionalização e utilização de elementos culturais para propagar a palavra divina chega ao 

ápice com a criação do conceito de “show missa” onde padres e pastores que também são 

cantores e celebridades musicais utilizam de músicas e outras formas de apresentação artística 

para transmitir as ideias e ensinamentos das igrejas. 

O avanço da tecnologia nas comunicações possibilitou às religiões de várias matrizes 

ampliarem suas possibilidades de diálogo e propagação de sua cultura, crenças e valores. O 

advento da internet representa também um novo marco, bem como uma nova fonte de poder ao 

transformar a informação em uma espécie de matéria-prima cibernética. Através dela 

conseguimos atingir o chamado “crossmídia”, a distribuição de serviços e produtos 

comunicacionais por diferentes mídias. Nela encontramos a televisão, o rádio, o jornal escrito, 

podemos enviar mensagens, ouvir músicas e de forma instantânea e a qualquer hora do dia. É 
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uma nova revolução dentro dos meios de comunicação e que foi capaz de abrir uma nova janela 

para as potencialidades de influenciar, criar, gerar reflexões e disputar ideias em umas 

sociedade (DA COSTA FEITOSA, [s.d.], p. 212).  

O tempo em que a religião tinha seu tempo social regido pelos sinos da igreja passou há 

muito. Dia após dia podemos perceber a presença massiva das igrejas e das religiões como um 

todo em variadas mídias: programas de rádio, rezas virtuais, cultos transmitidos pela televisão 

ou mesmo missas em formato de grandes shows ou espetáculos. As religiões, mesmo as mais 

tradicionais, não viram outra alternativa senão adaptar-se a essa nova lógica de sociedade 

midiatizada onde dificilmente existe condição de sobrevivência para ideologias que tentem 

atuar por fora dos meios de comunicação. 

O crescimento e maior exposição das programações de igrejas em rádios e televisões 

aumentou com o período de redemocratização do país. Com a inserção dos grupos religiosos 

no contexto político do país através de suas representações no Congresso Nacional (destaca-se 

aqui a existência da bancada evangélica, uma das maiores e mais poderosas do Brasil), esse 

setor conseguiu maior facilidade na conquista de concessões para rádios e televisões, bem como 

capacidade econômica para comprar horários em mídias televisivas das quais não são donos 

diretamente. A introdução das comunidades pentecostais e neopentecostais, fortemente 

marcadas por possuírem ideologias muito bem alinhadas à lógica do capital e com objetivo 

central na acumulação de bens e construção de aparelhos, a partir dos anos 80 algumas igrejas 

tiveram condições de, através do dinheiro dos dízimos e ofertas de seus fiéis, patrocinar a 

expansão midiática de diversas religiões através robustos investimentos em meios de 

comunicação. Os primeiros programas evangélicos que tomaram os meios de comunicação 

brasileiros foram basicamente sustentado pelos próprios fiéis da igreja, seja com o capital 

investido ou com a garantia de audiência “fiel”. Esse momento inaugura a relação mídia-igreja-

produto, fórmula muito bem adequada ao contexto neoliberal que a sociedade brasileira 

atravessava. 

O fato das igrejas ocuparem os meios de comunicação de massa, como a televisão, fez 

com que seu potencial de diálogo alcançasse outros setores muito além de suas próprias fileiras 

de fiéis seguidores. Em praticamente todas as iniciativas religiosas na televisão, para além da 

perspectiva do público de consumir o conteúdo midiático que é veiculado, as lideranças 

religiosas constantemente afirmam a importância de que os fiéis assumam para si a 

responsabilidade com o financiamento e manutenção dos meios de comunicação religiosos a 
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partir da “obra”, um equivalente religioso para a militância em prol de determinada organização 

que carrega consigo determinado conjunto de ideias. RIT TV, Igreja Internacional Graça de 

Deus, Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Renascer em Cristo (proprietária de uma 

torre de TV instalada na Avenida Paulista em São Paulo desde 2006), Rede Canção Nova, entre 

outros são exemplos onde essa postura de relação profissional e militante com os meios de 

comunicação são detectadas. Algumas destas, inclusive, preocupam-se com a evangelização de 

seu público única e exclusivamente através das mídia, abrindo mão do espaço físico das igrejas. 

É o caso da Igreja Internacional da Graça de Deus. Todo o recurso levantado pela mesma através 

de suas publicidades é investido prioritariamente na aquisição de equipamentos e aparelhos 

tecnológicos de ponta e compra de horários em emissoras de rádio e televisão (FONTELES, 

[s.d.], p. 6).  

A tomada da comunicação como instrumento central para exercício de hegemonia pelas 

igrejas e organizações religiosas como um todo no Brasil pavimenta uma condição 

extremamente necessária para que os discursos que legitimam a internação compulsória nas 

comunidades terapêuticas possam existir e serem engrossados enquanto coro social. Mais do 

que isso, os grandes montantes financeiros sendo repassados aos organismos religiosos que dão 

suporte ao governo federal através das CT estão direta e dialeticamente ligadas à lógica 

hegemônica construída pelos aparelhos de comunicação que sustentam esse discurso a partir de 

uma base econômica muito específica. 

Os grandes meios de comunicação, em parte sustentados por bases econômicas de 

grupos religiosos, são influenciados diretamente por esse elemento conjuntural e por isso têm 

seus discursos sobre os usuários de crack e outras drogas influenciados diretamente dentro da 

dinâmica da lógica capitalista, em especial no contexto atual onde encontramos relação direta 

entre os conceitos capital-informação e informação-mercadoria. A introdução de uma política 

pública como a internação compulsória no Brasil, que representa o retorno da lógica 

manicomial como política de governo e significa duro retrocesso para o movimento da luta 

antimanicomial e abolicionista ao violar diversos direitos humanos, não teria condições de se 

sustentar senão pela presença de sólidos aparelhos privados de hegemonia sustentados em bases 

econômicas e ideológicas religiosas. Essas faces econômica e ideológica da lógica de internação 

compulsória que sustenta as comunidades terapêuticas no Brasil hoje atuam de forma dialética 

determinando uma à outra, com preponderância do fator econômico. Sem esse arcabouço 
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econômico para dar sustentação à base ideológica defendida pelos setores religiosos, 

provavelmente suas ações políticas junto ao governo enfrentariam dificuldades para existir. 

5. O usuário de crack e a vida nua 

Quando analisamos a relação do Estado com usuários de crack no território da 

cracolândia, percebemos que a violência estatal dirigida a esses indivíduos é legitimada 

socialmente a ponto de serem interpretados como vidas que possam ser violentadas ou, em 

alguns casos, até mesmo eliminadas sem que se cometa crime. 

Para os gregos, a vida poderia ser caracterizada de duas formas: bíos (vida qualificada) 

e zoé (vida nua). A zoé é o viver comum a todos os seres vivos e a bíos uma maneira qualificada 

de vida, pertencente a um grupo específico de indivíduos. A zoé tem sua vida limitada à 

reprodução e está excluída da sociabilidade da pólis, a bíos é a vida politizada dotada de sentido 

para fazer o bem. Para Agamben, a vida natural (zoé) é absorvida pelo poder estatal através da 

esfera política na Idade Moderna. O autor sustenta a ideia de que, tanto em sociedades liberais 

quanto em sociedades autoritárias, a biopolítica sempre produz a vida nua, uma vida que pode 

ser eliminada sem que se cometa um crime. Para Agamben, o conceito de vida nua está 

diretamente relacionado ao contexto de estado de exceção e seu extremo oposto seria a figura 

do soberano. É impossível existir homo sacer sem que também exista vida nua, esses dois 

conceitos são correlatos dos problemas sociais que o circundam (CASTELO BRANCO, 2013). 

A vida sem valor, ou indigna de ser vivida, é atribuída para os “incuravelmente 

perdidos”, aqueles que possuem algum tipo de doença ou ferimento. É a vida que perde seu 

objetivo e é tida como intolerável, deve ser eliminada por ser a imagem ao avesso da verdadeira 

humanidade. A competência para decidir e autorizar a eliminação dessa vida pode ser feita pelo 

próprio doente, por um médico, parente próximo ou por uma comissão estatal composta de um 

médico, um psiquiatra e um jurista. A categoria jurídica de vida sem valor criada pelo Estado, 

ou vida “indigna de ser vivida”, corresponde a uma direção diversa à compreensão de vida nua 

do homo sacer (AGAMBEN, 2010).  

Embora o crack seja apresentado como o epicentro dos problemas sociais que o 

circundam, não é verdade que seja ele o responsável pelos altos índices de violência, exclusão 

e abandono que seus usuários enfrentam. Frente à realidade de miséria a qual muitos destes 

usuários de crack estão submetidos, a possibilidade de alguns minutos de intenso prazer a baixo 

custo por meio do fumo da pedra é uma alternativa extremamente tentadora para que o indivíduo 
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possa se alienar de sua realidade e gozar momentos bons, mesmo que por um custo a sua saúde. 

Romper, mesmo que por alguns instantes, com a violência, carência e afetos negativos que o 

cercam é tentador. Entretanto, quando enxergamos usuários de crack fazendo uso da droga, é 

muito comum que o alienemos de sua história de vida e contexto. A história de vida e o contexto 

pelo qual o sujeito chegou àquele estado é alienada de sua existência justamente porque se trata 

de uma vida nua: 

“Histórias de vida é coisa de humanos, e o usuário de crack está despido de 

sua humanidade. (...) o usuário de crack é aquele que só tinha a própria vida, 

e nada mais se inscrevia sobre ela, aparecendo como uma vida nua, desprovida 

de tudo, inclusive das representações do humano. O usuário de crack está 

sendo desumanizado pelo julgamento moral, intolerância social e pela 

generalização da criminalização” (FRANCO, 2012). 

 

A fundação do Estado enquanto um elemento que pode garantir a justa sociabilidade 

através do monopólio da violência é um discurso que não se sustenta a partir do momento em 

que se compreende que este não consegue dar conta de pôr fim à violência contra o estado de 

natureza. Em um estado de exceção, a bíos e a zoé, a vida qualificada e a vida nua, se tornam 

indiscerníveis. É o momento em que os corpos estão absolutamente expostos à intervenção do 

Estado e também ao deixar morrer. Seguindo essa linha de reflexão, é nessa perspectiva teórica 

que visualizamos como a relação entre biopolítica e a violência estatal soberana é indissociável. 

O governo do Reich alemão, dirigido por Hitler no ano de 1940, autorizou a eliminação 

de “vidas indignas de serem vividas” (AGAMBEN, 2010) com referência especial aos doentes 

mentais incuráveis. Obviamente, essa concepção de “vida indigna de ser vivida” não é um 

conceito ético, mas um conceito político que visa projetar um ideal de normalidade para os 

indivíduos onde cabe ao poder soberano definir se pode ser morta ou transformada em uma vida 

insacrificável. Sob as luzes de um conceito jurídico-político chegamos também a uma questão 

crucial: ao poder soberano cabe decidir sobre o estado de exceção, definir quais vidas podem 

ser mortas sem que se cometa homicídio, logo esse poder transforma-se na capacidade de poder 

decidir cessar com a vida de qualquer indivíduo cujo existir político deixe de ser relevante. Isso, 

em limite, poderá legitimar processos higienistas extremamente violentos. O Reich assinala 

ainda um momento de integração entre medicina e política, uma das características 

fundamentais da biopolítica moderna que começa a tomar forma. A partir deste momento, a 

decisão soberana se desloca de um monopólio das motivações políticas e ganha forte influência 

do discurso médico (AGAMBEN, 2010, p. 147). O deslocamento que percebemos na política 
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de internação compulsória, onde o processo manicomial de enclausuramento de usuários de 

drogas ganha legitimidade e a nova alcunha de “internação involuntária” a partir do momento 

que o Estado ganha a rúbrica de um médico ao lado da ordem de internação, reflete bem essa 

construção de exercício do poder soberano, agora com a legitimidade do discurso médico.  

Quando olhamos para as políticas de repressão aos usuários de crack e ao território da 

cracolândia, percebemos a presença de uma forte perspectiva higienizadora, onde a cidade é 

considerada um organismo doente. Existe alusão à saúde como um objetivo a se alcançar a 

partir da higiene, construída pela exclusão dos dependentes químicos do cenário urbano. Sanear 

a cidade de usuários de drogas, em especial os pobres e que utilizam crack, através de técnicas 

administrativas visando atender a uma utopia da elite social através de leis, discursos 

midiáticos, propaganda e elaboração de projetos urbanísticos específicos de combate ao sujeito 

usuário, pode ser interpretado como uma medida higienista que intervirá em corpos e “vidas 

indignas de serem vividas” através de um controle biopolítico. Ainda é importante que se 

destaque  que o disciplinamento destes sujeitos se dá através da administração local, utilizando 

o aparelho coercitivo do Estado como instrumento, para impor uma ordem burguesa acima da 

lei e instaurando padrões de comportamentos e hábitos diferentes do expresso na cultura local 

(OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

6. A cracolândia e o controle biopolítico dos corpos 

Segundo Foucault, durante a segunda metade do século XVIII e a virada do século XIX, 

surge em nossa sociedade um poder normalizador capaz de exercer sobre os corpos uma espécie 

de dominação através de uma rede heterogênea de saberes e poderes. O sexo e a vida da 

população, a partir desse momento, se tornam alvos privilegiados de um poder que não desejava 

mais apenas disciplinar comportamentos individuais, mas controlar fenômenos como as taxas 

de mortalidade e natalidade. A esses controles reguladores do Estado sobre o indivíduo é o que 

o autor denominará “biopolítica da população”. Esse biopoder é relativo a técnicas diversas 

utilizadas pelo Estado para obter a sujeição dos corpos e controlar populações. Sendo assim, 

além do indivíduo dócil e útil, o biopoder criou uma gestão normalizadora da vida social. 

O poder normalizador não pode ser compreendido sem a referência do Estado como 

epicentro do exercício de poder. O objetivo desse processo seria produzir um modelo de 

sociedade cujo parâmetro de normalidade estaria descrito no tripé de condição saudável, 

produtiva e politicamente pacífica. Se em um primeiro momento o poder soberano exercia-se 

fundamentalmente através do direito do Estado em poder matar ou deixar viver, do século XIX 
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em diante o Estado começa a se configurar como um agente de poder capaz de sustentar 

garantias para fazer viver e deixar morrer. A partir deste momento, inaugura-se um novo 

momento histórico em que o Estado inicia políticas eugênicas e higienistas no sentido de sanear 

o corpo da população (CASTELO BRANCO, 2013). 

A biopolítica moderna existe objetivamente na sobreposição entre a decisão do poder 

soberano sobre quais vidas são matáveis através de sua tarefa social de zelar pela saúde do 

corpo biológico dos indivíduos da nação. Nesse contexto cabe ao poder soberano deliberar 

sobre o valor ou desvalor da vida enquanto tal. Segundo Agamben “a vida, que, com as 

declarações dos direitos, tinha sido investida como tal princípio de soberania, torna-se agora ela 

mesmo o local de uma decisão soberana” (AGAMBEN, 2010). Nesse momento, a biopolítica 

assume contornos de tanatopolítica, um conceito que em linhas gerais discorre sobre as 

apropriações políticas da morte. Importante destacar ainda que o poder soberano toma para si a 

capacidade de transcender a ideia de legalidade e ilegalidade em determinados territórios 

conformando a noção de “campo”. Agamben também afirma que “o campo é um híbrido de 

direito e de fato, no qual os dois termos tornaram-se indiscerníveis”. Para Hannah Arendt, os 

campos são localidades onde a dinâmica responde a uma lógica totalitária onde o poder 

soberano pode executar qualquer tipo de ação de maneira arbitrária e sem a necessidade objetiva 

de responder a qualquer outro tipo de poder. São caracterizados como um espaço de exceção 

onde as leis e outros tipos de contratos sociais são integralmente suspensos e onde fato e direito 

se confundem. São espaços onde qualquer tipo de ação é tolerada e admitida. É fundamental 

que compreendamos a relação entre essa noção singular de estrutura jurídica para que possamos 

refletir as condições de exceção e violência existentes ali. Caso contrário, a condição objetiva 

das relações construídas naquele espaço serão ininteligíveis. No espaço do campo constrói-se 

uma zona de indistinção entre lícito e ilícito onde os conceitos de direito subjetivo e proteção 

jurídica simplesmente somem (AGAMBEN, 2010, p. 177). 

O campo faz com que seus habitantes percam seu estatuto político e sejam rebaixados à 

condição de vida nua, é um espaço biopolítico em essência onde o poder soberano tem diante 

de si a vida em sua mais pura forma sem qualquer tipo de mediação por outras forças. A 

caracterização da vida nua enquanto um objeto extremamente vulnerável, toma sua forma maior 

neste momento. Nesse sentido, o campo é um paradigma do espaço político uma vez que a 

política se converte em biopolítica e até mesmo a ideia de homo sacer se confunde virtualmente 

com a ideia de cidadão dotado de direitos.  
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A principal pergunta a se fazer diante do cenário da existência destes campos não é 

exatamente como delitos e outros processos de violência tão atrozes foram capazes de acontecer 

ali, mas de que forma os procedimentos jurídicos e dispositivos políticos que ordenam nossa 

sociedade permitiram que aquele tipo de contexto fosse executado. O centro da discussão é 

compreender de que forma criou-se uma conjuntura possível para que seres humanos fossem 

completamente privados de seus direitos e prerrogativas ao ponto em que infligir a eles delitos 

e outras ações violentas não configurassem um verdadeiro delito e todo tipo de barbárie pudesse 

ser admitida (AGAMBEN, 2010, p. 178).  

Segundo a Constituição Federal: 

“[...] III - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante [...] XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer [...]” 

(“Constituição da República Federativa do Brasil”, 1988).  

  

Entretanto, quando olhamos para o território da cracolândia, precisamos problematizar 

as medidas de autoridade policial que conseguem reproduzir a lógica do campo, trabalhada por 

Agamben, em tempos modernos. Práticas policiais que violam direitos humanos e estão 

associadas à tortura, cerceamento do direito de ir e vir, remoção forçada sem encaminhamento 

para abrigos adequados e rompimento com outras garantias fundamentais de existência dos 

indivíduos ali identificados podem ser questionados sob as luzes da discussão do autor. Os 

usuários de crack são percebidos pelo Estado biopolítico contemporâneo exatamente como 

corpos não saudáveis e improdutivos.  Agamben afirma também que o campo não está 

localizado em uma época específica da história, pois se constitui como um “nómos do moderno” 

presente também nos paradigmas dos estados biopolíticos atuais. Se o Estado possui o 

monopólio da violência e existe para garantir leis fundamentais, a ideia de ver policiais militares 

rompendo com a lógica da proteção e atacando direitos humanos básicos pode ser respondida 

pela caracterização dos usuários de crack como vidas nuas e o território da cracolândia como 

campo.  

A essência do campo, então, está na criação deste estado de exceção que cria um 

momento e espaço onde vida nua e norma legal não conseguem mais se distinguir. Podemos 

caracterizar como campo todo território onde é construída uma estrutura, ancorada em discursos 

jurídicos, médicos e midiáticos, que permitem a reincidência de processos violentos por parte 

do Estado de maneira legal. Agamben afirma ainda que o projeto democrático-capitalista 
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ordenado socialmente para eliminar as classes pobres através da construção de discursos 

desenvolvimentistas de progresso tem transformado em vidas nuas, de maneira sistemática, 

extensos setores empobrecidos, principalmente do chamado Terceiro Mundo. Para o autor, 

“somente uma política que saberá fazer as contas com a cisão biopolítica fundamental do 

Ocidente poderá refrear esta oscilação e pôr fim à guerra civil que divide os povos e as cidades 

da Terra” (AGAMBEN, 2010, p. 186). 

Dentre os discursos utilizados para legitimar esse processo de controle biopolítico 

através da noção de campo estão as técnicas de disciplinas expressas nas ideias de revitalização, 

regulação, modificação, fiscalização, repressão, tortura física e psicológica e o controle violento 

do espaço público. Podemos incluir nesse rol de medidas também a discriminação e os 

estereótipos, como formas mais sutis de disciplina. A compreensão higienista de saneamento 

humano das cidades, intensificados pela lógica de pressão dos setores empresariais ligados à 

especulação imobiliária, se utiliza desses argumentos para afastar os sujeitos indesejados do 

espaço. Todo esse processo não está descolado de um plano ideológico instaurado através de 

um projeto de cidade que se utiliza de instrumentos como propaganda oficial e meios de 

comunicação de massa para construir consensos em torno da necessidade de tratar “doenças 

sociais” em áreas específicas da cidade. Uma nova forma ética e também estética é criada a 

partir da construção de um projeto hegemônico de construção urbana dentro dos municípios 

que optam por “combater o crack”. Nesse sentido, há de se destacar a lógica de adesão ao 

programa do governo federal “Crack, é possível vencer” que se dá a partir de decisão autônoma 

dos municípios para adesão ou não ao projeto. O repasse de verbas para solução da problemática 

“crack” só é feito com a adesão integral das cidades à política governamental de enfrentamento 

à droga (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

 Disciplinar os sujeitos através do controle biopolítico é uma forma de realizar a limpeza 

social através da implementação de valores morais que entrem em contradição com os padrões 

estabelecidos dentro da área de convívio, no caso específico em discussão, as cracolândias. 

Entretanto, no processo de construção dessas ideologias fica muito nítido como a execução 

legislativa advém de processos diretamente ligados a dispositivos de pressão social e à 

capacidade da mídia de interpretá-los e repercuti-los. A apropriação de áreas onde se detecta o 

uso de crack ganha legitimidade quando o discurso midiático produzido através dela consegue 

reproduzir uma ideologia de dominação específica. Mais especificamente, a construção desse 

processo de dominação no território da cracolândia se dá através da utilização de dispositivos 



 

93 

 

como polícia 24h, câmeras, armas, balas de borracha, apreensão de carroças utilizadas pelos 

usuários para o trabalho de catador, vigilância através de helicópteros e outros instrumentos de 

poder e controle sobre os corpos dos usuários de crack. A sanidade e a loucura são construídas 

como opostos e sua diferenciação abre caminho para a criação da figura dos “estranhos” em 

determinados territórios que irão, através do rigor seletivo na aplicação da lei pela força policial, 

legitimar a hostilidade, violência e violação de direitos humanos contra dependentes químicos 

em determinada localidade (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

A identificação e segregação entre doentes e sadios é parte fundamental da disciplina e 

do controle. A internação compulsória, nesse contexto, afirma-se como um instrumento 

disciplinar essencial para que se garanta o controle social de setores excluídos a partir da noção 

de higienização das cidades pelo discurso de combate ao crack. As leis construídas a partir desta 

noção, operações urbanas, repressão policial e, no limite, até mesmo a privatização de 

determinados espaços públicos são legitimados a partir da noção utópica de cidade higienizada 

formulada pelo poder público.   

Se medidas como a internação compulsória são vendidas através de um discurso 

hegemônico como um plano moderno e atual de enfrentamento ao crack, a partir de uma análise 

cuidadosa do que tem representado as políticas e ações do governo federal sobre o tema, 

acabamos por nos deparar com a reprodução de medidas autoritárias e violentas aos direitos 

humanos que reproduzem antigas noções de controle biopolítico sobre vidas nuas. O território 

da cracolândia, enquanto espaço público de uso de drogas por moradores em situação de rua, 

também acaba por possuir suas semelhanças com a noção de campo. Ideias que, em sua versão 

clássica como política higienista executada por governos autoritários e eugenistas, são 

extremamente questionáveis e reproduzidas atualmente como política de governo. Um modelo 

de gestão que pretende superar uma problemática tão complexa quanto o crack com medidas 

de controle, que retira liberdades e fere direitos humanos, provavelmente terá poucas 

probabilidades de êxito. 
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Conclusão 

Eu me chamo Reginaldo Gomes de Arruda, sou um usuário de crack e quero 

ser chamado pelo nome, não de cracudo. Mas aqui na cracolândia só me 

chamam pelo apelido, Magrão, mas não gosto. Tenho 43 anos e faço 

aniversário no dia 22 de setembro, perto do dia de São Cosme e São Damião. 

Lembro que eu pegava muito doce quando era criança. Já fui criança, joguei 

bola de gude, soltei pipa, brinquei de amarelinha e pulei elástico. Sempre fui 

brincalhão. Jogava futebol e diziam que eu era bom. Iam até me buscar em 

casa (ARRUDA, 2015). 

As internações compulsórias sob legitimação do discurso de combate ao crack tem 

inaugurado o retorno da lógica manicomial enquanto política de governo no Brasil. A 

internação sem consentimento de usuários de crack e outras drogas, principalmente em situação 

de rua, são medidas de controle social que estão diretamente relacionadas às lógicas higienistas 

de cidade que sistematicamente violam direitos humanos. 

A política e o cotidiano estão preenchidos por discursos hegemônicos construídos sobre 

os usuários de crack que tem possibilitado o Estado legitimar políticas violentas. Através da 

criação de sentidos e construções subjetivas que se valem de preconceito e estigma para afirmar 

a internação forçada como um imperativo necessário para a manutenção da ordem e limpeza 

social, o fantasma do manicômio voltou a rondar a saúde mental brasileira.  

Entretanto, em vetor oposto ao discurso hegemônico, diversas experiências de 

comunicação também estão sendo utilizadas para empoderar usuários de crack em espaços 

diversos. Essa multiplicidade de perspectivas do discurso sobre o usuário de crack revela como 

a disputa discursiva existe é dialética e principalmente apresenta possibilidades de resistências. 

Não há como negarmos, também, o caráter ideológico e a luta de classes marcados nos textos 

que versam sobre o usuário de crack e seus mais diferentes contextos. 

Se o discurso hegemônico está preenchido pelo silenciamento dos usuários e é 

dominado pelo discurso de políticos junto aos discursos médico e jurídico, em geral 

desumanizando os “cracudos”, a resistência à essa lógica desumanizadora que legitima políticas 

de encarceramento que ferem direitos humanos, pode estar no empoderamento dos próprios 

usuários através de ferramentas que garantam a eles o direito humano à comunicação. Muito 

embora essa dissertação tenha se dedicado a interpretar o hegemônico e não tenha tido a 

oportunidade de se debruçar com calma sobre discursos produzidos pelos próprios usuários de 

crack, algumas iniciativas que foram notadas durante o processo investigativo deixam pistas de 

por onde talvez trilhe os caminhos das resistências discursivas nessa temática. 
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O jornal comunitário “Maré de Notícias” estampou a manchete “Prazer, Reginaldo, 

não cracudo” na capa de sua 66ª edição (ARRUDA, 2015) ficando em segundo lugar no prêmio 

“Gilberto Velho Mídia e Drogas” ao fazer uma abordagem completamente diferente dos relatos 

hegemônicos que olham o usuário de maneira distanciada e sem identidade específica. Sem 

qualquer outro mediador, o jornal comunitário publicou texto de um dos usuários de crack que 

frequentava a favela da Maré e quem falou sobre a relação do Reginaldo com o crack foi o 

próprio Reginaldo. 

Organização da sociedade civil sem fins lucrativos o “Centro de Convivência É de Lei” 

funciona em São Paulo desde 2008 e tem como objetivo atuar na “redução de danos sociais e à 

saúde associado ao uso de drogas” na perspectiva de desenvolvimento da cidadania e defesa 

dos direitos humanos com ênfase nas pessoas em estado de vulnerabilidade social. Em 2010 

eles se tornaram um Ponto de Cultura da rede estadual “Programa Cultura Viva” do Ministério 

da Cultura e começaram a desenvolver ações de formação, criação e produção cultural, práticas 

artísticas contemporâneas, fotografia, audiovisual, poesia, ritmo e intervenções urbanas em 

iniciativas colaborativas. Através de uma oficina de Cinema, o Centro proporcionou um espaço 

para criação de curtas-metragens de temática livre, pensada e produzida pelos próprios usuários 

da inciativa. 

Entre documentários e obras de ficção científica, as produções cinematográficas de 

moradores da cracolândia são exibidas na região central de São Paulo através de ocupações 

culturais e do “CineCarroça”, iniciativa que conta com uma carroça, similar às utilizadas pelas 

pessoas em situação de rua para catar papelão, estruturada com equipamento para exibição de 

filmes de maneira móvel e itinerante (É DE LEI, 2014). 

Através de um projeto de extensão universitária chamado “Oficinas Terapêuticas em 

Centros de Atenção Psicossocial” da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), foram 

desenvolvidas dez oficinas. O objetivo da iniciativa é “valorizar a expressão através da criação 

de espaços de convivência e comunicação” (ZANOTTI et al., 2010) produzindo um jornal, 

desenvolvido e escrito pelos próprios usuários do serviço de saúde mental. 

Ação muito similar tem sido desenvolvida nos CAPS-AD (Centro de Atenção 

Psicossocial – Álcool e Drogas) de Resende/RJ e Assis/SP onde os próprios usuários publicam, 

também através de uma oficina terapêutica de comunicação, o jornal “CAPS Ativo” (“Jornal 

CAPS Ativo”, 2015)e o Jornal Normal (OLIVEIRA; CONCEIÇÃO, 2009), respectivamente. 
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Seja através de veículos comunitários de favelas, oficinas terapêuticas em Centros de 

Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas ou oficinas de audiovisual no próprio território da 

cracolândia, conteúdos e práticas de comunicação extremamente distintas das hegemônicas 

estão sendo produzidas. Se por um lado a mídia hegemônica tem se utilizado de narrativas 

preconceituosas e estigmatizantes para caracterizar usuários de crack e outras drogas, diversas 

outras iniciativas tem procurado dar a esses sujeitos condições objetivas para que possam criar 

suas próprias narrativas a partir de suas impressões, sem mediações que os olham de fora e, por 

muitas vezes, de maneira distanciada. 

O caráter contra-hegemônico talvez possa ser expresso pela mudança de perspectiva na 

produção da matéria. Uma vez que não há a mediação de um terceiro, o usuário de crack poderá 

se comunicar a partir da primeira pessoa, imprimindo maior grau de pessoalidade e 

possibilidade de identificação, assumindo papel de protagonismo no fazer comunicacional. A 

troca do objeto do discurso da perspectiva do “eles” para o “eu” deve favorecer esse 

deslocamento de sentido e mesmo que a técnica jornalística seja absorvida e o texto apresente 

marcas na terceira com o objetivo de demonstrar impessoalidade, as pautas selecionadas e a 

perspectiva com que se relata os temas surgirá da percepção de quem vive o processo e suas 

contradições, não de sujeitos alheios àquela realidade material. Mais que o conteúdo em si do 

texto, as marcas de identidade e alteridade no discurso podem ser determinantes para a 

caracterização do discurso como contra-hegemônico e suas possibilidades de disputar sentidos 

junto às compreensões hegemônicas. 

O discurso hegemônico construído sobre os usuários de crack e outras drogas é 

sistematicamente utilizado para legitimar políticas de controle social, principalmente através de 

intervenções estatais de caráter manicomial que violam direitos humanos através das 

internações compulsórias. Entretanto, se essa é uma das principais reflexões que a pesquisa na 

presente dissertação tenta realizar, esse percurso também traz um novo e importante 

questionamento: esses discursos elaborados através do empoderamento pela comunicação 

podem ter capacidade de questionar modelos prontos e pré-concebidos através de novas 

abordagens e narrativas que sejam capazes de apresentar outras possibilidades de interpretação 

sobre o usuário de crack e o seu cotidiano? O contra-hegemônico está na abordagem crítica 

sobre o tema ou no protagonismo dos próprios usuários na construção de sentidos discursivos 

contra a lógica manicomial? 
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