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DROGARAP - Desabafo de um “cracudo” 

(Paródia do Rap da Felicidade) 

Ana Paula Cardoso da Silva 

Eu só quero é ser feliz 

Consumir a minha droga do jeito que eu sempre 

quis, é
1
 

E se eu quiser me ajudar 

Ir a algum lugar e ter alguém com quem eu 

possa contar 

Direito à cidade para todos nós, DJ 

 

Eu só quero é ser feliz 

Consumir a minha droga do jeito que eu sempre 

quis, é 

E poder me orgulhar, 

E ter a consciência que até o “cracudo” tem seu 

lugar! 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu sobrevivi, han 

E poder me orgulhar, 

E ter a consciência que até o “cracudo” tem seu 

lugar 

 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de aparecer 

Pois frequento a cracolândia e sou muito 

desrespeitado 

A tristeza e o prazer aqui caminham lado a lado 

Escuto ali no rádio que vão “cuidar das pessoas
2
” 

Mas sou interrompido a tiros de metralhadora 

Enquanto o prefeito mora numa casa linda e bela 

O “cracudo” é humilhado, esculachado, sem ter 

trégua 

                                                           
1 Autonomia e protagonismo do sujeito que consome a droga, 

considerando uma visão ampliada acerca dos significados da mesma, além 

da faixa etária. 

2 Principal slogan de campanha do prefeito Marcelo Crivella 

Já não aguento mais essa onda de violência 

Só peço a autoridade parar de me obrigar à 

abstinência 

Se eu fico lá na “craco
3
” 

E não quero um abrigo, 

Chega logo o “choque
4
” 

E eu fico em perigo! 

O direito à cidade, eu ainda quero ter, 

Mas pelas Olimpíadas 

Quiseram nos desaparecer! 

REFRÃO 

Tranquilidade hoje em dia não podemos nem 

pensar, 

Pois até dormindo eles vêm nos humilhar 

Ficar “de boa” lá na praça, tranquilo, na moral, 

Mas a palavra de ordem é a violência no local 

Dependentes de drogas que não tem nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque na 

cracolândia 

Só vejo preconceito, vários problemas, clima de 

guerra 

Inventaram até uma tal de “epidemia” 

Para enxotar a gente e tudo mais que eles queriam 

Este sistema capitalista é perverso e cruel 

A base é a desigualdade para manter tudo 

E nos dar um “créu”! 

Mas, a “craco” tem a força, só precisa se unir 

Pelo direito à cidade, venho humildemente aqui 

pedir! 

REFRÃO 

                                                           
3 Cracolândia 

4 Choque de Ordem / Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) – 

RJ 
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RESUMO 

SILVA, Ana Paula Cardoso da. A política de drogas na “cidade maravilhosa” – 

pedras no meio  do caminho. Niterói, 2017. Dissertação de Mestrado – Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço 

Social, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O presente trabalho discorre sobre a política de drogas no município do Rio de 

Janeiro, com ênfase no contexto de realização de megaeventos na “cidade 

maravilhosa”, durante a última década, destacando a falsa epidemia do crack 

difundida pela mídia, a fim de respaldar medidas arbitrárias e truculentas, violadoras 

dos direitos humanos para com as pessoas que o utilizam nas principais cenas de uso 

da cidade. Para tal, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, a qual contou 

com a contribuição de gestores da Política de Assistência Social e de Saúde da 

cidade do Rio de Janeiro, como facilitadores de acesso a documentos e informações 

no que tange à temática das drogas. Num cenário nebuloso, de crise do capital, o 

consumo de drogas aparece como uma “válvula de escape” para os árduos e 

complexos problemas da vida cotidiana. Neste trabalho ficou evidente a importância 

de considerar a tríade do consumo para a análise de qualquer tipo de droga, esta 

como uma valiosa mercadoria, seu valor de uso e seu valor, bem como de 

compreender os dependentes de crack das “cracolândias”, como exemplos do 

lumpemproletariado do século XXI. Atesta-se que um avanço do debate sobre as 

drogas no campo legal, mas um enorme retrocesso no ponto de vista moral e ético, 

haja vista as ações do Poder Público de recolhimento compulsório e a proposta de 

financiamento público das Comunidades Terapêuticas. A perspectiva da Redução de 

Danos aparece como uma alternativa interessante e eficaz, em contraposição à 

perspectiva predominante da abstinência e do proibicionismo. Diante disso, conclui-

se sobre  uma organicidade existente nas cenas de uso de crack e outras drogas e  o 

direito à cidade por parte dos “cracudos”. Sob a imagem de uma cidade dos grandes 

negócios e empreendimentos, a qual se propõe na atualidade “cuidar” das pessoas, o 

que se observou foi que as “cracolândias” são frutos da ordem desigual e combinada 

vigente e não como erroneamente difundindo, causas dos desvios, distúrbios e 

problemas sociais urbanos contemporâneos.  

 

Palavras-chave: drogas; crack; mercadoria; megaeventos; direito à cidade 
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ABSTRACT 

 

Drug Policy in the "Wonderful City": Stones on the Path 

 

 

The present study deals with drug policy in the city of Rio de Janeiro, with emphasis 

onmega-events context in the "wonderful city", during the last decade, highlighting 

the false crack addiction epidemic disseminated by the media, in order to support 

arbitrary and truculent measures that violate Human Rights to the people who use it 

in the main scenes of the city. To this goal,bibliographical and documentary research, 

which counted with the contribution of managers of the Health and Social Assistance 

of the city of Rio de Janeiro, as facilitators of access to documents andinformation on 

the subject of drugs. In a hazy, capital-crisis scenario, the consumption of drugs 

appears as an "escape valve" for the arduous and complex problems of everyday life. 

In this study it was evident the importance of considering the consumption triad for 

the analysis of anytype of drug, as a valuable commodity, its value in use and its 

value, as well as to understandthe crack cocaine dependents, as examples of the 

lump-proletariat of the 21st century.It is argued that a breakthrough in the legal 

drugsdebate, but a huge setback on the moral and ethical view, considering the 

actions of the Public Power of compulsory collection and the proposal of Public 

funding of the Therapeutic Communities. The Harm Reduction perspective appears 

asan interesting and effective alternative, in contrast to the predominant perspective 

of abstinence and prohibitionism. In view of this, it is concluded on an organicity 

that exists in scenes of use of crack andother drugs and the right to the city by the 

crack addict. Under the image of a city of great business and entrepreneurship, which 

is currently proposed to "care" of people, what was observed wasthat the places 

where crack addicts live are fruits of the unequal and combined order in force and 

not as erroneously diffusing, causes of deviations, disturbances and contemporary 

urban social problems. 

 

Keywords: drugs; crack; merchandise; megaevents; right to the city
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INTRODUÇÃO 

 

“Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão oprimidas e 

amar as pessoas que estão oprimindo.”(Malcolm X
5
) 

 

O presente trabalho abordará a história da política de drogas no município do Rio 

de Janeiro na última década, com ênfase na pseudo epidemia de crack,
6
 propagada pela 

mídia, sinalizando como a política de drogas vem sendo pensada e executada na “cidade 

maravilhosa” num cenário de clamor pela “limpeza urbana”, particularmente agudizada 

sob o contexto de megaeventos, haja vista se tratar de uma “cidade-empresa”, na qual o 

cuidado com os negócios se sobrepõe ao cuidado com as pessoas.  

Primeiramente, há que se destacar o crescimento do consumo do crack na 

complexificação das expressões da questão social brasileira, em particular com a sua 

entrada no município do Rio de Janeiro. Considerando o crack como uma mercadoria, vale 

pontuar que as ações destinadas ao seu “combate” apresentam muitas contradições e as 

explicações que justificam a necessidade de seu consumo, bem como aquelas que 

sinalizam a omissão dos governos em seu enfrentamento por meio de políticas públicas, 

são bastante complexas e difíceis de serem equacionadas. 

Durante a minha trajetória profissional como Assistente Social, servidora pública, 

iniciada em 2006 na Prefeitura do Rio de Janeiro, no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) Nelson Carneiro da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS), atual, Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos (SMASDH) e em 2009, no Hospital Federal dos Servidores do Estado 

(HFSE), no Serviço de Maternidade, obtive um acúmulo de experiências, através dos 

inúmeros atendimentos com pessoas consumidoras de crack e suas famílias, o qual 

despertou o interesse por esta temática. 

A escolha por este objeto de estudo foi aguçada pela minha atuação como 

Assistente Social cedida do CREAS Nelson Carneiro ao CREAS Itinerante no projeto 

piloto da “cidade maravilhosa” para atender aos consumidores de crack e outras drogas. 

                                                           
5 Al Hajj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X, foi um dos maiores defensores do Nacionalismo 

Negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, de inspiração separatista. 
6
 O crack é uma substância psicoativa estimulante produzida a partir da cocaína, bicarbonato de sódio ou amônia 

e água, gerando um composto, que pode ser fumado ou inalado. O nome “crack” vem do barulho que as pedras 

fazem ao serem queimadas durante o uso. 
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Essa experiência durou quatro meses, mas apesar do curto espaço de tempo, marcou 

profundamente minha trajetória profissional. 

O projeto do CREAS Itinerante, segundo documentos oficiais, apresentava-se tendo 

como objetivos, a implementação do trabalho de abordagem social, com foco na 

humanização, estabelecimento de vínculos e em atendimentos individualizados da 

população usuária de crack e outras drogas. O CREAS Itinerante, ainda de acordo com 

registros oficiais, ofertava também os serviços de escuta profissional, cuidados de higiene e 

encaminhamentos para rede de serviços, dentre estes, o acolhimento institucional nas 

Unidades Municipais de Reinserção Social (UMRS). Tais ações seriam realizadas por meio 

da atuação de duas equipes multiprofissionais itinerantes, compostas por assistentes 

sociais, psicólogos e educadores sociais, as quais atuavam conjuntamente com a equipe do 

Consultório na Rua, dispensando cuidados de saúde, através de encaminhamentos para 

avaliação geral e para tratamento da dependência de drogas. 

O projeto supracitado se transformou no Programa Proximidade, criado em 2014 e 

extinto em setembro de 2016, o qual adotava a mesma metodologia e dinâmica de 

funcionamento, mas com uma equipe específica para o atendimento às pessoas usuárias de 

crack. O Programa Proximidade era definido como uma iniciativa da referida SMDS, em 

cogestão com o Viva Rio
7
, em atenção à temática do uso abusivo de crack e outras drogas, 

por pessoas em situação de extrema “vulnerabilidade social” encontradas nas principais 

cenas de uso da cidade, as conhecidas “cracolâncias”. 

Atualmente a política nacional de enfrentamento ao crack brasileira está pautada no 

Programa “Crack, é possível vencer”, lançado em 2011, o qual integra diversas políticas 

públicas, envolvendo ações do Ministério da Educação; do Ministério do Desenvolvimento 

Social; Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, coordenadas por estes dois últimos, e 

suas estratégias estão organizadas em três eixos: Prevenção, Cuidado e Autoridade, os 

quais dizem respeito, respectivamente, à: educação, informação e capacitação; ao aumento 

da oferta do tratamento de saúde e à atenção aos usuários, e enfrentamento ao tráfico de 

drogas e às organizações criminosas. O programa, de acordo com fontes oficiais, propõe-se 

a realizar uma ação integrada que envolve três frentes de atuação, citadas anteriormente. 

Dentro desses três aspectos, o programa integra vários grupos sociais, trabalhando, de 

                                                           
7
 Viva Rio é uma organização não governamental fundada em 1993 por representantes de vários setores da 

sociedade civil, como resposta à crescente violência que assolava o Rio de Janeiro, idealizada para difundir uma 

cultura de paz. Fonte: ONG Viva Rio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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forma simultânea, naquilo que considera prevenção, combate, reabilitação e reintegração 

social. 

A questão do crack vem cada vez mais ganhando destaque pela mídia, sendo 

necessário se repensar a “epidemia” desta droga, como é erroneamente difundida, o horror 

e o espanto, em relação aos seus usuários em suas cenas de uso, reforçando os rótulos 

condenatórios e depreciativos sobre estas pessoas, buscando assim, contribuir com a 

superação da dimensão ideológica conservadora subjacente em torno dos mesmos.  Por 

isso, é imprescindível destacar a importância e a necessidade de se ampliar o conhecimento 

sobre o crack e seus usuários, em uma perspectiva que não destaque o produto, mas 

considere a tríade do consumo de qualquer substância psicoativa: o sujeito consumidor; a 

substância (a droga) e o contexto do uso da mesma, em contraposição à análise histórica de 

guerra contra as drogas. 

Tendo em vista a ínfima produção teórica sobre a temática, almeja-se também com 

este estudo, desvendar alguns pontos polêmicos que necessitam ser observados com maior 

aprofundamento sobre o crack e seus usuários, sobretudo, acerca dos dependentes desta 

droga que a utilizam nas chamadas “cracolândias”
8
. Tais espaços começaram a incomodar 

e a chamar atenção devido ao fato do consumo livre de substâncias psicoativas, sobretudo, 

de crack, em campos abertos da cidade, “manchando” a imagem de “maravilhosa”, a qual, 

apesar de inúmeros problemas sociais, econômicos, políticos, dentre outros, esta sempre 

carregou. Para isso, realizar-se-á uma crítica acerca das comunidades terapêuticas, 

enfocando serem unidades que representam graves situações de violações aos direitos 

humanos, além de ser abordado o debate sobre o proibicionismo no que se concerne ao 

consumo de drogas. Cabe ressaltar que o conjunto CFESS/CRESS se posiciona totalmente 

contra as abordagens violentas e truculentas realizadas nas “cracolândias”, por meio de 

notas de repúdio e debates constantes acerca da temática, posicionamentos coletivos com 

os quais a autora corrobora. 

Há que se considerar ainda a adoção da política higienista dos grandes centros 

urbanos brasileiros, que objetiva uma limpeza dos espaços destas cidades por conta dos 

grandes eventos internacionais que aconteceram no país, atingindo evidentemente, dessa 

                                                           
8
 Espaços de intenso consumo de crack e outras drogas, permeados por violações de direitos, contradições e 

possibilidades. 
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forma, o município do Rio de Janeiro, cidade-sede dos jogos olímpicos e paraolímpicos, o 

qual urgia a necessidade de ser uma bela vitrine para o exterior. 

A metodologia acerca da construção da pesquisa se deu dialeticamente, com idas e 

vindas, erros e acertos, descobertas e dificuldades, nesse processo árduo e desafiador, que é 

a construção teórica, desde a pesquisa bibliográfica, documental, à sistematização dos 

dados obtidos, onde para contar a história recente da política de drogas no município do 

Rio de Janeiro, colaboraram gestores das políticas de Assistência Social e da Saúde. 

Para tal, o trabalho está subdividido em quatro capítulos. No Capítulo I, serão 

discutidos os seguintes assuntos: a tríade indissociável do consumo de drogas - sujeito, 

produto e contexto de uso na abordagem com qualquer substância psicoativa, e a 

compreensão das drogas enquanto mercadoria, considerando o seu valor de uso e o seu 

valor de troca dentro de uma sociedade de consumo capitalista. No Capítulo II, o impacto 

dos ajustes neoliberais e a dimensão repressiva do Estado brasileiro, de punição aos 

pobres; as políticas sociais sob o neoliberalismo e a influência dos organismos 

internacionais nas mesmas, e se os “cracudos” são exemplos do “lúmpen” do século XXI, 

resgatando a categoria marxista do lumpemproletariado para a compreensão dos 

dependentes de crack que frequentam as “cracolândias” na atualidade .  

No Capítulo III, serão tratadas as temáticas acerca: das legislações brasileiras sobre 

as drogas, com ênfase na Política Nacional sobre Drogas e na Política Nacional para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas; da política de drogas no universo 

das políticas de saúde e de assistência social, descrevendo os dispositivos atuais existentes 

em ambas políticas ao atendimento de usuários de drogas; da Redução de Danos como um 

caminho possível no que tange à dependência, em contraposição à perspectiva 

predominante no campo da prevenção e do atendimento da abstinência e da indagação 

quanto à Política de Enfrentamento ao Crack no Brasil, sobre que “luta” é essa, 

destrinchando o Programa Crack, é possível vencer. 

No que se concerne ao Capítulo IV, serão abordados se é possível a combinação 

das drogas com a “cidade maravilhosa” e sobre o processo de implantação da Política de 

drogas no Município do Rio de Janeiro, sinalizando a história recente da política de drogas 

no referido município; acerca do porquê dos dependentes de crack terem ganhado 

evidência; a essência do “jogo” da pseudo epidemia do crack; a organicidade dos 

territórios dos cenários de uso de crack, discorrendo sobre as pessoas que frequentam estes 
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espaços e sobre o direito à cidade dos consumidores de crack na cidade dos grandes 

negócios e empreendimentos.  

A pretensão é fornecer subsídios para a discussão acerca do crack, as 

“cracolândias” e seus consumidores, o convite à leitura está feito, a ideia não é “vencer o 

crack”, até porque “um mundo sem drogas” é uma ilusão e não é esta a intenção, haja vista 

que elas fazem parte da história da humanidade, indo assim, de encontro ao exposto no 

nome do Programa do governo federal, mas fomentar o debate na luta contra o preconceito, 

o estigma e as visões unilaterais. Isso sim é possível e necessário, no intuito de não limitar 

a discussão e avançar em um sentido mais amplo de tratar os seus usuários como sujeitos 

de direitos, ainda que bastante restritos, num contexto de, como dizia Florestan Fernandes, 

capitalismo selvagem, em uma grande metrópole brasileira. 

Enfim, se a reflexão acerca da temática central e suas nuances tiver alargado a 

conversa ou suscitado a controvérsia, avalia-se que a contribuição teórica sobre o assunto 

já tenha sido válida. 
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CAPÍTULO I – ESTADO NEOLIBERAL, POLÍTICA SOCIAL E PSICOATIVOS 

NO CONTEXTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO  

 

1.1 A tríade do consumo de drogas: sujeito, produto e contexto de uso 

 

“Consumir drogas corresponde a uma prática milenar e universal. 

Não existe sociedade sem drogas.” (Richard Bucher) 

 

 

Preliminarmente, cabe ressaltar que a prática social do consumo de drogas é muito 

antiga, sempre esteve presente nas mais diferentes culturas e apresenta, portanto, os mais 

heterogêneos significados, tomando, por exemplo, que: “algumas das principais riquezas 

buscadas no Oriente e na América durante a época das grandes navegações dos séculos 

XVI e XVII eram drogas” (CARNEIRO, 2005, p.11). A saber, especiarias como a pimenta, 

a canela e a noz moscada, além do pau-brasil, do açúcar e do tabaco eram chamados de 

drogas no período. O referido autor coloca que: “em muitos aspectos, a época colonial 

pode ser incluída entre as sociedades que não fazem uma distinção entre droga e comida” 

(ibidem, p.14), não havendo uma clara distinção entre alimento e remédio. 

Richard Bucher (1992) coloca que as drogas sempre foram utilizadas socialmente. 

A origem do seu consumo se perde na história. Assim, pode-se afirmar que a história do 

uso de substâncias psicoativas tem a idade do homem. Logo, não existe “sociedade sem 

drogas”.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer substância que 

altera o funcionamento do organismo e não é produzida por ele. A saber, as drogas capazes 

de alterar o funcionamento mental ou psíquico são denominadas drogas psicotrópicas ou 

psicotrópicos
9
.  

É de suma relevância enfocar que a reflexão que será realizada acerca do consumo 

de drogas, considerará a tríade: homem, droga e contexto de uso, tendo em vista que a 

análise sobre qualquer tipo de droga deve levar em conta o “encontro de um produto, de 

uma personalidade e de um momento sociocultural” (OLIEVENSTEIN, 2003, p. 38). Isto 

                                                           
9
 Essas drogas são aquelas que atuam no cérebro, alterando a maneira de sentir, de pensar e, muitas vezes, de 

agir. Tais alterações no psiquismo não são iguais para toda e qualquer droga, uma vez que cada substância é 

capaz de causar diferentes reações. 
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mostra, que diante da droga não existe um mesmo caminho a ser trilhado por todos os 

sujeitos, podendo gerar efeitos bastante diferenciados em cada pessoa.  

Vale sinalizar que qualquer padrão de consumo de drogas pode vir a trazer 

problemas para o indivíduo, segundo a OMS, no que se refere ao consumo de baixo risco, 

ao uso nocivo e a dependência em si. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), através do CID-10 (Classificação 

Internacional de Doença versão 10), define: uso nocivo (ou prejudicial) de substâncias, 

como um padrão de uso que causa prejuízo físico ou mental à saúde, sem que tenha 

preenchido os critérios para dependência, os quais dizem respeito a três ou mais em algum 

momento no último ano: compulsão; perda do controle; síndrome da abstinência
10

; 

evidência de tolerância
11

; abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, em 

favor do uso da droga e persistência do uso da mesma, mesmo sabendo claramente as suas 

consequências nocivas. Já a Associação Psiquiátrica Americana, através do DSM-IV 

(Manual de Diagnóstico Estatístico versão 4), define o abuso e a dependência de 

substâncias, com critérios semelhantes. 

Há diversas classificações possíveis das drogas. No que tange à classificação que 

considera o efeito farmacológico das drogas, tem-se: as drogas depressoras, aquelas que 

tornam mais lento o funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC), tendo como 

exemplos as bebidas alcoólicas e os inalantes; as drogas estimulantes, aquelas que 

aceleram o funcionamento do SNC e provocam agitação, excitação, insônia e outros 

efeitos, como por exemplos: a cocaína, o crack, as anfetaminas, a nicotina e a cafeína, e as 

drogas pertubadoras, aquelas que produzem alterações no funcionamento do cérebro, 

como delírios, alucinações e alteração na capacidade de discriminar medidas de tempo e 

espaço, tais como a maconha, o LSD-25 e o ecstasy. 

São chamadas de drogas, genericamente, todas as substâncias cujos efeitos 

químicos, sobre o organismo de um ser vivo, alteram ou supõe-se que alteram, em algum 

grau, funções fisiológicas ou neurológicas de qualquer tipo, podendo ser naturais, 

sintetizadas ou elaboradas em laboratórios. 

Interessante a seguinte definição de drogas de que: 

 

                                                           
10

 Estado de abstinência fisiológico, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, ou o uso da mesma 

substância com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas da abstinência (Fonte: OMS/CID-10). 
11

 Necessidade de doses crescentes da substância psicoativa para alcançar efeitos originalmente produzidos por 

doses mais baixas (Fonte: OMS/CID-10). 
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‘Drogas’ não são somente compostos dotados de propriedades farmacológicas 

determinadas, que possam ser natural e definitivamente classificadas como boas ou más. 

Sua existência e seus usos envolvem questões complexas de liberdade e disciplina, 

sofrimento e prazer, devoção e aventura, transcendência e conhecimento, sociabilidade e 

crime, moralidade e violência, comércio e guerra (SIMÕES, 2008, p.13). 

 

Há que se destacar os seguintes modelos teóricos para abordagens das drogas: o 

jurídico-moral; médico ou da saúde pública; psicossocial e o sociocultural, segundo a 

concepção de Nowlis (1977). O modelo jurídico-moral valoriza as drogas em si, 

classificando-as como inofensivas ou perigosas. Nesse, as drogas são agentes ativos e o 

público é a vítima. Seu principal objetivo consiste em situar certas substâncias fora do 

alcance do público, protegendo e vigiando as pessoas por meio de medidas legais que 

controlem o acesso à droga. Assim, o enfoque é na droga, no objeto. 

O modelo médico ou da saúde pública considera, simultaneamente, as drogas, a 

pessoa e o contexto, adotando-se o modelo epidemiológico de saúde, sendo a droga o 

agente; o indivíduo que a consome o hospedeiro; e o meio ambiente o contexto. Nesse 

modelo, há ênfase também na droga, que tem o papel mais importante entre os três 

elementos, sendo definida como a geradora da dependência. O objetivo central é tratar o 

uso de maneira preventiva, visando diminuir a aceitação social da droga. 

O modelo psicossocial valoriza o consumidor, que tem papel de destaque nas ações 

de intervenção, considerando a droga e a pessoa como fatores complexos e dinâmicos. 

Nesta perspectiva, a utilização de drogas consiste em um comportamento que só persistirá 

enquanto desempenhar uma função para a pessoa. Objetiva estabelecer distinções entre as 

diferentes quantidades, frequência e modalidades de utilização da substância, entre as 

demais funções desempenhadas pelo uso da droga, assim como determinar os efeitos 

produzidos por diferentes modos de utilização em pessoas diferentes. 

O modelo sociocultural enfatiza o contexto, considerando que as substâncias 

conferem significação e importância, a depender do modo como uma dada sociedade 

define o seu uso e os seus utilizadores, e a eles reage. Seu objetivo central é estabelecer 

distinções entre a proveniência dos comportamentos, os quais podem ser oriundos da 

própria pessoa ou da reação da sociedade diante dele. 

Diante do exposto, é importante enfocar a tríade do consumo de qualquer 

substância psicoativa, sempre considerando que há um sujeito que consome um produto 

(objeto), dentro de um determinado contexto sociocultural de uso, onde o sujeito deve ser o 
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protagonista da ação do consumo de drogas, a qual está vinculada a um contexto específico 

de uso. 

Para exemplificar, de acordo com Londero, Kreische, Sordi e Diemen (2012), a 

cocaína e o crack são consumidos por 0,3% da população mundial. Na última década, o 

crack se tornou um problema de saúde pública, principalmente pela gravidade da 

dependência que pode ocasionar. Quando consumido, é comum o usuário relatar sensações 

de euforia e grandeza, proporcionando-lhe grande energia. Já quando o efeito cessa, o 

relato mais comum é a sensação de tristeza, melancolia profunda e desesperança, o que 

acaba contribuindo para a recorrência do uso em um curto espaço de tempo. A duração do 

efeito depende da via de administração escolhida: cerca de 30 minutos quando cheirada e 

menos de 10 minutos quando fumada ou injetada, ao final, o usuário geralmente ficando 

“fissurado”, isto é, com vontade de consumir mais. 

Vale destacar que de acordo com a Política do Ministério da Saúde para a atenção 

integral a usuários de álcool e outras drogas (2004, p. 13): 

 

[...] de acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 10% das populações dos 

centros urbanos de todo o mundo consomem de modo prejudicial substâncias psicoativas, 

independentemente de idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo [...] esta realidade 

encontra equivalência em território brasileiro. 

 

 

Cabe ressaltar então, que a questão do consumo de drogas não está vinculada 

apenas na substância em si, no produto-droga, mas conectada aos processos sócio-

históricos-culturais, na subjetividade dos sujeitos e na relação que estes mantém com o 

produto. De acordo com Claudete Oliveira (2004, p. 194): 

 

se algumas culturas conseguiram efetivar, no decorrer da história, uma relação 

responsável e respeitosa, ou seja, saudável com essas substâncias, parece ser o desafio 

desta época: a reconstrução de uma relação possível, que, sem dúvida, não poderá ser 

alcançada numa sociedade capitalista comprometida com o consumismo (a qualquer 

custo) e não preocupada verdadeiramente com a vida e cultura humanas. 

 

 

Há de fato, muitos contextos de uso de drogas nas práticas sociais. Como exemplos 

tem-se o uso da maconha pela comunidade indígena, conhecida como “cachimbo da paz”, 

além de outras culturas. Vale citar a utilização do vinho em cerimônias religiosas, como 

observado na celebração da missa entre os católicos e nas festas natalinas; o tradicional 

“mijo do bebê” nas comemorações de nascimento de crianças; os também tradicionais 

brindes de champanhe nos fins de ano, como forma de celebrar o ano novo e ainda, a 
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“cervejinha” das sextas-feiras, no final do expediente e que comparece em nossa cultura 

tropical, nos momentos de alegria, descontração e prazer, desfrutadas no convívio com os 

amigos, entre outros contextos de uso sem proibições ou criminalizações para fins 

diversos. 

De acordo com cada conjuntura histórica variam as construções sociais acerca das 

drogas. A título de exemplo, na década de 1960, surgiu nos Estados Unidos, o movimento 

hippie, onde consumir drogas possuía um significado social que postulava uma vida 

alternativa, em busca do belo, do prazeroso, de novas sensações, contrapondo-se ao 

modelo competitivo, consumista e cruel proposto pelo sistema capitalista. Contudo, com as 

transformações da conjuntura econômica das sociedades ocidentais, o movimento hippie se 

desarticulou e o consumo de drogas foi adquirindo novos significados. Nos anos 80 e 90, o 

slogan era: “sexo, drogas e rock’n roll” e ainda há a associação equivocada entre usuários 

de drogas e traficantes. Cabe sinalizar aqui ser de grande valia diferenciar usuários e 

traficantes de drogas e como tal rotulação de cada pessoa dependerá da construção do 

ambiente social que se encontra e dos recursos que possui para obter drogas. 

Dependendo de cada contexto, vários são os motivos que levam ao consumo de 

drogas: desde o “tapear a fome”, inalando cola de sapateiro, até o de manter estéticas 

corporais mais atraentes e esbeltas (uso de anoréticos e anabolizantes). É fundamental 

compreender ainda o porquê que cada pessoa escolhe esta ou aquela droga para consumir, 

qual é a sua questão, é frustração, prazer, dor, solidão, entre diversos outros sentimentos. 

Isto revela que o uso de substâncias psicoativas está presente nas práticas sociais 

dos sujeitos nas diferentes classes sociais e em diferentes culturas. Então, a centralidade 

não deve estar no produto, mas no sujeito que o utiliza, além do contexto e do porquê de tal 

consumo de determinada substância. 

Observa-se ainda que a sociedade contemporânea está repleta de ambiguidades: 

enquanto criminaliza o consumo de drogas ilícitas, de um lado, incentiva, direta ou 

indiretamente, o consumo de drogas lícitas pelo outro, desde é claro que este não se 

configure num quadro de dependência. 

Vale pontuar que a maior preocupação se dá quando a relação de autonomia do 

sujeito é afetada com a droga, configurando-se em um problema quando a relação entre o 

sujeito e o produto, transforma-se em uma relação “prazer-sofrimento”, alternado tais 

sensações, devido à “construção da necessidade de repetição” do uso descomedido da 

droga (OLIEVENSTEIN, 2003, p. 41-38), isto é, quanto maior o consumo, maior a 
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necessidade do organismo de utilizá-la com maior frequência e duração. A relação de 

autonomia do sujeito é afetada com a droga, configurando-se em um problema quando a 

relação entre o sujeito e o produto, mistura-se quase que de modo simbiótico, 

transformando o produto no sujeito e o sujeito no produto, comprometendo àquela suposta 

relação entre prazer e satisfação, e abrindo canal a transformação dessa relação numa 

relação “prazer-sofrimento”. Para  Gonçalves, Delgado e Garcia (2003, p. 123), o uso de 

drogas é a maneira mais eficaz de produção imediata de prazer, sendo que o perigo se 

encontra quando elas se tornam a única possibilidade de satisfação do sujeito, não 

encontrando outras formas geradoras de prazer.  

No tocante ao prazer, é válido colocar que se refere a: 

 

uma sensação essencial para a preservação do indivíduo e da espécie. O problema está em 

buscar maneiras artificiais de sentir prazer, estimulando o cérebro a criar sensações de 

felicidade. Eis a chave da dependência que leva as drogas (VOMERO, 2001, p. 52). 

 

 

E as formas artificiais de sentir prazer podem ocorrer por meio do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas. É importante ressaltar que há bastante condescendência social com 

o consumo de substâncias lícitas, principalmente, do álcool e do tabaco, apesar dos 

inúmeros efeitos nocivos de tais produtos serem reconhecidos publicamente
12

. Ainda é 

importante pontuar que o ser humano pode também fazer uso de forma descomedida de 

determinadas práticas sociais, tais como: obsessão pelo trabalho, sexo, jogos, comida, entre 

outras. Porém, ao contrário do uso abusivo de substâncias psicoativas, estas práticas são 

mais toleradas socialmente e não recebem o rótulo de proscritas.  

Para Acserald (2000, p. 185): “a experiência da droga é reconhecida como parte da 

condição humana”. A prática baseada num “discurso da verdade” de pureza, limpeza e 

abstinência das drogas (BUCHER, 1992) tem se mostrado insuficiente e mesmo, não 

desejável, pois, a experiência histórica mostra que isto é inalcançável. Em contraposição, 

tem-se a proposta de redução de danos, pautada numa perspectiva de “educação para a 

autonomia” (ACSERALD, 2000, p. 161), a qual enfoca o protagonismo do sujeito na 

condução da sua vida, uma maneira horizontal de lidar com o outro, buscando 

compreendê-lo com a consciência de que ele também pode se cuidar. 

                                                           
12

 Haja vista os problemas de saúde e sociais associados a estas drogas consumidas em demasia, como por 

exemplo, os inúmeros casos de acidentes de trânsito relacionados à combinação de álcool e direção. 
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Para Sennet (2009), a ansiedade pessoal com o tempo está profundamente 

articulada com a nova fase do capitalismo, onde as pessoas sentem falta de relações 

humanas constantes e objetivos duráveis. Neste contexto de capitalismo flexível, há uma 

busca incessante pelo sucesso, tendo o fracasso como “(...) o grande tabu moderno” 

(SENNETT, 2009, p.141). Todavia, há um “(...) crescente número de pessoas que, no 

capitalismo moderno, estão condenadas a fracassar” (ibidem, p. 162). Assim, é de grande 

valia refletir sobre como processos societários de barbarização da vida atingem a dimensão 

individual do ser. E as drogas, acabam por aparecer/servir como válvulas de escape para 

tais fracassos, diante de uma realidade tão cruel que estimula, a todo momento, a 

competitividade, o egocentrismo e o consumo desenfreado. 

O médico Antônio Nery Filho
13

, atualmente, percebe as pessoas um pouco saudosas 

da maconha, quando consideram seus efeitos em comparação com a cocaína, crack e 

mesmo o álcool; a maconha não é mais alardeada como o “demônio” que levaria nossos 

filhos e filhas para o “inferno”. Ele crê que estamos à beira, inclusive, da legalização deste 

produto. Mas não foi assim até o início do século atual. A maconha era a “droga do 

demônio”; agora, a “droga do demônio” é o crack. Enfoca que há mesmo quem diga que o 

crack é feito “com a raspa do chifre do demônio”. Indaga sobre qual será a próxima 

invenção que alimentará a mídia e o imaginário social e considera que essa demonização 

periódica de uma droga atende a interesses específicos e prejudica enormemente os 

usuários e suas famílias, que agem de acordo com as construções sociais circunstanciais. 

Corrobora também que devemos considerar os consumidores e não os produtos. Isto 

significa deslocar o eixo da questão, deslocar o eixo da droga para o consumidor e 

verificar quais os dispositivos existentes para se cuidar deste ou daquele consumidor e não 

desta ou daquela substância. Afinal, conclui que num mundo em que o transitório, o 

superficial e descartável predominam, fica estranho a fidelidade a uma droga e uma 

política centrada em um produto, como tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. 

O referido médico prossegue a entrevista dizendo que também é necessário lembrar 

que cada produto químico tem “sua própria natureza química”, com maior ou menor 

possibilidade de, interagindo com “os dispositivos humanos”, produzirem efeitos 

comportamentais ou levarem à falência do organismo, isto é, à morte. O uso controlado é, 

                                                           
13

 Trecho da entrevista com o médico Antônio Nery Filho contida no livro Crack: contextos, padrões e 

propósitos de uso (2013). 
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portanto, inerente à própria condição humana e possivelmente dos demais seres vivos. 

Cada substância é dotada de risco próprio, diferente para cada uma. Usar maconha implica 

num risco menor do que usar cocaína ou crack. Entretanto “o destino” deste uso estará 

submetido “ao fator humano” e ao “fator químico”, dentro de um contexto (momento) 

sociocultural, diria o Professor Claude Olievenstein, em Paris, no final dos anos setenta. 

Para concluir, Nery reitera que, quando fala de uso controlado, está pensando na 

possibilidade do sujeito não entrar na dependência, não entrar no uso desorganizado e 

permanecer social, psicológica e biologicamente organizado na relação com o produto. 

Considera que isso é possível com relação ao crack, como acha que isso é possível para 

qualquer produto. Diante do exposto, qualquer pessoa pode utilizar qualquer droga, 

dependendo do contexto o qual a utilize e não vir a se tornar dependente da mesma.  

É fundamental salientar que a população brasileira tem uma postura absolutamente 

conservadora, e contraditória, sobre as drogas em geral. Embora uma minoria, 

aparentemente, declare fazer uso de algumas drogas (17% usam tabaco, 12% declararam já 

ter experimentado maconha, 5% cocaína e 2% crack), o maior consumo mesmo é o de 

álcool (42% de uso regular), a suposta epidemia do crack é a grande preocupação dos 

entrevistados, que têm por hábito declarado usar a televisão para se informar sobre drogas 

(75%), segundo dados da pesquisa realizada pela FPA/RLS
14

, em novembro e dezembro de 

2013, sobre a percepção da opinião pública sobre drogas e para propor uma reflexão mais 

aprofundada ao tema (BOITEUX, 2015, p. 143). 

Dessa forma, considera-se que essa compreensão equivocada da realidade social 

que envolve o consumo de drogas (tanto lícitas como ilícitas) é fruto da bem-sucedida 

“campanha publicitária” proibicionista, iniciada no início do século XX, para convencer a 

população de que a intensa repressão e a política da “guerra às drogas” seriam as melhores 

opções para lidar com problemas decorrentes do abuso no consumo de certas substâncias 

psicoativas.  

 
Na realidade, a estratégia proibicionista baseia-se na imposição de controle penal sobre o 

uso e a venda de drogas rotuladas como ilícitas, por meio de um discurso moralista, 

baseado na alegada necessidade de proteção da saúde pública. Tal distinção entre drogas 

lícitas e ilícitas se deu por pura conveniência política, sem avaliação empírica ou científica 

dos riscos de cada substância a ser controlada (ibidem, p.144). 

 

 

                                                           
14

 Fundação Perseu Abramo (FPA) / Fundação Rosa Luxemburgo Stiftung (RLS). 
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Enfim, as drogas sempre existiram e sempre irão existir. Cada cultura encontra uma 

forma de lidar com elas, assim como cada pessoa irá estabelecer uma relação subjetiva 

com as mesmas, dependendo do contexto de uso. Ao invés de uma postura moralizadora e 

reducionista, propõe-se uma visão pautada na pluralidade e no cuidado com o sujeito, a 

qual releve as suas singularidades e potencialidades. De acordo com Misse (2016, p. 10): 

“a questão das drogas é (...) constitutiva (e não apenas derivada) da governabilidade 

moderna.” 

 

1.2 - Compreendendo as drogas enquanto mercadoria  

 

“A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma 

‘enorme coleção de mercadorias.’” 

Karl Marx 

 

A análise marxiana sobre a riqueza da sociedade está centrada numa premissa 

dialética, ou seja, tanto a riqueza como a pobreza são fenômenos historicamente 

determinados. No que tange à riqueza das nações, diferente do liberal Adam Smith, o 

pensador alemão nos revela que a riqueza das sociedades em que domina o modo de 

produção capitalista “aparece como uma imensa coleção de mercadorias” (MARX, 2013, 

p.113). A mercadoria é todo objeto que satisfaz a humanidade, sejam eles meros desejos ou 

necessidades básicas, podem saciar a fome (alimentos industrializados) ou servir de adorno 

para o corpo (brincos, piercing) podem ser imprescindíveis para edificar construções 

(como instrumentos de trabalho) ou para produzir entorpecimento ou delírios 

momentâneos (como as drogas). 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas 

necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. 

Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se 

imediatamente, como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se 

indiretamente, como meio de produção (MARX, 2013, p. 113). 

 

 

Para Marx, as múltiplas formas de uso das coisas é um ato histórico e de acordo 

com Nicholas Barbon: “o desejo faz parte das necessidades; ele é o apetite do espírito, e 

tão naturalmente como a fome para o corpo, [...] a maioria (das coisas) tem seu valor, 

porque satisfaz as necessidades do espírito”. Assim, o homem possui suas necessidades e 
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desejos dentro de um determinado contexto histórico e de sua interação com o meio para 

atendê-los. 

É imprescindível destacar que toda mercadoria possui o seu valor de uso e o seu 

valor de troca, haja vista que: “[...] só são mercadorias porque são algo duplo: objetos úteis 

e, ao mesmo tempo, suportes de valor” (MARX, 2013, p. 124), portanto, só adquirem este 

“status” porque possuem a forma natural e a forma de valor. A utilidade de uma coisa faz 

dela um valor de uso, que se efetiva apenas no uso ou no consumo. “Os valores de uso 

formam o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma 

de sociedade que iremos analisar, eles constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais 

do valor de troca” (MARX, 2013, p. 114). No que se refere ao valor de troca, este “aparece 

inicialmente como a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo 

são trocados por outro valor de uso de outro tipo, uma relação que se altera constantemente 

no tempo e no espaço” (ibidem). 

A mercadoria é constituída por dois aspectos: o valor de uso e o valor. Sendo este 

último, na sociedade capitalista, o aspecto dominante, ele constitui, na verdade, através de 

sua grandeza, a magnitude da riqueza social produzida, por isso é que podemos associar a 

riqueza em nossa sociedade com o valor e este como propriedade de uma determinada 

mercadoria, representa a riqueza reconhecida pela sociedade como engendrada no 

momento da sua produção.  

Assim, cabe sinalizar que valor e valor de troca são conceitos diferentes, embora 

relacionados. Enquanto este último é algo perceptível por meio da observação empírica, 

aquele, o valor, é uma dimensão da essência. O valor de troca é uma forma de 

manifestação do valor, forma essa que não é expressão perfeita e nem totalmente adequada 

deste último. Trata-se assim de dois conceitos relacionados, mas que não podem ser 

confundidos, sendo que um se refere à essência e o outro à aparência, formando, em 

conjunto, uma unidade contraditória. 

A quantidade de trabalho socialmente necessário determina a magnitude do valor, 

refere-se a sua dimensão quantitativa, a sua grandeza, mas não a sua natureza. O valor não 

é trabalho, embora encontre nele o seu fundamento.  

Cabe esclarecer que o valor de troca de uma determinada mercadoria é a proporção 

de troca que ela realmente estabelece com outra mercadoria qualquer. Na sociedade 

mercantil, o valor de troca entre duas mercadorias é normalmente intermediado pelo 

dinheiro.  
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O valor é uma propriedade social da mercadoria. O valor de uso corresponde à 

aparência e o valor à essência. Este é uma realidade socialmente construída. Já o valor de 

troca é a manifestação quantitativa do valor, torna-o palpável. O valor de uma mercadoria é 

resultado de uma sociedade mercantil, se produz para troca. É uma forma social, histórica, 

de riqueza da época mercantil. Ele é uma propriedade da mercadoria, é inerente a toda a 

mercadoria, só existindo porque existem relações mercantis. 

As mercadorias são, enquanto valores de uso, de diferente qualidade; como valores 

de troca, elas podem somente ser de quantidade diferente e são produtos do trabalho. Dessa 

forma, “um valor de uso ou bem só possui valor porque nele está objetivado ou 

materializado trabalho humano abstrato” (MARX, 2013, p. 116). Porém, como medir a 

grandeza deste valor? Através “[...] da quantidade de ‘substância formadora de valor’, isto 

é, da quantidade de trabalho nele contida” (ibidem). Explicitando melhor, o valor de uma 

mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho gasto durante a sua produção, assim, 

quanto mais tempo o homem gastar para produzi-la, maior será o seu valor. Para Marx 

(2013, p. 117): “tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir 

um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com o grau 

social médio de destreza e intensidade do trabalho.” 

Cabe pontuar que uma coisa, um objeto pode ter valor de uso sem ser valor. Isso se 

dá quando sua utilidade para o homem não é mediada pelo trabalho, tais como o ar, a terra 

virgem, os campos naturais, a madeira bruta, etc., isto é: “uma coisa pode ser útil e produto 

do trabalho humano sem ser mercadoria” (MARX, 2013, p. 118), quando satisfaz apenas 

sua própria necessidade e não valor de uso para outrem, valor de uso social, “para se tornar 

mercadoria, é preciso que o produto, por meio da troca, seja transferido a outrem, a quem 

vai servir como valor de uso” (ibidem, p. 119). Nenhuma coisa pode ser considera valor, se 

não tiver uma utilidade social, se não servir como valor de uso, se for inútil, o trabalho nela 

contido também o é, não conta como trabalho, não criando nenhum valor. Vale ressaltar 

que não se deve confundir o processo de criação de valor ou de valorização do valor, o 

qual ocorre apenas na produção com o processo de realização do valor, que ocorre na 

esfera da circulação. 

Vale salientar também que um valor de uso não é trocado pelo mesmo valor de uso. 

Há uma divisão social do trabalho, na qual são produzidas mercadorias. Todo trabalho é 

dispêndio de força humana de trabalho para a realização de um determinado fim, e nesse 
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trabalho concreto e útil, são produzidos valores de uso, considerando que as mercadorias 

são trocadas para realizarem seu valor.  

No que se refere ao caráter místico ou fetichista da mercadoria não resulta do seu 

valor de uso, mas no fato dela refletir a relação social dos seus produtores com o trabalho 

total como uma relação social entre objetos, assumindo “a forma fantasmagórica de uma 

relação entre coisas” (MARX, 2013, p. 147), mostrando com isso, o caráter social peculiar 

do trabalho que produz mercadorias. 

Interessante a reflexão marxiana sobre: “se as mercadorias pudessem falar, diriam: 

é possível que nosso valor de uso tenha algum interesse para os homens. A nós como coisa, 

ele não nos diz respeito. O que nos diz respeito materialmente é nosso valor” (MARX, 

2013, p. 157). De fato, vive-se em uma sociedade em que o ter vale muito mais que o ser. 

É evidente que as mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e trocar-se umas 

pelas outras, daí o papel de destaque para os seus possuidores, os que as têm, refletindo a 

relação econômica que permeia tal troca, esta mudança de mãos. Vale ressaltar aqui, que as 

mercadorias antes de serem valores de uso, elas têm que se realizar como valores, 

expressando dessa forma, a centralidade no processo da troca na sociedade capitalista, 

havendo uma metamorfose dos produtos do trabalho em mercadorias e destas em dinheiro 

neste processo, haja vista que: “o dinheiro, como medida de valor, é a forma necessária de 

manifestação da medida imanente de valor das mercadorias: o tempo de trabalho” (ibidem, 

p. 169) e o preço, “[...] a denominação monetária do trabalho objetivado na mercadoria” 

(ibidem, p. 176). Ele coloca a possibilidade da venda das mercadorias por dinheiro e a 

necessidade dessa venda. 

Para Marx (2013, p. 178): “o processo de troca das mercadorias inclui relações 

contraditórias e mutuamente excludentes.” Há que se destacar o processo de vender para 

comprar, sendo o processo de troca de mercadoria sendo consumado na seguinte mudança 

de forma para o autor: “Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria – M-D-M”, sendo M-D, a 

primeira metamorfose da mercadoria ou venda, tendo em vista que a divisão do trabalho 

transforma o produto do trabalho em mercadoria e, dessa forma, torna necessária a sua 

metamorfose em dinheiro. Já D-M, refere-se a segunda e conclusiva metamorfose da 

mercadoria: a compra, sendo o dinheiro o produto de sua venda universal, a mercadoria 

absolutamente vendável (MARX, 2013, p. 183-184). Resumindo: “D-M, a compra, é ao 

mesmo tempo venda, M-D; por isso, a última metamorfose de uma mercadoria é também a 

primeira metamorfose de outra mercadoria” (p.184), exercendo a função de meio de 
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circulação, o dinheiro, como mediador de circulação de mercadorias. Afinal, o que é o 

dinheiro? “A mercadoria que funciona como medida de valor e, desse modo, também 

como meio de circulação, seja em seu próprio corpo ou por meio de um representante” 

(ibidem, p. 203), onde tudo se torna vendável e comprável nesta sociedade, tudo vira 

mercadoria, sendo o dinheiro “[...] uma mercadoria, uma coisa externa, que pode se tornar 

a propriedade privada de qualquer um” (ibidem, p. 206). 

De acordo com Netto (2015, p. 60):  

 

realmente, é a análise marxiana da “célula econômica” da sociedade burguesa que 

propicia duas descobertas teóricas de grande alcance: a captação ontológica-histórica do 

trabalho como constitutivo do ser social e a tomada da dimensão econômico-social 

particular da sociedade burguesa. 

 

 

É sabido que o capitalismo é o único sistema que tende a mercantilizar todas as 

coisas e que substitui a relação entre as pessoas por uma relação entre as coisas, sendo 

assim, as drogas ganham status de mercadoria.  De acordo com Melo (2004, p. 34), “e 

como toda mercadoria, composta de valor-de-uso e valor-de-troca, a droga ilícita requer 

um processo produtivo, que vai desde o plantio até a sua circulação no mercado”. Para uma 

melhor compreensão desse duplo valor da mercadoria, conforme Marx um produto para se 

tornar uma mercadoria, tem de ser transferido para quem servirá como valor-de-uso por 

intermédio da troca. 

Vale salientar que:  

 

Precisamente, os valores-de-uso da mercadoria droga ilícita só se realizam com o 

consumo. Ou melhor, o consumo, a necessidade de obter a droga ilícita, determina o seu 

valor-de-uso. (...) Neste sentido, é fato que os valores-de-uso da droga ilícita atendem as 

necessidades de uma parcela da sociedade capitalista; necessidades de quem consome e de 

quem comercializa (MELO, 2004, p.37). 

 

 

Dessa forma, o campo da produção e da comercialização de mercadorias são as 

condições que tornam viável a valorização e acumulação de capital.  

Para Iamamoto (2001, p.13):  

 
Nessa sociedade, a mercadoria é o caráter predominante e determinante dos produtos (...) 

– a forma mercadoria e seu fetiche- entranham tanto as relações de circulação, quanto 

aquelas que têm lugar entre os agentes de produção. Ela inverte e subverte o sentido das 

relações sociais em um amplo processo de mistificação e reificação, submetendo as 

relações entre os homens a relações entre coisas. 
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É sabido que o capitalismo é o único sistema que tende a mercantilizar todas as 

coisas e que substitui a relação entre as pessoas por uma relação entre as coisas, sendo 

assim, as drogas ganham status de mercadoria.  

No que se refere ao valor de uso, este diz respeito a uma condição bem peculiar do 

sujeito que utiliza este tipo de droga, destacando o porquê deste uso, a sua utilidade, o 

sentido desta substância para o sujeito dependendo do contexto que o realiza. 

Concernente ao valor de troca, há que se ressaltar as condições de consumidor e de 

trabalhador, além do processo de produção e distribuição de drogas. Considerada uma 

droga mais acessível pelo seu preço, o crack tem como seus principais consumidores as 

classes mais pobres da população. Todavia, o preço da pedra do crack quintuplicou nos 

últimos anos
15

. Este aumento expressivo refere-se à maior repressão a sua venda. Vale 

destacar também que se difunde nos aparelhos midiáticos, a cultura do medo, o pavor ao 

seu consumidor nas ruas da cidade, nas chamadas cracolândias, fazendo com que se lucre 

bastante com o horror aos seus usuários nestes espaços, como, por exemplo, financiando a 

segurança privada e objetos relacionados a mesma (câmeras, alarmes, cercas elétricas, 

etc.). Assim, de fato, o crack interfere na economia diretamente e indiretamente, 

movimentando-a bastante. 

Segundo Lima (2009, p. 42): “O problema drogas parece só emergir como 

problema societário quando estão dadas as condições históricas para o desenvolvimento do 

estágio das relações sociais e da tomada das drogas como mercadoria”. Considerando todo 

o exposto, como podemos então compreender as drogas enquanto mercadoria? 

Primeiramente, é imprescindível destacar que se vive em uma sociedade na qual tudo é 

passível de virar uma mercadoria, não sendo, portanto, esta substância psicoativa alheia a 

este meio. Então, quais seriam os valores de uso e de troca das drogas na sociedade 

capitalista? 

O conceito de utilidade para Marx é diferente do pensamento neolássico e 

neoliberal burguês, no qual há uma dupla determinação: a aparência (subjetiva) e a 

essência (objetiva). 

Na sociedade capitalista, há uma tendência de mercantilização das coisa úteis. No 

que tange às drogas, cabe ressaltar a sua utilidade ligada a sua relação com o prazer do 
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 Nos últimos dois anos, o preço de uma pedra crack contendo um grama da substância quintuplicou e subiu de 

R$ 5,00 para R$ 25,00. Fonte: portalodia.com (17/11/2015). 
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sujeito que as consomem e que as mesmas servem ao capital, possuem utilidade de atender 

aos seus interesses e gerar lucro. É importante destacar aqui que as tendências de consumo 

são construídas pela mídia. Além do mais, drogas existem para serem trocadas, para 

gerarem mais valor, aliás, são mercadorias. Sendo assim, as drogas são mercadorias 

bastante vantajosas tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. 

Diante da crise mundial do capital, inúmeros problemas sociais, econômicos e 

políticos se intensificaram também na sociedade brasileira, deixando cada vez mais 

distante a utopia humana de um estado de felicidade plena. Muito pelo contrário, os 

momentos de felicidade, alegria e prazer são bastante raros na vida da maioria das pessoas. 

Sob este prima, a droga historicamente apareceu como uma “válvula de escape” a tais 

problemas. Vale sinalizar aqui que o homem está sempre em busca das mais heterogêneas 

estimulações: prazerosas, místicas, religiosas, terapêuticas, artísticas, sociais, dentre outras, 

e daí se conclui que: “o ser humano é, ele próprio, psicoativo” (CONSELHO FEDERAL 

DE ENTORPECENTES, 1992, p. 15). Assim, cada pessoa tem que encontrar da sua 

maneira, meios de “lidar com os sofrimentos inevitáveis [...] que a própria condição 

humana acarreta” (GONÇALVES, DELGADO e GARCIA, 2003, p. 123).  

Além disso, há que se considerar que:  

 

Pregar a eliminação das drogas na vida social é ingenuidade, se não fanatismo irreal. 

Tratar de reduzir seus estragos, quer das ilícitas quer das lícitas (...) Querer proibi-los, seja 

pela repressão, seja pela condenação moralista, não surte efeito, pois as drogas fazem 

parte da vida, inclusive das suas dimensões de valor, como o prazer, o lazer e o belo 

(BUCHER, 1992, p. 32, grifos do autor). 

 

A realidade contemporânea é muito propícia ao uso de drogas e considerando que 

se trata de uma sociedade de consumo, de fato, “não há melhor consumidor do aquele que 

depende absolutamente da mercadoria” (OLIEVENSTEIN, 2003, p. 120). Nas palavras de 

Baudrillard, estamos vivendo o “tempo dos objetos”, caracterizado por uma “exacerbação 

das práticas de consumo” (BAUDRILLARD apud GONÇALVES, DELGADO e 

GARCIA, 2003, p. 121) que tem como lema: “consumir para existir” (Ibidem, p.122) e a 

fidelidade do sujeito ao produto consumido. Contudo, os sujeitos apesar de se esforçarem 

constantemente para obter e manter a felicidade em suas vidas conseguem apenas em 

satisfazer tal necessidade de forma muito efêmera e esporádica, até porque a constituição 

de suas subjetividades é caracterizada pela impossibilidade de uma satisfação plena e de 

completude (op. cit.: 123). 
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Para Carneiro (2005, p. 15-16): “as drogas são alimentos espirituais, que consolam, 

anestesiam, estimulam, produzem êxtases místicos, prazer intenso” e “[...] por tudo isso, as 

drogas são também objeto de um imenso interesse político e econômico. Seu domínio é 

fonte de poder e riqueza”, sendo mercadorias de grande importância, as quais alteram seus 

valores dependendo de cada contexto. 

O âmbito da liberdade humana de decisão a respeito das práticas relativas ao 

próprio corpo é determinado pelas condições históricas do sistema de produção mercantil 

do capitalismo, baseado “[...] no incentivo às formas de consumo de mercadorias não num 

valor de uso intrínseco, mas num fetiche da forma-mercadoria que se sobrepõe a efetivas 

satisfações de demandas sociais” (ibidem, p. 22), onde cada vez mais técnicas publicitárias 

estimulam comportamentos de consumo compulsivo nas pessoas, o que o autor pontua 

como: “o vício máximo do consumo, a dependência das mercadorias como objetos que 

escravizam as pessoas.” 

Enfim, considerando tal contexto em que “tudo o que era sólido desmancha no ar, 

tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com 

serenidade sua posição social e suas relações recíprocas” (MARX, 2008, p. 13-14) 

decorrente da era da “instantaneização generalizada” (OLIVEIRA, 2003, p. 15) e da 

fetichização das relações humanas, o ser humano, devido a sua porosidade, é atravessado 

pelos acontecimentos da realidade a qual vivencia e quando não consegue suportá-la, acaba 

por ter na droga uma forma de alienação diante dos duros problemas da vida. De fato, “a 

promessa de prazer absoluto e a possibilidade de evitar o mal-estar fazem a droga o mais 

poderoso dos objetos de consumo” (GONÇALVES, DELGADO e GARCIA, 2003, p. 126) 

do capitalismo, ou em outras palavras, uma poderosa e rentável mercadoria. Cabe citar 

aqui, G. Lukács: “a reificação é a realidade imediata necessária para todo homem que viva 

no capitalismo.” 

Vejamos agora alguns dados estatísticos sobre o mercado mundial de drogas, em 

especial dos países latino-americanos, os quais expressam o quanto o consumo destas 

substâncias é bastante considerável e rentável, afinal são poderosas mercadorias neste 

sistema. 
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O consumo de drogas ilícitas está crescendo na América Latina
16

, apesar das 

medidas oficiais para reduzir a plantação, o tráfico e a demanda, segundo o relatório anual 

da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE), divulgado em Viena. 

Em seu relatório anual com dados referentes a 2003, a JIFE - órgão encarregado de 

aplicar os tratados das Nações Unidas relativos às drogas - assinala em sua seção sobre 

América Latina que o consumo aumentou tanto na América do Sul quanto na América 

Central, México e na região do Caribe. "De acordo com autoridades nacionais competentes 

na América do Sul, o uso de drogas continua aumentando na região. Embora a maconha 

seja a droga consumida com mais frequência na América do Sul, o uso de cocaína e crack é 

um problema na maioria dos países da região", diz o informe. 

O consumo de drogas no mundo permanece estável, segundo o Relatório Mundial 

sobre Drogas 2014 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), 

divulgado recentemente. Cerca de 243 milhões de pessoas, ou 5% da população global 

entre 15 e 64 anos de idade, usaram drogas ilícitas em 2012. O número de dependentes é 

de 27 milhões de pessoas, 0,6% da população mundial adulta, o que significa que a cada 

200 pessoas, pelo menos uma é dependente. 

Com relação à cocaína, apesar de uso no mundo ter se mantido estável, o relatório 

também mostra que o consumo e o tráfico de cocaína aumentaram na América do Sul, 

particularmente no Brasil, haja vista que: “o Brasil detém aproximadamente metade da 

população da América do Sul; o que torna o país vulnerável ao tráfico (devido a sua 

posição estratégica em relação à Europa) e ao consumo de cocaína, devido à sua grande 

população urbana”, aponta o relatório. 

O consumo de cocaína na América do Sul supera em quatro vezes a média mundial. 

E não fica só nisso. O Cone Sul desbancou a Europa como a segunda região com mais 

usuários, atrás apenas da América do Norte. Enquanto 1,6% da população da América do 

Norte experimentou ou usou cocaína no último ano, o índice chegou a 1,5% na América do 

Sul. A média mundial é 0,4%
17

. 

Acerca da maconha, o World Drug Report mostra o Brasil também como um dos 

maiores mercados consumidores de maconha do mundo. Ainda que a América Latina sofra 

mais do que qualquer região do mundo com a violência articulada com a droga, a maior 

                                                           
16

 Para saber mais, vide reportagem “Cresce consumo de drogas ilícitas na América Latina” (Fonte: último 

Segundo). Acesso em 30/01/17. 
17

 Vide reportagem “Por que a América Latina é a região onde mais cresce o consumo de cocaína no mundo”, de  

Boris Miranda/ BBC Mundo (2016). Acesso em 30/01/17. 

http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf
http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf
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parcela da população é contra qualquer tipo de legalização do consumo de entorpecentes. 

De acordo com pesquisas de opinião
18

, 79% da população brasileira são contra a 

legalização da maconha. 

Sobre as drogas sintéticas, nos EUA, Oceania, Europa e Ásia, aumentou o número 

de consumidores de “opiáceos sintéticos”, com preços menores e maior disponibilidade. A 

entidade constata também que a globalização do comércio químico facilitou o desvio de 

produtos químicos para a produção ilegal de drogas. 

Apesar da dificuldade de quantificar a produção mundial de metanfetamínicos e 

estimulantes, o número de laboratórios desmantelados continua a aumentar, tendo sido 

considerável este acréscimo no México e também nos Estados Unidos, enquanto a Ásia 

está emergindo como um novo mercado. O continente, juntamente com a Europa, 

concentrou cerca de 80% das apreensões de “ecstasy” feitas mundialmente em 2012. As 

apreensões de metanfetamina mais que dobraram globalmente entre 2010 e 2012. 

Segundo reportagem do G1
19

: “Por que a América Latina é a região onde mais 

cresce o consumo de cocaína no mundo” aponta que média de consumidores na população 

da região supera em quatro vezes a média mundial. Pessoas de todas as camadas sociais e 

que vão de 15 a 65 anos consomem a droga, pontuando algumas razões. 

Segundo Angela Me, chefe de investigações e análise de tendências do UNODC e 

principal autora do estudo, diferentes fatores explicam a alta no uso de cocaína na América 

do Sul. "Além do aumento na renda em toda a região, a cocaína agora tem um mercado 

maior. A cocaína costumava ser uma droga para gente rica, mas agora temos países como o 

Brasil onde a droga se usa em outras camadas da sociedade", disse a pesquisadora à BBC 

Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Outro elemento, diz Angela Me, é o aumento no 

número de consumidores esporádicos, que não usam a droga regularmente. "Por isso há um 

incremento na quantidade de consumidores, mas não tanto no volume de cocaína usada", 

diz. 

Sobre o Brasil, a pesquisadora diz que é preciso considerar o índice alto de 

consumo de derivados da cocaína de baixa qualidade, como o crack e outras substâncias 

feitas a partir de resíduos da pasta-base. 

                                                           
18

 É o que mostra a reportagem “Uma nova política de drogas poderia ajudar a América Latina?” Por Deutsche 

Welle, publicada em 26/04/2016. Acesso em 30/01/17. 
19

 Reportagem de 01/07/2016. Acesso em 19/01/2017. 
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O Brasil é o maior mercado de crack do mundo e o segundo de cocaína, aponta o 2º 

Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, segundo estudo, divulgado pela Universidade 

Federal de São Paulo (2016). 

Cabe ressaltar que de acordo com dados do Relatório Mundial sobre Drogas (Fonte: 

ONU), tem-se: total de usuários de drogas: em média, cerca de 243 milhões de pessoas no 

mundo usa drogas ilícitas; usuários ''problemáticos'': são em média 27 milhões 

(dependentes ou que têm distúrbios ligados à droga); mortes por abuso: cerca de 200 mil 

pessoas morreram em 2012 devido às drogas; substâncias psicoativas: o número de novas 

drogas dobrou entre 2009 e 2013. 

Enfim, o mercado de drogas é bastante dinâmico e lucrativo, ele se expande e se 

retrai de acordo com os interesses do grande capital, onde a compreensão das drogas 

enquanto mercadoria auxilia na análise destes poderosos objetos de consumo da 

modernidade.  

Para Batista (2017), o problema da droga está situado no nível econômico e 

ideológico. Com a transnacionalização da economia e sua nova divisão do trabalho, 

materializam-se novas formas de controle nacional e internacional. Foi criado todo um 

sistema jurídico-penal com a finalidade de criminalizar e apenar determinadas drogas. O 

sistema neoliberal produz uma visão esquizofrênica das drogas, especialmente a cocaína: 

por um lado, estimula a produção, comercialização e circulação da droga, que tem alta 

rentabilidade no mercado internacional, e por outro lado constrói um arsenal jurídico e 

ideológico de demonização e criminalização desta mercadoria tão cara à nova ordem 

econômica. Os estudos que tratam da análise da economia da droga afirmam que a política 

de repressão na verdade dinamiza esses circuitos econômicos, e que a economia de 

mercado funciona perfeitamente para o lucro dos fornecedores que controlam o tráfico de 

drogas proibidas. A repressão favorece a formação de monopólios, a começar pelo 

mecanismo essencial da formação e controle do preço. O tráfico se utiliza da ameaça de 

violência do Estado para deter completamente o controle do preço daquela mercadoria. A 

criação do mito da droga enseja um processo de repressão ao tráfico que na verdade atende 

a objetivos de regulação econômica. E sabe-se que o comércio ilícito termina por fazer 

parte do sistema financeiro lícito e institucionalizado. 

É importante destacar que o acesso moderno às drogas tem sido marcado pelo 

surgimento de novas dinâmicas de mercado e pela implementação de inúmeras e 
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sofistificadas táticas para atingir o máximo possível de expansão da demanda, visando, 

evidentemente, o maior lucro possível com estas mercadorias. 
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CAPÍTULO II - ESTADO NEOLIBERAL, POLÍTICA SOCIAL E PSICOATIVOS 

NO CONTEXTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

 

2.1 Ajustes neoliberais e a dimensão repressiva do Estado brasileiro: punindo os 

pobres 

 

“Essas categorias – refugos – jovens desempregados deixados à sua própria sorte, mendigos e “sem teto”, 

nômades e toxicômanos à deriva, imigrantes pós-coloniais sem documentos ou amparo – tornaram-se muito 

evidentes no espaço público, sua presença indesejável e seu comportamento intolerável porque são a 

encarnação viva e ameaçadora da insegurança social generalizada, produzida pela erosão do trabalho 

assalariado estável e homogêneo” 

 (WACQUANT, 2007, p. 29) 

 

A proposta inicial é a de realizar algumas reflexões sobre as particularidades da 

histórica dimensão repressiva do Estado brasileiro como Estado capitalista dependente e a 

posteriori acerca da intervenção estatal de punição dos pobres, situando os usuários de 

crack
20

 neste contexto, em particular, àqueles que o consomem nas chamadas 

cracolândias
21

. 

Para tal, vale salientar que para uma melhor compreensão sobre o papel do Estado 

na sociedade burguesa, que: “o capitalismo não é apenas uma realidade econômica” 

(FERNANDES, 1975, p. 21), como também uma realidade política e sociocultural bastante 

complexa. Evidentemente, o Estado não é só coerção, como também busca estratégias de 

consenso para se legitimar, haja vista a percepção de Estado ampliado de Gramsci. Sob a 

ação da “nova pedagogia da hegemonia” do capital (NEVES, 2005), a burguesia buscou 

criar condições para manter a sua hegemonia, através de práticas educativas para o 

apassivamento da classe trabalhadora, por meio do “emburguesamento” dos movimentos 

sociais, da cooptação da classe supracitada e da propagação do ideário de responsabilidade 

social, a chamada “contrarrevolução preventiva” de Florestan Fernandes. 

Diante do exposto, refletiremos sobre este instrumento permeado de contradições e 

conflitos chamado Estado, mesmo que, por vezes, se utilize de estratégias consensuais, 

possui uma dimensão repressiva muito acentuada contra as maiorias pauperizadas, tendo 

em vista que “os pobres e os ociosos (superpopulação relativa) são consequências 

                                                           
20

  O crack é uma substância psicoativa estimulante produzida a partir da cocaína, bicarbonato de sódio ou 

amônia e água, gerando um composto, que pode ser fumado ou inalado. O nome “crack” vem do barulho que as 

pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. 
21

 Espaços de intenso consumo de crack e outras drogas, permeados por violações de direitos, contradições e 

possibilidades. 
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necessárias dos ricos e trabalhadores” (MARX, 2001, p. 750), explicando, dessa forma, a 

lei geral da acumulação capitalista. Assim, os pobres são imprescindíveis na manutenção 

da ordem vigente e necessitam de parcos “cuidados”, com fins da sua reprodução e 

continuidade da sua exploração para o funcionamento desse sistema. 

De acordo com Mascaro (2013), o Estado tal como se apresenta na atualidade, é 

uma manifestação especificamente moderna, capitalista, não sendo uma forma de 

organização política vista em sociedades anteriores da história e que através da instância 

estatal se possibilita a reprodução capitalista, sendo o Estado imprescindível para tal, 

afinal, Marx já dizia no Manifesto do Partido Comunista (2008, p. 12): “o poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa 

como um todo”. Contudo, para Gramsci a concepção de Estado é: “(...) como síntese de 

sociedade política e sociedade civil, de Estado-coerção e de aparelhos privados de 

hegemonia” (COUTINHO, 1999, p. 135), isto é, o Estado não é só um aparelho repressor, 

mas se amplia para se legitimar e manter a sua hegemonia na sociedade capitalista, sendo a 

sociedade civil o lugar da desigualdade real e o Estado como o da igualdade fictícia. 

Dessa forma, o Estado se mostra como um meio imprescindível à reprodução 

capitalista, assegurando a troca de mercadorias e a exploração da força de trabalho, assim: 

“o aparato estatal é a garantia da mercadoria, da propriedade privada e dos vínculos 

jurídicos de exploração que jungem o capital e o trabalho” (MASCARO, 2013, p. 18), “o 

Estado não é um poder neutro” (ibidem, p. 19), ele possui a clara funcionalidade de 

reprodução do capital, até porque ele surge do capitalismo para preservá-lo. 

Há que se destacar que na sociedade capitalista tudo é passível de troca, visto que o 

modo de produção capitalista “aparece como uma imensa coleção de mercadorias” 

(MARX, 1996, p.165). O Estado está permeado por conflitos e contradições, onde a luta de 

classes que dará o tom se ele será mais coercitivo ou consensual, se irá se ampliar ou se 

restringir, dependendo das disputas em jogo, afinal: “a luta de classes modifica o Estado e, 

vice-versa, a forma política estatal a condiciona” (MASCARO, 2013, p. 61). 

Para Engels (2010, p. 213), o Estado é um produto da sociedade, quando esta chega 

a um determinado grau de desenvolvimento, de contradições e antagonismos inconciliáveis 

de classes, onde “faz- se necessário um poder colocado aparentemente por cima da 

sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’”. 

Tendo em vista esta pseudo neutralidade, esse poder, nascido da sociedade, chama-se 
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Estado, afinal: “(...) não era o Estado a base da ‘sociedade civil’, como afirmara Hegel, 

mas sim a sociedade civil que era a base do Estado’” (MARX, 2005, p. 7). 

Considerando que “o modo de produção da vida material condiciona o processo de 

vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; 

ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” (MARX, 1974, p. 45), é 

de suma relevância entender melhor o contexto no qual este ser está inserido para uma 

compreensão do mesmo que englobe a totalidade desta inserção e o homem enquanto 

personificação das classes sociais. 

Tomando como horizonte a emancipação humana, ou seja, novas formas de 

sociabilidade, uma outra ordem, cabe sinalizar que: “a emancipação política representa, 

sem dúvida, um grande progresso. Não constitui, porém, a forma final da emancipação 

humana dentro da ordem mundana até agora existente” (MARX, 1963, p. 47), 

considerando a filosofia como “cabeça” desta emancipação e o proletariado como o 

“coração”. 

É imprescindível ressaltar que este mundo extremamente desumano e desigual, não 

é o ponto de chegada da História. Pelo contrário, é um momento da exploração de uma 

classe em relação à outra, em sua busca incessante pela riqueza, pelo prestígio e pelo 

poder. A luta de classes, portanto, é o eixo condutor da história e se faz necessária uma 

reflexão acerca das relações entre classe social, poder e revolução social, levando em conta 

que “o regime de classes acaba sendo a forma social do próprio capitalismo dependente” 

(FERNANDES, 1975, p. 103).  

Segundo Osório (2014, p.184): “o capitalismo explora e gera miséria e pobreza não 

apenas na periferia, mas o faz também no centro” e a “atual etapa da mundialização 

expressa a neo-oligarquização dos Estados” (ibidem, p. 196). Isto é, o poder dos Estados é 

tomado por grupos de poder com interesses comerciais, industriais e financeiros, 

expressando dessa forma, uma nova etapa de colonização. Assim, o capital tem rompido 

fronteiras, gerando enormes polarizações sociais, estatais e regionais ainda não vistas, onde 

dentro do centro há traços da periferia e vice-versa. Cabe ressaltar que as soberanias 

nacionais sempre foram enfraquecidas na periferia, porém, o Estado-nação mantém 

importância fundamental para favorecer o fluxo de capitais, sendo essencial tanto nos 

países centrais como nos dependentes para a manutenção da dinâmica de financeirização 

(CHESNAIS, 1996). A dita globalização difunde uma aparência de Estado mínimo, 

todavia, a essência da mundialização do capital é um Estado cada vez mais atuante, o qual 
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irá atuar em blocos de poder, restabelecendo determinados padrões de relação e 

funcionando de acordo com os fluxos financeiros, em um cenário de precarização das 

condições gerais de vida. 

Vale discorrer aqui acerca das particularidades do Estado no capitalismo 

dependente, no qual constam pelo menos dois processos: a “condição dependente das 

formações sociais em que se constitui (...) e a superexploração, que determina as relações 

entre classes, frações e setores (OSÓRIO, 2014, p. 205). Nesta modalidade de capitalismo, 

tem-se a “superexploração da força de trabalho”, de acordo com Ruy Mauro Marini 

(1973); um aumento da população subempregada e desempregada; uma despolitização da 

população; intensificação das privatizações; flexibilização das relações trabalhistas e 

direitos são transformados em “dádivas daqueles que mandam” (OSORIO, 2014, p. 210). 

Dessa forma, o Estado não tem nada de mínimo, mas se agiganta, se torna “(...) muito mais 

eficiente e adequado para os fins do grande capital local e internacional” (ibidem, p. 224), 

reforçando-se práticas de disciplinamento societário e de controle de conflitos. 

No que se refere às peculiaridades da histórica dimensão repressiva do Estado 

brasileiro, há que se destacar o traço colonial permanente na América Latina, ou seja, 

características, tais como: intensa exploração; subserviência; racismo e violências de todas 

as formas perduram até os dias atuais, sobretudo, no que tange à divisão da sociedade em 

estamentos, entre “classes privilegiadas e classes não privilegiadas”, entre “classes 

possuidoras e classes despossuídas”, ou assalariadas, isto é, entre quem detém os meios de 

produção e os que vendem a sua força de trabalho.  

Segundo Filgueiras (2010), o modelo econômico brasileiro é denominado como 

“liberal-periférico”, que se estruturou a partir de profundas mudanças em pelo menos cinco 

dimensões da organização econômico-social e política no país. São elas: 

 na relação capital-trabalho: enfraquecimento do poder político da classe 

trabalhadora, desemprego, precarização e flexibilização das relações de trabalho; 

 nas relações intercapitalistas: abertura e desregulamentação dos mercados 

financeiros, aprofundamento da financeirização da economia, privatizações, terceirizações, 

maior desnacionalização e internacionalização da economia brasileira; 

 na inserção internacional: abertura comercial, desregulamentação financeira, 

reprimarização relativa das exportações em novas básicas tecnológicas e financeiras; 



    

44 

  

 na estrutura e funcionamento do Estado: retirada do Estado de setores 

estratégicos da economia, agravamento da sua fragilidade financeira, a redução de sua 

capacidade de investimento e perda de autonomia da política econômica; 

 nas formas de representação política: “a despolitização da política”, 

resultando na “ditadura do mercado”, a chamada “via única”; 

 a instabilidade da dinâmica macroeconômica: intensificação da dependência 

tecnológica e financeira do país, agravamento da vulnerabilidade externa da economia 

brasileira e fragilidade financeira do Estado. 

Há que se destacar aqui que foi a partir do período autocrático burguês, pautado em 

traços de repressão e tortura do Estado brasileiro que se reatualizou e realizou alianças das 

frações burguesas com o poder militar com interesses comerciais, a fim de garantir a 

financeirização, o qual implicou um movimento simultâneo de continuidade e ruptura, em 

relação ao passado recente da formação social brasileira, destacando-se as “(...) piores 

tradições da nossa sociedade – a heteronomia e a exclusão, bem como as soluções ‘pelo 

alto’” (NETTO, 2015, p. 43), objetivando “(...) assegurar a reprodução do desenvolvimento 

dependente e associado” (ibidem, p. 44), e a “(...) dupla funcionalidade do Estado pós-64 o 

seu caráter essencial, antinacional e antidemocrático” (ibidem, p. 46). Sintetizando, para 

este autor: “o saldo do ciclo autocrático burguês, para a massa do povo brasileiro, resume-

se num desastre nacional” (p. 136). 

De acordo com Carvalho (2014), o período ditatorial acima citado combinou a 

repressão política mais violenta já vista no país com taxas de crescimento econômico 

nunca antes vistas, assim como de endividamento externo. Para o autor, os governos 

militares repetiram a estratégia do Estado Novo (1937-1945): ampliaram os direitos sociais 

concomitantemente à restrição de direitos civis e políticos. No Brasil, “a pirâmide dos 

direitos foi colocada de cabeça para baixo” (CARVALHO, 2014, p. 220), se comparada à 

sequência descrita por Marshall entre direitos civis, políticos e sociais. 

Outro fator preponderante do referido continente é a inserção capitalista dependente 

do Brasil na economia mundial como ações consentidas e conduzidas internamente pela 

burguesia brasileira, dessa forma: “a dependência por sua vez, não é mera ‘condição’ ou 

‘acidente’ (...). Essa é a ética e a racionalidade do capitalismo dependente” 

(FERNANDES, 1981, p. 54 e 55), na qual a referida burguesia apresenta “debilidades” que 

fazem parte da regra do jogo. Logo, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é marcado 

pelo desenvolvimento desigual e combinado (NOVACK, 1988), assim, tudo o que 
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acontece faz parte de uma lógica da acumulação do capital, desigualmente combinada para 

atingir a intensificação da exploração.  

Considerando que a independência política dos países latino-americanos não 

resultou em uma independência econômica, tendo como base a heteronomia, Florestan 

Fernandes constrói o conceito de capitalismo dependente, que é uma especificidade do 

capitalismo, na qual a exploração e a expropriação são exacerbadas, configurando uma 

modalidade predatória do capitalismo, intitulado de “selvagem”. Na referida modalidade, o 

nível de dominação burguesa é maior, haja vista que o nível de exploração também é 

maior, sendo esta condição estrutural. Dessa forma, tem-se uma exasperação das relações 

de classe. O capitalismo dependente gera subdesenvolvimento econômico, social, cultural 

e político ao mesmo tempo, unindo o arcaico ao moderno e suscitando a “arcaização do 

moderno” e a “modernização do arcaico” (FERNANDES, 1981, p.61). 

Em suma, a histórica política brasileira é pautada pelo coronelismo, pela intensa 

corrupção e subserviência, caracterizada por um capitalismo selvagem, sendo o Estado 

como lócus de reprodução do mais arcaico existente, o qual possui um papel fundamental 

na gerência e na condução do Fundo Público para o ciclo do capital, gotejando os 

“mínimos sociais” para as classes mais pobres manterem a sua subsistência.  

Na fase de reestruturação neoliberal na América Latina, tem-se: “o surgimento de 

um pequeno conglomerado de gigantescas empresas transnacionais, os ‘novos Leviatãs’” 

(BORON, 1999, p. 7), que dominam o mercado mundial, as quais possuem inúmeras 

facilidades fiscais para se expandirem e ampliarem as suas taxas de lucro. 

É nesse contexto que, segundo Wacquant (2007), vive-se uma fase de um declínio 

do Estado Social e uma ascensão de Estado Penal, uma passagem de tempos de “welfare” 

(direito à assistência social) para tempos de “workfare” (obrigação ao trabalho sub-

remunerado), sendo o proletariado urbano controlado pela via assistencial ou penitenciária 

do Estado, fazendo uma divisão entre pobres “merecedores” e os “não-merecedores”, onde 

os serviços sociais ganharam um teor de social-panoptismo (WACQUANT, 2011, p.130), 

no sentido de fiscalização e punição dos pobres.  

Pensando na realidade brasileira, no histórico Estado de “mal estar social” do país, 

há um processo de diminuição de gastos estatais nas políticas públicas e de acentuação da 

criminalização da pobreza, pautada numa atmosfera de “insegurança social”, de “guerra ao 

crime”, difundida pelos aparelhos midiáticos, onde os fins justificam quaisquer meios. Isto 

porque não foi a criminalidade que aumentou, “(...) mas sim o olhar que a sociedade dirige 
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para certas perturbações da via pública” (WACQUANT, 2007, p. 29). E como as chamadas 

cracolândias são tidas como exemplos destas “perturbações”, incomodam o cenário urbano 

e a sociedade civil conclama ao Estado as suas retiradas pelo menos do seu campo visual, 

através de políticas criminalizantes e higienistas.  

Para Wacquant (2007, p. 20), de acordo com o pensamento neoliberal, existem três 

estratégias principais para serem utilizadas diante de condições e condutas que julgam 

“indesejáveis, ofensivas ou ameaçadoras”: a socialização, a medicalização e a penalização. 

Exemplificando melhor tais estratégias punitivas com relação a um usuário de crack que 

coabita uma cracolândia, tais como, reinserção familiar e comunitária, acolhimento 

institucional, reinserção no mercado de trabalho; tratamento médico pela saúde mental com 

medicamentos e seu encarceramento, significam, para esses sujeitos, reduzi-los a um “não-

cidadão” (ibidem, p. 21), com o intuito de facilitar seu processo de criminalização. 

No que se concerne à dependência do crack, é de extrema importância deixar claro 

que a análise a ser realizada não pretende associar essa questão apenas com a pobreza, haja 

vista que o crack, assim como as outras substâncias psicoativas, é consumido em qualquer 

classe social. Todavia, dependendo do contexto desse consumo, os efeitos prejudiciais do 

mesmo podem se tornar ainda mais complexos, tomando por base as cracolândias. 

Considerando as políticas sociais como formas do Estado implementar direitos 

sociais, no que se refere à intervenção do Poder Público na questão da dependência do 

crack, é imprescindível salientar que a atual política de enfrentamento ao crack brasileira 

está pautada no Programa “Crack, é possível vencer”, lançado em 2011, o qual integra 

diversas políticas públicas, envolvendo ações do Ministério da Educação; do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, 

coordenadas por estes dois últimos, e suas estratégias estão organizadas em três eixos: 

Prevenção, Cuidado e Autoridade. Com relação aos objetivos dos referidos Eixos, dizem 

respeito, respectivamente, à/ao: educação, informação e capacitação; aumento da oferta do 

tratamento de saúde e atenção aos usuários e enfrentamento ao tráfico de drogas e às 

organizações criminosas. Daí, já fica evidente que uma das grandes preocupações desse 

programa se refere a ações de cunho coercitivo, mostrando assim, a dimensão repressiva, 

controladora e higienista do Estado para com os consumidores de crack, pontuando aqui as 

cracolândias. 

Refletindo sobre os dependentes de crack, em particular, os que o consomem nos 

espaços supracitados, a sociedade civil culpabiliza o indivíduo pela sua relação com a 
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droga, sobretudo, no que tange a uma droga tão fortemente estigmatizada, desconsiderando 

o seu contexto de uso. Logo: “a pobreza e o aumento da desigualdade social acabariam 

sendo responsabilidade e culpa não só de países, mas também de indivíduos incapazes de, 

em um mundo cheio de possibilidades, informar-se e participar” (MELO, 2005, p. 77). 

Para Wacquant (2001), a assistência e a raça estabeleceram historicamente uma relação 

estereotipada, conduzindo a uma ideia de que o pobre do gueto é um tipo de “parasita 

social”, comparando esta análise com os referidos dependentes de crack, estas pessoas 

necessitam ser tratadas para não “contaminarem” a sociedade, com base em práticas 

higienistas e segregacionais.  

Cabe frisar que o Estado burguês possui um papel de destaque como garantidor das 

condições necessárias à acumulação do capital. Rodrigo Castelo ressalta, desde a 

acumulação primitiva até o novo imperialismo, a violência como um recurso estratégico na 

dinâmica de expropriação dos meios de produção e dos valores produzidos pela classe 

trabalhadora. Este Estado facilita as privatizações, a destinação dos recursos públicos para 

objetivos particulares, isto é, a tão conhecida corrupção, dificultando dessa forma, o 

controle social e a efetiva participação popular, criminalizando a pobreza e mantendo as 

bases da desigualdade social. 

Segundo Harvey (2001), a “condição pós-moderna” é permeada por mudanças 

significativas na dimensão tempo-espaço, interferindo em aspectos estéticos, sociais, 

literários e filosóficos, analisando-a como uma consequência da atual crise do capitalismo 

e não como um sintoma do surgimento de uma sociedade pós-capitalista. De acordo com o 

mesmo, o pensamento neoliberal pauta-se nos ideais políticos da dignidade humana e da 

liberdade individual, e que esta só é garantida pela liberdade de mercado para a garantia da 

propriedade privada, tendo no Estado o meio para preservar estas liberdades, por meio de 

intensos cortes na área social e da flexibilização das relações de trabalho. 

O acirramento da questão social afeta diretamente a vida íntima e social dos 

sujeitos, onde as decepções ocasionadas pela “incapacidade” de resolver os desafios 

cotidianos que lhe são impostos produzem muitas vezes, sentimentos de frustração e 

impotência diante da realidade vivenciada. O individualismo exacerbado e o “espírito” 

competitivo internalizado pela maioria das pessoas fazem com que as pressões externas 

entrem em choque com as probabilidades reais de realização dos sujeitos, ampliando os 

casos de estresse, ansiedade, tensão, depressão e sofrimentos diversos. 
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Há que se compreender a questão das drogas na sua totalidade e heterogeneidade, 

isto é, relacionando-a a múltiplos condicionantes: sociais, econômicos, culturais, 

subjetivos. Portanto, a droga “afeta as pessoas de diferentes maneiras, por diferentes 

razões, em diferentes contextos e circunstâncias” (BRASIL, 2003). Numa sociedade 

capitalista, em que o “ter” é valorizado em detrimento do “ser”, “só o extraordinário 

interessa e não há espaço para os pequenos prazeres que a vida oferece. Por isso, é tão fácil 

cair na frustração” (LIMA apud VOMERO, 2001, p. 55). 

Vive-se em uma sociedade narcísica, competitiva, na qual as necessidades são 

respondidas via mercado, baseada no “poder do ethos do individualismo meritocrático, de 

acordo com o qual cada assalariado é o único responsável por seu destino” (WACQUANT, 

2007, p. 109), havendo uma coisificação das relações humanas e favorecendo com isso, 

padrões de consumo preocupantes, abusivos e dependentes. É verdade que as pessoas que 

apresentam problemas com drogas, adquirem rótulos negativos e condenatórios, através de 

estratégias de culpabilização e condenação moral, e isto acarreta em uma espécie de “morte 

social” destes sujeitos (OLIEVENSTEIN, 1997). Além do mais, um usuário abusivo de 

crack não se enquadra em grande parte como um “cidadão-consumidor” (BEHRING, 

2009) na sociedade de consumo capitalista, considerando que quanto maior o grau de 

dependência do crack, o consumo vai ficando mais restrito a droga.  

Assim, a realidade contemporânea é muito propícia ao uso de drogas e 

considerando que se trata de uma sociedade de consumo, de fato, “não há melhor 

consumidor do aquele que depende absolutamente da mercadoria” (OLIEVENSTEIN, 

2003, p. 120). Nas palavras de Baudrillard, estamos vivendo o “tempo dos objetos”, 

caracterizado por uma “exacerbação das práticas de consumo” (BAUDRILLARD apud 

GONÇALVES, DELGADO e GARCIA, 2003, p. 121) que tem como lema: “consumir 

para existir” (Ibidem, p.122) e a fidelidade do sujeito ao produto consumido. 

Cada vez mais a face repressiva do Estado ganha maior evidência, onde se perpetua 

“(...) uma concepção moralista e moralizante da pobreza como produto das carências 

individuais dos pobres” (WACQUANT, 2007, p. 87), desconsiderando a pobreza como 

estrutural e estruturante do modo de produção capitalista. Assim, a “guerra contra a 

pobreza’ foi substituída por uma guerra contra os pobres, transformados em bodes 

expiatórios de todos os grandes males do país” (ibidem, p. 96). 

Enfim, o declínio do Estado social e o avanço do Estado penal, através da 

substituição do “welfare” para o “workfare” não visam à redução da pobreza, até porque 
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ela é imprescindível para a acumulação capitalista e logo, para a reprodução desse sistema, 

mas “(...) a política do workfare (...) busca apenas diminuir a visibilidade dos pobres na 

paisagem cívica e ‘dramatizar’ o imperativo do assalariamento” (WACQUANT, 2007, p. 

112), onde um dos traços fundamentais do Estado penal é o papel da assistência social 

como vigilância e controle dos pobres. Com o encerramento da era fordista-keynesiana e 

passagem para a fase toyotista-neoliberal-imperialista, há uma ampliação do braço 

coercitivo do Estado, evidentemente com a punição dos pobres e um processo de 

enquadramento destes, estando dentre eles, parcelas dos dependentes de crack. 

É válido esclarecer que o Estado penal não se reduz ao encarceramento, onde o 

avanço deste, em contraposição ao declínio do Estado social, é observado desde o final do 

século XX uma conjugação entre política social e política penal, na qual há um corte 

orçamentário, uma contração administrativa e uma extinção de programas sociais, 

associados a uma transformação das políticas sociais, sobretudo, da política de assistência 

social em instrumentos de vigilância e controle das “classes perigosas”, que são 

compelidas a aceitarem qualquer emprego, independente das condições do mesmo para 

sobreviverem. Há também uma intensificação do encarceramento, uma contenção 

repressiva dos pobres, atingindo prioritariamente jovens negros e pobres, tendo como 

principal justificativa a guerra contra as drogas e a função prioritária das prisões passa a ser 

de estocar pobres, armazenando os “refugos” do mercado, apesar deste dado não 

corresponder ao aumento da criminalidade.  

Além disso, difundi-se um sentimento de insegurança social, reforçada pelos 

aparelhos midiáticos e uma construção do horror ao indesejável com a queda da sociedade 

salarial, ocasionado um enquadramento dos pobres, sendo a miséria colocada como fora da 

lei. Esta “onda punitiva” (WACQUANT, 2007) é bastante segregacionista, ela fornece 

tratamento diferenciado entre os “bons pobres” e os “maus pobres”, onde para os primeiros 

as políticas sociais focalizadas e minimalistas, e para os últimos, o encarceramento.  

Em suma, através de ajustes neoliberais diante da reestruturação capitalista, há uma 

reconfiguração do Estado conjugando políticas econômicas e sociais, por meio da 

reorganização do sistema prisional e da política de assistência social, em um contexto de 

“nova gestão da miséria” (WACQUANT, 2001) e de “novo governo da insegurança 

social” (WACQUANT, 2007), resultando na intensificação da população miserável e na 

penalização desta miséria produzida por uma precarização exacerbada das condições de 

assalariamento. A conexão entre as dimensões assistencial e a punitiva do Estado para 
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gestão da miséria no neoliberalismo está no fato da necessidade da pessoa ter que 

sobreviver a qualquer custo, submetendo-se a quaisquer condições para a sua reprodução. 

Cabe ressaltar que a base para a perpetuação dessa cultura punitiva é um Estado 

neoliberal que pouco interfere nas desigualdades, mas é punitivo nas suas consequências, 

no qual a prisão se reatualiza e ganha um lugar central na gestão da miséria. O poder 

panóptico de alguns sobre determinados grupos, tem nos serviços sociais um papel ativo 

neste processo de “vigiar e punir”. Diante do exposto, é de se compreender porque a 

política pública acerca do crack é de “enfrentamento” ao mesmo e tem como um dos seus 

eixos centrais: a Autoridade. Mesmo com o eixo intitulado “Cuidado” aos dependentes de 

crack, particularmente aqueles que o consomem nas cracolândias, tem-se muito práticas 

coercitivas e segregacionistas na linha de frente. 

Para Harvey (2008), “o pressuposto de que as liberdades individuais são garantidas 

pela liberdade de mercado e de comércio é um elemento vital do pensamento neoliberal”, 

advindo após a crise da acumulação capitalista na década de 1970, pautado em uma 

combinação entre intensificação do desemprego e aceleração da inflação, além de intensos 

cortes orçamentários nos gastos sociais e flexibilização do mercado de trabalho, 

consolidados nos anos 1990 por meio do chamado “Consenso de Washington.”  

É importante destacar aqui que: 

                   

Frente à barbárie generalizada que a reprodução do capital tende a gerar na sociedade, e 

frente ao sentimento de fragilidade social que se impõe sobre os indivíduos – devastados 

por forças que não conhecem nem controlam -, as autoridades estatais e o aparato de 

Estado emergem como um refúgio nos quais – e com os quais – seria possível se proteger 

(OSORIO, 2014, p. 209). 

 

 

Enfim, na sociedade capitalista, a guerra nunca foi e nunca será contra a pobreza, 

condição sine qua non para a manutenção desta ordem, mas sim contra os pobres, ora se 

utilizando de estratégias mais consensuais, ora mais coercitivas, sendo estas últimas mais 

acentuadas no Estado penal ou neoliberal contemporâneo, e o Estado brasileiro é 

especialista historicamente na punição da classe trabalhadora. 

 

 

2.2 - As políticas sociais sob o neoliberalismo e a influência dos organismos 

internacionais 
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Parece que a crise torna os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. 

Eu não vejo em que isso seja uma crise. 

Desde que sou pequeno é assim! 

(Coluche)
22

 

 

De fato, não é que o ator e comediante acima descrito tem razão! Afinal, no 

capitalismo, é possível algum cenário onde isso não ocorra? 

Isto porque a acumulação capitalista sempre produz uma população trabalhadora 

supérflua relativa, ou seja, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, 

tornando-se com isso, excedente. Dessa forma, “a produção contínua de uma superpolução 

relativa de trabalhadores é uma necessidade da acumulação capitalista” (MARX, 2013, p. 

738), configurando desta maneira, o “caráter antagônico da produção capitalista” (ibidem, 

p. 749). Logo, a exploração da classe trabalhadora é imprescindível para a manutenção 

desse sistema. 

A tão abordada crise de 2008 é “mais uma manifestação de crise estrutural do 

capital” (BOSCHETTI, 2012, p. 32), a qual vem resultando na perda de direitos, 

precarização do trabalho, intensificação do desemprego, redução salarial, endividamento 

dos Estados nacionais, entre outros prejuízos para a classe trabalhadora. Como resposta a 

esta crise, enormes parcelas de recursos do fundo público foram utilizadas para salvar os 

bancos, além de uma priorização de investimentos em políticas focalizadas de transferência 

de renda, com enorme destaque ao Programa Bolsa Família, no caso brasileiro, em 

detrimento da alocação de recursos em políticas sociais universais, enfatizando o aumento 

do consumo. 

Segundo Boschetti (2012), baseando-se em Chesnais, caracteriza o acúmulo de 

dívidas públicas provocado pelo esgotamento do “modelo de crescimento” marcado pela 

crise como “ilegítimas” (referindo-se às dívidas supracitadas), porque considera que a 

esfera financeira se nutre da riqueza gerada pela exploração da força de trabalho. Mészáros 

(2009) corrobora com Chesnais acerca da busca incessante por “superlucros e 

superacumulação”, e da intensificação da exploração da força de trabalho. Daí a 

necessidade extrema de entender a relação entre a crise e as políticas sociais, no intuito de 

lutar contra a usurpação do fundo público para salvar o capital, uma vez que este é 

                                                           
22

 Coluche, nome artístico de Michel Colucci, foi um ator e comediante francês. 
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constituído prioritariamente por impostos indiretos que incidem muito mais sobre o 

trabalho do que sobre a propriedade. 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), em sua 

publicação anual “Panorama social da América Latina”, “conclui que está ocorrendo a 

redução da pobreza e desigualdade social em todo o continente latino-americano”, 

resultado “exclusivamente do aumento dos rendimentos do trabalho e dos programas 

assistenciais de transferência condicionada de renda (PTRs) como estratégia para enfrentar 

a crise” (BOSCHETTI, 2012, p. 37). É verdade que tais políticas têm uma função 

estrategista para diminuir o impacto da crise, mas afinal: “qual é a direção político-social 

dessas medidas anticrises?” (ibidem). Elas impactam na redução das desigualdades 

sociais? 

É importante salientar que no Brasil, segundo a autora, o endividamento do governo 

federal corresponde a 36,5% do produto interno bruto (PIB), logo o governo vem 

priorizando o pagamento dos juros da dívida e o aumento do superávit primário, em 

detrimento dos investimentos em políticas sociais. Isso constitui “um novo modelo de 

desenvolvimento social?” Na verdade, parece mais que estas táticas aparecem como uma 

reedição de velhas estratégias para a renovação do capitalismo. Assim, o endividamento 

dos países na América Latina é responsável pelo alarmante quadro de desigualdade social e 

pobreza do continente, isto porque o pagamento dos juros de uma “dívida ilegítima e 

odiosa” (CHESNAIS, 2011) deixa os países reféns da lógica do mercado e do sistema 

financeiro internacional. 

Cabe pontuar aqui, que almejando “fazer o bolo crescer”, o referido endividamento 

desses países foi contraído durante os regimes militares e teve continuidade após o término 

da ditadura (ibidem). O cenário atual do mundo do trabalho é bastante assustador devido 

ao aumento do desemprego, do subemprego, das terceirizações, da desregulamentação de 

direitos e precarizações de uma maneira geral. Além do mais, vale ressaltar que o 

crescimento do PIB não significa necessariamente que a riqueza socialmente produzida 

está sendo repartida da mesma maneira, diminuindo com isso, as exacerbadas taxas de 

desigualdades nos países da América Latina. 

Há que se destacar que as políticas econômicas e sociais que geram leve aumento 

da renda não atacam as causas estruturais da desigualdade econômica e social, a qual se 

nutre e se perpetua através da forte concentração de renda e propriedade, enormes taxas de 

desemprego, ampliação do mercado informal, da insipiente ou inexistente acesso a serviços 
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públicos básicos, como saúde, educação e habitação. Crescem os programas assistenciais 

de transferência de renda, a chamada “proteção não contributiva” é adotada “como 

estratégia mundial para garantir o consumo e enfrentar a crise” (BOSCHETTI, 2012, p. 

51), apesar de se reconhecer seus efeitos limitados sobre a diminuição da desigualdade 

social, afinal: “trata-se, nitidamente, de um “pobre” programa, que “custa” pouco, não 

atinge a estrutura da desigualdade, mas possui forte impacto político” (ibidem, p. 52) Cabe 

esclarecer que estes programas possuem um caráter de minimização da situação já 

instalada e não de prevenção, possuem inúmeras condicionalidades para o recebimento dos 

benefícios de valores ínfimos e acabam por impedir o beneficiário de melhorar sua renda e 

condição de vida, configurando-se uma “armadilha”. 

É fundamental destacar também que:  

 

mesmo que se possa e deva reconhecer que, contraditoriamente, a assistência social, e tais 

programas possam ser assegurados como direito social, não se pode esquecer sua histórica 

função e potencialidade de manter a coesão, a integração e o controle social sobre os 

pobres (ibidem). 

 

 

Assim, fica evidenciado o caráter conservador da assistência social e a sua 

funcionalidade na reprodução da classe trabalhadora para a manutenção do status quo, 

sendo estes programas assistenciais uma estratégia útil do capital para regular o mercado a 

baixo custo, ficando seus usuários “reféns” da sua lógica minimalista de direitos. 

Numa rápida análise do tempo histórico de duas metrópoles brasileiras, Rio de 

Janeiro e São Paulo, a disseminação do crack se deu em períodos completamente 

diferentes. Na cidade de São Paulo, na década de 1990, em plena edificação do 

neoliberalismo. Já no Rio de Janeiro, seu ingresso passou a ser constatado em 2005, onde 

vem crescendo significativamente uma parcela de sujeitos usuários de crack, numa fase 

“liberal revisitada” (WERNECK VIANNA, 2005), ou de acordo com Castelo (2013, p. 

247): uma “variante ideológica do neoliberalismo – chamada social-liberalismo”, na qual 

se promove “um sincretismo entre mercado e o Estado, imaginariamente capaz de instaurar 

a justiça social” (ibidem), ou o que Marx apontava desde o Manifesto Comunista (2008, p. 

47) como o “socialismo pequeno-burguês”, com fins de neutralizar o protagonismo 

popular. Para Castelo (2013, p. 249 -250): “a ideologia social-liberal sustenta a hegemonia 

burguesa em torno do debate da “questão social”, e para isto promove uma série de ações 

pedagógicas do novo consenso e até mesmo fabrica a sua dissidência.” 
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Vale discorrer que a partir de meados dos anos 1990, no intuito de se “legitimar o 

consenso em torno da sociabilidade burguesa”, adotou-se uma estratégia da “nova 

pedagogia da hegemonia”, também chamada de “Terceira Via” (LIMA, 2005, p. 43), na 

qual é imprescindível que a construção do “novo Estado democrático” reordene e renove a 

sociedade civil (ibidem, p. 51), que deve ser reinventada e ativa, a fim de propiciar a 

“restauração das solidariedades danificadas” e para a promoção da “coesão cívica” – ou 

coesão social (ibidem, p. 52). Isto significa que nesta nova estratégia de reprodução do 

capital, o Estado conclama a sociedade civil para ser sua “parceira” na execução de suas 

ações, transferindo sua responsabilidade a mesma, sob um rótulo de trabalho 

compartilhado. Com isso, a denominada “sociedade civil ativa se tornaria o lócus da ajuda 

mútua, da solidariedade, da colaboração e da harmonização das classes sociais”, visando à 

“promoção do bem comum”, por meio do “surgimento de novos sujeitos políticos 

coletivos” (ibidem, p. 53). Essa nova cultura cívica almeja a consolidação da coesão social, 

do empreendedorismo e da ação voluntária dos indivíduos, ficando assim, o individualismo 

cada vez mais intensificado e estimulando a competitividade entre as pessoas. 

Diante disso: 

 

o desemprego e a pobreza são interpretados como infortúnios ou consequência da 

incapacidade individual e devem ser enfrentados por intermédio de valores morais 

positivos universalmente válidos e mecanismos relacionados à ajuda mútua. Trata-se, 

aqui, como indica a própria Terceira Via, de uma articulação da “teoria do capital 

humano” com aquilo que vem sendo denominado “capital social (GIDDENS, 2001b apud 

LIMA, 2005) no cenário de um capitalismo dito responsável. 

 

 

A chamada “Terceira Via” tenta propor uma ideia inconciliável, a de se pensar um 

“neoliberalismo com rosto humano”, onde na verdade “trata-se de uma manifestação 

hipócrita do neoliberalismo”, com a execução de políticas residuais e fragmentadas, 

estritamente neoliberais (COUTINHO, 2004, p. 238).  

A desregulamentação das relações de trabalho; o aumento do desemprego e do 

subemprego; o ataque aos direitos sociais e trabalhistas conquistados vêm colaborando 

para “a contínua produção de trabalhadores despossuídos” (FONTES, 2009, p. 238) e ao 

apassivamento dos movimentos sociais diante de tamanha precarização, resultando em 

uma “democracia restrita”; “configurando políticas generalizadas de gotejamento para as 

camadas sociais mais fragilizadas” (ibidem, p. 244); garantindo oferta de trabalho a baixo 

custo e a reprodução das relações sociais. 
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Tudo isso propicia um contexto no qual “o trabalhador contemporâneo vai 

paulatinamente abdicando de sua função militante e transmutando-se em voluntário”, 

resultando na “despolitização da política” e na “repolitização da sociedade civil” (NEVES, 

2005, p. 90), fortalecendo “práticas que induzam à conciliação de classes” (ibidem, p. 91), 

por meio da cooptação de lideranças comunitárias e sindicais, como exemplos, sendo 

direitos ressignificados em “recompensas”. Tal como para Osório (2014, p. 210), quando 

diz: 

 

Em um mundo social com enormes carências sociais e em que o aparato de Estado 

tendencialmente se constitui como uma grande instituição que reparte doações e 

benefícios e concede auxílio – não como direito dos cidadãos, mas como dádivas daqueles 

que mandam. 

 

 

Contudo, na verdade muda a forma de dominação e não o seu conteúdo para o 

Estado manter a sua hegemonia e a exploração da classe trabalhadora. Esse cenário de 

crise do capitalismo mundial, da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, 

diante de uma reação neoconservadora, está repleto de novas estratégias do capital para 

manter a sua hegemonia. 

Vejamos a seguir como as políticas sociais sofrem inúmeras influências dos 

organismos internacionais e evidentemente, as políticas acerca das drogas não fogem a este 

contexto.  

Para tal, cabe sinalizar que no contexto do social-liberalismo
23

, “se na população 

está a causa dos problemas, na população também poderiam estar suas soluções” (MELO, 

2005, p. 80), daí tanta ênfase no termo empoderamento, como se apenas o 

desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos fosse o necessário para superarem 

situações desfavoráveis. Assim, os indivíduos que têm tais potencialidades estimuladas e 

ainda sim, não superam as suas situações de “vulnerabilidade” ou de “risco social”, são 

culpabilizados por tal “fracasso” e por não terem conseguido a sua promoção social, apesar 

das oportunidades oferecidas. Imaginem com relação aos usuários de drogas, 

precipuamente acerca dos que realizam uso prejudicial de crack, os rótulos depreciativos e 

condenatórios que adquirem. 

                                                           
23

 Refere-se à segunda variante ideológica do neoliberalismo, na qual as desigualdades socioeconômicas 

deixaram de ser uma solução para questões específicas do capitalismo e passaram a ser um dilema social a ser 

tratado pela burguesia e seus intelectuais, onde o que era antes um ideal progressista passou a ter significados 

políticos e culturais conservadores. Ver Castelo (2013). 
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É imprescindível destacar que: 

 

(...) o receituário-ideal neoliberal e o social-liberalismo não são dois projetos distintos, um 

conservador, o outro reformista que busca superar o primeiro; trata-se, acima de tudo, do 

mesmo programa reformista-restaurador operado por forças políticas diferentes do ponto 

de vista de sua história e de suas bases sociais, mas que, por meio da emergência da 

supremacia neoliberal, articulou um bloco social capaz de aglutinar grupos até então 

adversários (CASTELO, 2013, p. 274).  

 

 

Assim, o social-liberalismo não é a versão humana do neoliberalismo, eles fazem 

parte do mesmo projeto de manutenção do status quo, sem questionamentos das bases da 

acumulação capitalista, apenas com roupagens diferenciadas, sendo o primeiro com uma 

maquiagem mais consistente sobre a face mais bárbara do capital. 

As políticas sociais atuais almejam o empoderamento como o principal fim para a 

superação da condição de subalternidade dos seus usuários, como se fosse possível tal 

superação dentro do status quo vigente, almejando um “espírito empreendedor” nos 

mesmos, a fim de conquistarem as tão cobiçadas “autonomia” e “cidadania”. Sob o 

comando de quais órgãos isto ocorre? Por meio dos “’porta-vozes’ da globalização: os 

organismos internacionais” (UGÁ, 2008, p. 118). Estes vêm classificando o social e dando 

as “recomendações de políticas de ‘combate à pobreza’ e dos estudos voltados para a 

mensuração do número de pobres” (ibidem). 

Inicialmente, é importante destacar que:  

 

os organismos internacionais que mais têm se dedicado ao tema da pobreza e do “combate 

à pobreza” são o Banco Mundial e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), ... a OIT (Organização Internacional do Trabalho) ... também merece 

atenção (UGÁ, 2008, p. 129). 

 

Então, por que a “pobreza” vem ganhando destaque na América Latina? Ou melhor, 

como questiona Ugá (2008, p. 118), “por que hoje a questão social tem sido 

predominantemente tratada a partir da pobreza?” Apesar do discurso ser voltado para o 

“mundo inteiro”, “...é inegável que ele tem maior influência sobre os periféricos”, segundo 

a mesma autora (p. 119). 

Sendo assim: vulnerabilidade; risco; território; promoção social, palavras tão 

explícitas e enfocadas na Política Nacional de Assistência Social (2004) brasileira, além 

dos destaques nos termos: linhas de pobreza; empoderamento; responsabilidade social e 

empreendedorismo, na atualidade, evidentemente não estão descolados de uma conjuntura 
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que os coloca no centro do debate como essenciais na compreensão e como estratégias para 

a diminuição da pobreza. 

É imprescindível salientar aqui, que se considera que o uso prejudicial de qualquer 

tipo de drogas perpassa qualquer classe social, todavia, os problemas que podem ser 

ocasionados por conta da mesma podem ser ainda mais complexos quando se referem às 

camadas mais pobres da população, sendo a política de enfrentamento ao crack voltada 

prioritariamente para este público.  

A agenda de combate à pobreza começou a ser construída a partir do 

reconhecimento dos efeitos degradantes que a crise estrutural dos anos 1970 e a 

mundialização financeira trouxeram para as condições de vida das populações mais pobres, 

especialmente nos países dependentes. O ano de 1990 pode ser considerado marco 

fundamental da institucionalização da preocupação do Banco Mundial com a pobreza. 

Vale destacar que “foi em 1995, com a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Social – realizada em Copenhague -, que a luta contra a pobreza se tornou um objetivo da 

ação internacional” (UGÁ, 2008, p. 158). Há que considerar o Banco Mundial
24

 como “é, e 

sempre foi, um ator político, financeiro e intelectual” (PEREIRA, 2010, p. 363), o qual 

possui um papel de suma importância na conjuntura neoliberal, tendo em vista o seu 

reposicionamento no cenário da globalização financeira. Em 1995, na gestão 

Wolfensohn
25

, as grandes linhas da sua gestão anunciadas foram: “a redução da pobreza e 

a equidade social como necessárias à estabilidade política e econômica internacional, a 

proteção ambiental e a sinergia entre desenvolvimento e paz”, no intuito de “criar um 

clima hospitaleiro à acumulação capitalista e ao livre mercado” (ibidem, p. 332). A ideia 

propagada é a de que o desenvolvimento econômico só seria viável através de instituições 

fortes e da coesão social. Além do mais, com a abertura dos mercados se intensificaram as 

apostas em países em desenvolvimento, onde o investimento irá para os país que seguirem 

bem o receituário. 

É importante destacar as prioridades oficiais do Banco: “desenvolvimento 

humano”; “redução da pobreza e gestão econômica”; “finanças, desenvolvimento do setor 

privado e infraestrutura”; “desenvolvimento social e ambientalmente sustentável” e 

                                                           
24

 O termo Banco Mundial designa duas organizações, o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (Bird) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), que compõem, por sua vez, o 

Grupo Banco Mundial (GBM), um conjunto de entidades cuja atuação em larga medida se articula e se 

concatena. Para maiores informações, vide Pereira (2015). 
25

 A saber, James David Wolfensohn foi o nono presidente do Banco Mundial. 
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“prestação de serviços públicos essenciais” (PEREIRA, 2010, p. 341). Contudo, a 

incapacidade do Banco de cumprir compromissos acordados publicamente desgastou a 

imagem de Wolfensohn antes do término da sua gestão, todavia, por outro lado, houve um 

“processo de ‘onguização’... tanto da assistência internacional ao desenvolvimento como 

das políticas públicas nacionais” (ibidem, p. 361).   

De fato, o Banco Mundial é um ator político, intelectual e financeiro de extrema 

relevância para a acumulação capitalista, devido à sua condição absolutamente singular de 

emprestador, formulador e articulador de políticas, ator da sociedade civil e veiculador de 

idéias. Possui como o maior acionista e membro mais influente, os EUA e realiza um 

socorro financeiro com inúmeras condicionalidades. Mais do que em qualquer outra 

região, na América Latina, o término da Guerra Fria e o início da avalanche neoliberal, 

pautada em políticas de privatização, abertura comercial, desregulação financeira e 

desregulamentação da economia coincidiram com o fim das ditaduras e a fase de transição 

democrática. Além disso, cabe ressaltar que no decorrer da década de 1980, a América 

Latina contraiu mais empréstimos do Banco para fins de ajustamento estrutural do que 

qualquer outra região. Em junho de 1995, o G7
26

 determinou ao FMI e ao BM que 

preparassem uma proposta para aliviar a dívida externa de países pobres até patamares 

considerados “sustentáveis” (PEREIRA, 2015, p. 43). A partir da referida década, o BM, 

além de sua função original, passou a recomendar e supervisionar as políticas públicas dos 

Estados afetados pela crise internacional. 

De acordo com Villa (2015, p. 77), propôs-se um novo paradigma: “o Estado 

efetivo”, que se caracteriza por sua capacidade real de estabelecer e fazer cumprir as regras 

sobre as quais se sustentam os mercados, permitindo-lhes funcionar com eficiência. Desta 

forma, o Banco Mundial propõe uma agenda básica de capacidades que o Estado deveria 

estar em condições de realizar almejando um desenvolvimento sustentável e redutor de 

pobreza. Assim, “a intervenção estatal deixava de ser problema para ser solução, ao 

transpor os entraves que impediam que o mercado funcionasse por si e para si, ou seja, 

para os atores próprios da economia” (RAIMUNDO JÚNIOR, 2010, p.165). Para o Banco 

Mundial, as políticas de ajuste eram a solução para se corrigir as distorções provocadas 

                                                           
26

 O Grupo dos Sete é um grupo internacional que reúne os sete países mais industrializados e desenvolvidos 

economicamente do mundo, composto por: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino 

Unido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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pelo desenvolvimentismo que enfraqueceu os mercados e aumentou as desigualdades e a 

pobreza nos países em desenvolvimento. 

É importante pontuar que a novidade para os países considerados como 

“verdadeiramente pobres” foi a de que “o Banco Mundial e os bancos regionais 

continuariam financiando o aliviamento da pobreza, (...) não mais por meio de 

empréstimos, e sim de subvenções pagas diretamente aos projetos, com base no seu 

desempenho” (PEREIRA, 2010, p. 415).  

Segundo Pereira (2015, p. 53), é válido destacar que:  

 

Próximo de completar setenta anos de existência, o BM está longe de ser uma organização 

“fracassada”, “anacrônica”, “decadente” e “terminal” – como inúmeros críticos à esquerda 

e à direita reiteradamente têm afirmado. Na verdade, a entidade tem mostrado uma 

capacidade notável de se adaptar às mudanças em curso no ambiente político e econômico 

mundial, e seguir promovendo a liberalização econômica, a dilapidação dos direitos 

trabalhistas e a mercantilização e privatização da vida social e da relação sociedade–

natureza, em nome da competitividade global. 

 

 

Na década de 70 do século XX, expandiu-se na América Latina o chamado “padrão 

neoliberal de desenvolvimento” (MARTINS, 2005, p. 139), o qual foi impulsionado na 

década seguinte e consolidado nos anos 90, através do estabelecimento do Consenso de 

Washington
27

. Segundo o mesmo autor, “as taxas de juros são mais altas no Brasil e 

refletem a maior força relativa de sua burguesia dentre os países latino-americanos” 

(ibidem, p. 150), onde se intensificou a dívida pública do país e aprofundou-se a 

exploração da classe trabalhadora. Para ele, “os padrões de desenvolvimento estabelecidos 

pelo capitalismo dependente na América Latina nas próximas décadas são insustentáveis” 

(ibidem, p. 156), isto porque há um acirramento das expressões da questão social, ínfimas 

perspectivas de crescimento econômico, entre outros fatores.  

Os organismos internacionais sentiram a necessidade de mudança em suas 

estratégias para manterem a sua legitimidade e seu projeto de poder. Assim:  

 

Na medida em que se afirma que “um outro mundo é possível”, é questionada, ou mesmo 

derrubada, a tese do “fim da história” dos anos oitenta/noventa e abrem-se novos 

horizontes para o mundo social, muito embora não esteja claro de que horizontes de 

tratam (UGÁ, 2008, p. 126).  

 

 

                                                           
27

 Trata-se da primeira variante ideológica do neoliberalismo, intitulada receituário-ideal, onde se defendia uma 

intolerante doutrina de controle dos gastos públicos, desmonte do Welfare State e de um amplo processo de 

privatização, nos anos 1990 (CASTELO, 2013). 
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Com relação ao Banco Mundial, há que se destacar as suas publicações anuais, 

“relatórios que se apresentam como um guia para o mundo no que diz respeito às questões 

econômicas, sociais, políticas e ambientais atuais (UGÁ, 2008, p. 130) e no que tange à 

temática da “pobreza”, os que se dedicaram especificamente a este tema “foram o de 1990 

– A Pobreza – e o de 2000-2001 – A luta contra a pobreza” (ibidem). 

Em 1990, o Banco Mundial constatou que apesar do “mundo em desenvolvimento” 

ter tido “um enorme progresso” nas últimas décadas, havia “mais de um bilhão de pessoas 

no mundo em desenvolvimento que vivem na pobreza” (WORLD BANK, 1990).  A partir 

disso, definiu a pobreza como “a incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo” 

(ibidem), fazendo-se necessário um maior esclarecimento sobre o que é esse padrão de 

vida mínimo e incapacidade. 

Acerca do referido padrão, o Banco Mundial respondeu que este mínimo tem que 

ser avaliado pelo consumo e propõe a utilização da linha de pobreza, da qual é estipulado 

um valor para o “padrão de vida mínimo”. Como exemplo brasileiro, há o Programa de 

transferência de renda – Bolsa Família, o qual considera uma família em situação de 

extrema pobreza aquela com renda per capita inferior a R$85,00 e em situação de pobreza, 

com renda per capita entre R$85,01 e R$170,00
28

. 

No que se refere à “incapacidade” relatada, diz respeito à “falta de ‘ativos’ (assets) 

e falta de oportunidades”, sendo estas relacionadas a “oportunidades de obter renda” 

(UGÁ, 2008, p. 132). Isto é: “a causa da situação de pobreza reside no próprio pobre, no 

fato de ele ser assim – sem ‘ativos’ que lhe criem ‘oportunidades’” (ibidem, p. 133). Com 

base na “teoria do capital humano” (SCHULTZ, 1973), as distinções de rendas entre os 

indivíduos estão relacionadas com o grau de investimento de cada no capital humano, 

sobretudo, na educação. “Ou seja, umas das grandes causas enfatizadas para a pobreza é o 

fato de que ‘os pobres’ não conseguem competir” (ibidem). 

Já o relatório de 2000/2001, definiu a pobreza como “privação acentuada de bem-

estar” (UGÁ, 2008, p. 135), compreendendo-a a partir de três eixos centrais:  

 

falta de renda e recursos para atender necessidades básicas, incluindo níveis aceitáveis de 

educação e saúde; falta de voz e de poder nas instituições estatais e na sociedade; 

vulnerabilidade a choques adversos e exposições a riscos, combinados com uma 

incapacidade de enfrentá-los (ibidem). 

 

 

                                                           
28

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA, 2017).  
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É imprescindível destacar aqui duas novidades: “a vulnerabilidade e a falta de voz e 

de poder dos pobres” (UGÁ, 2008, p. 136). Com isso, facilita o entendimento do motivo 

pelo qual o conceito de “vulnerabilidade”, assim como o de “risco” são tão enfatizados na 

Política de Assistência Social brasileira, como também a relevância que é dada ao 

“empoderamento” como umas das principais estratégias desta política para superar a 

“pobreza”. 

Destaque também à análise da pobreza como privação de capacidades. Amartya 

Sen denomina de “capacidades inerentes à pessoa, ou seja, as liberdades substantivas de 

que desfruta para levar a vida que ela prefere” (BANCO MUNDIAL, 2000), assim, “os 

pobres vivem sem a liberdade fundamental de ação e escolha que os que estão em melhor 

situação dão por certo” (ibidem). 

O Banco Mundial (2000) abordou ainda sobre a questão de “como tornar as 

instituições do Estado mais sensíveis aos pobres”. Esta questão diz respeito “... ao 

enxugamento do Estado, reduzindo-o à função de facilitador de mercados” (UGÁ, 2008, p. 

147), por meio da redução do tamanho da administração pública, da concentração da ação 

pública sobre os “mais pobres”, das privatizações, da descentralização e da construção de 

“coalizões em prol dos pobres” em torno da “política de redução da pobreza” (ibidem). 

Cabe pontuar que as políticas de desenvolvimento do Banco Mundial vigentes no 

período de 1990 a 2003, fase politicamente marcada pelos programas de ajuste estruturais 

de “segunda geração”, combinaram ajustamento macroeconômico com reformas das 

instituições, principalmente a reforma do Estado. Com os programas de ajuste estruturais 

de “segunda geração”, o Banco Mundial aumentou os recursos para o fomento de políticas 

sociais e de combate à pobreza, porém, sem negligenciar o compromisso com as reformas 

macroeconômicas. Cabe pontuar, que para o Banco Mundial, o “bom governo” é aquele 

que protege as leis que garantem aos indivíduos buscarem seus próprios objetivos e bem-

estar (SANTOS JÚNIOR, 2010).  

De acordo com Raimundo Júnior (2010), vale ressaltar que a estratégia utilizada 

pelo Banco Mundial a fim de combater a pobreza nas décadas de 1990 e 2000 foi a 

implantação de políticas focalizadas, “isso denota que o financiamento em políticas sociais 

passaria por um processo de seletividade e focalização nos setores pobres e mais 

vulneráveis socialmente” (ibidem, p. 237). Para o autor:  

 

o papel do Estado seria, de fato, o de complementar as potencialidades da sociedade, 

financiando projetos que aumentassem o capital social dos pobres e os mobilizassem a 
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encontrar saídas criativas que alterassem a condição de penúria a que estão submetidos 

(ibidem, p. 248). 

 

 

O PNUD faz um apelo para uma agenda “para atingir uma globalização com face 

humana” (PNUD, 1999). Dessa forma, há “uma naturalização da globalização, na medida 

em que ela é entendida como o novo (e único) caminho pelo qual o desenvolvimento virá” 

(ibidem, p. 162), gerando “os ‘vencedores do mercado’ e há também os ‘perdedores’, sem 

‘capacidades’ de agir: os pobres” (ibidem). 

Vale destacar como um dos enfoques também ao combate da pobreza, a “Cúpula do 

Milênio”, ocorrida em 2000, em Nova Iorque, onde foram acordados oito “objetivos do 

milênio
29

”. A OIT incorporou a preocupação com a pobreza mais recentemente, a partir de 

2000, sendo a temática reforçada devido aos “objetivos do milênio” supracitados. 

A referida Organização pontua que “o mundo do trabalho é precisamente a chave 

para alcançar uma erradicação contundente, progressiva e duradoura da pobreza” (OIT, 

2003). A mesma reconhece a existência de uma crise do emprego em escala mundial e que 

“a pobreza é função da insuficiência de ‘trabalho decente’ no mundo” (UGÁ, 2008, p. 

165), propondo que “a relação entre emprego e pobreza seja examinada a partir da 

‘produtividade’” (ibidem, p. 166); assim, o aumento desta seria um caminho no combate da 

pobreza, favorecendo com este discurso, a intensificação da exploração do trabalho, base 

de sustentação capitalista. 

Na década de 1990, em seu início, “a tendência foi o reforço de iniciativas 

compensatórias com base em um assistencialismo precário”, com ênfase na “focalização” 

(MAURIEL, 2013, p. 98), até o final da referida década. Sob o novo padrão exportador de 

especialização produtiva na América Latina, cabe salientar que o aumento das exportações 

das economias de alguns países do continente supracitado: 

 

possibilitou a implementação de políticas sociais em alguns casos, de maneira a mitigar a 

pobreza e a miséria, (...); porém, ao custo de propiciar, por outro lado, uma concentração 

de riqueza e desigualdade social nunca antes conhecida na região, indicando que o que se 

concentra é superior ao que ‘jorra’ para a população com menores recursos quando tais 

políticas existem (OSÓRIO, 2012, p. 120). 

 

 

                                                           
29

 A saber, os objetivos do milênio são: acabar com a fome e a miséria; educação básica de qualidade par todos; 

igualdade entre sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; 

combater a AIDS, a malária e outras doenças; qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todo mundo 

trabalhando pelo desenvolvimento. 
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As políticas sociais com ênfase nos “mais pobres” sofrem fortes influências dos 

organismos internacionais, sobretudo, do FMI e do Banco Mundial e por meio do 

“Consenso de Washington”, houve “uma substituição crescente dos poucos direitos sociais 

conquistados pelas ‘políticas de combate à pobreza’” (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007, p. 

26).  

Neste período, a chamada “primeira geração de ajustes”, as políticas sociais 

sofreram drásticos cortes recursos. Com a “segunda geração de ajustes”, caracterizada a 

partir da “nova versão do Consenso de Washington” (SALAMA, 2005; GONÇALVES, 

2012), a agenda das políticas sociais passa a se organizar pela conciliação da “focalização 

e da universalização como princípios organizadores das intervenções públicas (...) a partir 

dos conceitos de equidade e justiça” (MAURIEL, 2013, p. 98).  

É importante salientar que: 

 

A noção de pobreza atrelada às características individuais muda radicalmente o estatuto 

do discurso em relação às teorias tradicionais, pois ao atrelar sua existência à condição 

humana e não à estrutura societária, torna-a um fenômeno inextinguível, tornando-a 

ontológica (MURILLO, 2007 apud MAURIEL, 2013, p. 107). 

 

 

Daí, “a noção de empoderamento social (empowerment)” (MAURIEL, 2013, p. 

107), como uma estratégia de desenvolvimento das habilidades e competências individuais 

para superarem as suas “fragilidades”, a sua “condição de pobreza”. Sob esta análise, “as 

políticas sociais fomentadas pelo Banco Mundial passam a ter como finalidade expandir as 

pessoas de liberdades individuais (econômicas e políticas)” (ibidem, p. 108), 

“potencializando” as pessoas para a superação de suas “privações”. 

A “noção de equidade” enfocada a partir dos anos 2000 apareceu definida por meio 

de dois princípios básicos: “a igualdade de oportunidades” e “a prevenção de privação 

absoluta ou pobreza absoluta, particularmente observando as condições de saúde, educação 

e os níveis de consumo” (ibidem, p. 109). Dessa forma, “o conceito de equidade ganha 

uma nova roupagem tipo progressista”, contudo, contribui “para naturalizar um tipo ideal 

de indivíduo e as relações capitalistas de produção” (CASTELO, 2010). Tal conceito “(...) 

é um dos pilares teóricos do padrão atual de intervenção burguesa nas expressões da 

‘questão social’” (CASTELO, 2013, p. 259-260) 

O capitalismo em sua “face mais humana” vem se reconfigurando para a 

manutenção da “naturalização da pobreza e da realidade social” (MAURIEL, 2013, p. 

112), onde “o desenvolvimento é percebido como aumento das liberdades individuais, a 
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partir da ampliação das oportunidades” (ibidem). Diante disso, explica-se “o reforço do 

local, do microcultural, do território e dos respectivos indicadores dos micronichos que 

devem ser regulados e medidos” (MAURIEL, 2013, p. 113). 

Assim, expressam-se “as tendências profundas do capitalismo dependente: 

fundamenta-se na exploração redobrada e gera estruturas produtivas divorciadas das 

necessidades da população trabalhadora” (OSÓRIO, 2012, p. 133). Além do mais, “a 

pobreza nas atuais condições não é um atributo dos desempregados. Sob as novas 

condições de precariedade é possível ter um emprego e, no entanto, instalar-se na pobreza” 

(OSÓRIO, 2012, p. 130), complexificando a definição do que é ser pobre e como o deixar 

de ser. 

Diante do exposto, fica evidenciado como “a questão da pobreza veio sendo 

incorporada na agenda social do desenvolvimento da periferia capitalista” (MAURIEL, 

2013, p. 97), através de um “discurso oficial da política social, (...), tentando 

compatibilizar a focalização com um novo tipo de universalismo básico sob uma nova 

roupagem ideológica: o discurso da equidade” (ibidem). 

A “face mais humana” que envolve o combate à pobreza e todo o discurso que o 

acompanha são definidos pela aquisição de atributos pessoais por parte dos indivíduos, 

onde a “pobreza é percebida como falta de renda, de capacidade, de ‘estado de espírito’, e 

sua superação estaria ligada ao aumento de liberdades individuais por políticas de 

capacitação e ampliação de oportunidades” (MAURIEL, 2016, p.8). Para esta autora, 

enquanto estivermos tentando “combater a pobreza” estaremos no terreno equivocado de 

que o “inimigo” é a pobreza e não o capital. Assim, a questão não é analisar a pobreza sob 

uma perspectiva individual, mas estrutural, dentro de uma perspectiva de totalidade, como 

produto e produtora do sistema capitalista. 

É válido sinalizar ainda que não há ingenuidade em nenhum conceito, assim, faz-se 

necessária uma reflexão acerca dos conceitos de vulnerabilidade, risco e exclusão social, 

dispostos na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS/2005), sendo importante buscar desvelar os princípios 

sustentadores dos mesmos e compreender a direção social que eles apontam, de 

transformação ou de manutenção da realidade. 

A emergência da temática da “vulnerabilidade social” ocorreu nos anos 90, quando 

se reduzia a pobreza a questões econômicas, tendência essa sendo difundida pelos 

organismos internacionais, principalmente, pelo Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD), Banco Mundial e Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (CEPAL), orientando as políticas sociais.  Assim, foram delineados os grupos 

de risco na sociedade, com uma visão focalizada no indivíduo e não no contexto social que 

produziu a vulnerabilidade, que passou a ser entendida a partir de múltiplos 

condicionantes, de acordo com a exposição a riscos de diferentes naturezas. 

Segundo Monteiro (2011, p. 34): “a compreensão de vulnerabilidade deve ser 

compreendida a partir da relação dialética entre externo e interno”. Esse externo se refere 

ao contexto e o interno, aos “ativos”, estes que podem ser: físicos, financeiros, humanos e 

sociais. Daí advém a noção de fortalecimento dos sujeitos para superarem situações de 

vulnerabilidade, por meio do “despertar” destes ativos, dentro de uma perspectiva de 

culpabilização dos mesmos. Sob este prisma, as políticas sociais são cada vez mais 

focalizadas e seletivas, em contraposição à universalidade de cobertura. 

Na sociedade burguesa, difundi-se um discurso da igualdade para a manutenção da 

desigualdade, intrínseca ao sistema capitalista, assim, é inviável falar em cidadania neste 

modo de produção, onde a política social não necessariamente a possibilita. Todavia, a luta 

de classes é imprescindível para a conquista de direitos e melhorias das condições de vida 

da classe trabalhadora, “(...) contribuindo para a construção de uma sociedade onde o 

homem – e não a mercadoria – seja o princípio orientador de construção da sociedade” 

(MARTINS, 2012, p. 86). 

Vale destacar que as políticas sociais não são pensadas para enfrentar a pobreza e a 

desigualdade, tampouco erradicá-las, porém, para geri-las, minimizar seus efeitos e 

neutralizar conflitos sociais. Diante disso: 

 

A teoria do Risco Social articula-se a esta discussão, à medida que oferece sustentação a 

uma intervenção pública voltada para as situações de exceção e para uma focalização das 

ações nos segmentos pauperizados da sociedade (MARTINS, 2012, p. 86). 

 

 

Vinculadas por organismos internacionais, como o Banco Mundial, apreensões 

parcializadas dos conceitos de risco foram incorporadas pelos governos, intelectuais e por 

trabalhadores da área social, ratificando as concepções focalizada, pontual e minimalista 

das políticas sociais. O risco é tido como um problema individual, sendo o sujeito 

responsável pelo seu dano na sua vida, onde: “a teoria do risco fundamenta discursos que 

embasam novas formas de gerir a (des)proteção social” (MARTINS, 2012, p.92), sendo 
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utilizado contrariamente à emancipação humana, com base no ideário neoliberal que todo 

indivíduo é livre empreendedor. 

Cabe ressaltar que o caráter de seletividade acaba rotulando os pobres e concede à 

política de assistência social um perfil culpabilizatório e moralizador, em detrimento do 

direito. Dessa forma, os programas direcionados para o risco se constituem programas 

limitados, “curativos”, voltados para agir após a existência de condições degradantes e 

aviltantes (BOSCHETTI, 2003), despreocupados com a dimensão preventiva e sem 

almejar uma perspectiva de transformação social. 

Faz-se necessário superar os conceitos de risco para enfrentar questões referentes à 

proteção social e focar nas necessidades humanas e na universalização de direitos, 

considerando que: “os conceitos de risco contribuem para ocultar as dinâmicas de classe 

que produzem essas situações e firmam-se como impeditivos para reflexões mais amplas 

sobre suas necessidades” (MARTINS, 2012, p. 96). 

Sob um contexto de acumulação flexível (HARVEY, 1993) e de produção de 

barbárie (MÉSZÁROS, 2003), com a decadência do Estado Providência, emerge o 

conceito de exclusão social. A derrocada do Estado de Bem- Estar Social e a intensificação 

do desemprego estrutural ampliaram o exército industrial de reserva, ocasionando em 

cortes nos gastos com políticas sociais e na refilantropização destas. Contudo, é 

imprescindível colocar que o capitalismo inexiste sem a tão enfocada “exclusão”, a teoria 

do desenvolvimento desigual e combinado ajuda a explicar que na verdade todos estão 

incluídos nesse sistema, só que com papéis e posições bem diferenciadas. Para Martins 

(1997, p. 17), a exclusão deixa de ser percebida como “expressão de contradição no 

desenvolvimento da sociedade capitalista”, para ser vista como “uma coisa fixa, (...) 

irremediável e fatal”, afinal, Marx já bem sinalizava no Capítulo XXIII de O Capital a 

existência necessária de uma superpopulação relativa para a acumulação capitalista. 

Em suma, concernente à Política de Assistência Social, os conceitos de 

vulnerabilidade, risco e exclusão possuem em comum uma perspectiva reacionária, 

culpabilizando o indivíduo pela sua situação, desvinculando as suas problemáticas de um 

contexto estrutural, balizadores do sistema capitalista. 

É importante destacar que as políticas sociais sofreram importantes alterações para 

assegurar a dominação e exploração de classe, considerando a saturação do padrão de 

acumulação existente até 1970, tendo o Banco Mundial um papel de protagonista no 

processo de transformação da proteção social na América Latina, conforme já descrito. 
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Houve uma transição entre o bloco histórico fordista-keynesiano e o neoliberal, numa 

época de crise orgânica do modo de produção capitalista, “(...) resultado conjunto de uma 

crise de superprodução e de queda da taxa de lucro” (CASTELO, 2013, p. 185), gerando 

um processo de “subproletarização (ou lumpenização) da classe trabalhadora” (ibidem, p. 

182). A lógica seguida se aproxima mais de uma lógica controladora e repressiva, 

enfocando o caráter punitivo e coercitivo do Estado, a qual será melhor abordada no item 

posterior. 

No Brasil, foi a partir do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) que 

se começou a implementar as reformas neoliberais, dentre elas a denominada 

contrarreforma do Estado
30

. Houve uma expansão no mundo capitalista, especialmente nos 

países latino-americanos, do chamado paradigma da pobreza como diretriz central do novo 

desenho das políticas e programas sociais. Nesse contexto de avanço das reformas 

neoliberais, as ações na área de assistência social direcionadas para os setores mais 

pauperizados da população passaram e vem passando por mudanças importantes.  

Cabe ressaltar que, no Brasil, a assistência social, após a aprovação da Constituição 

Federal de 1988 foi reconhecida como uma política pública integrante do tripé da 

Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Essa transformação 

constituiu um importante avanço para se incorporar, no âmbito do estatal, camadas 

significativas da população que historicamente ficavam a mercê de ações caritativas e 

filantrópicas. 

A questão social foi reduzida à questão da pobreza, onde o agravamento da 

primeira intensificou os índices de desigualdade social, reconhecendo-se uma necessidade 

de se adotar posições menos severas, dando lugar à segunda geração das reformas ou 

ajustes, tendo o Banco Mundial papel de destaque neste contexto. Teve-se a redução da 

“(...) questão social à pobreza absoluta e perdendo os vínculos com a totalidade social a 

questão social é transformada num problema técnico passível de solução através de ações 

eficazes e eficientes” (PASTORINI E MARTÍNEZ, 2014, p. 63). Assim, ela vira um 

problema técnico, o qual necessita de alguns ajustes para ser abordada, sem alterações nos 
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 Na era Fernando Henrique Cardoso, difundiu-se a idéia de que se reformando o Estado, com ênfase especial 

nas privatizações e na previdência social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no terreno da 

seguridade social e outros, estaria aberto o caminho para o novo “projeto de modernidade”. O principal 

documento orientador dessa projeção foi o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE/MARE, 1995), 

amplamente afinado com as reformulações de Bresser Pereira, então à frente do Ministério da Administração e 

da Reforma do Estado (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 148). 
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fundamentos da sociedade burguesa, baseada na consolidação de redes mínimas de 

atendimento, focalizando nos grupos mais empobrecidos da população, em contraposição à 

universalidade proposta, além da criminalização de suas expressões. 

É válido salientar que governos ditos progressistas, tais como o governo Lula, na 

verdade, “não optaram pelo abandono das diretrizes impostas pelos organismos de 

financiamento internacional e nem anularam a dívida externa, não implementaram uma 

reforma agrária e, tampouco colocaram limites ao grande capital” (PASTORINI, 2012, p.7 

apud PASTORINI E MARTÍNEZ, 2014), mas seguiram as orientações dos organismos 

multilaterais, impactando diretamente nos direcionamentos das políticas sociais, sendo os 

programas de transferência de renda focalizados na pobreza (a exemplo do Bolsa Família) 

peças fundamentais das redes mínimas de atendimento na chamada área social. Cabe 

pontuar aqui, que: “(...) a expansão dos programas e políticas denominadas de assistência é 

uma das faces do processo de ‘assistencialização’ da proteção social que tem como par 

dialético a privatização da previdência social, da saúde e da educação” (PASTORINI E 

GALIZIA, 2006, p. 100). 

No que concerne ao Brasil, desde o governo Lula, sobretudo, no segundo mandato, 

a base do “novo consenso”, do “crescimento com distribuição”, sob a égide do capital 

financeiro, ocasionou na “incorporação marginal de parcelas da população de menor renda 

ao consumo, tendo como contrapartida a desmobilização política dos movimentos sociais e 

dos sindicatos, a tutela direta do Estado sobre a parte da população mais pobre” 

(FILGUEIRAS, 2010, p. 64). 

Considerando tal contexto em que “tudo o que era sólido desmancha no ar, tudo o 

que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com 

serenidade sua posição social e suas relações recíprocas” (MARX, 2008, p. 13-14) 

decorrente da era da “instantaneização generalizada” (OLIVEIRA, 2003, p. 15) e da 

fetichização das relações humanas, o ser humano, devido a sua porosidade, é atravessado 

pelos acontecimentos da realidade a qual vivencia e quando não consegue suportá-la, acaba 

por ter na droga uma forma de alienação diante dos duros problemas da vida. De fato, “a 

promessa de prazer absoluto e a possibilidade de evitar o mal-estar fazem a droga o mais 

poderoso dos objetos de consumo” (GONÇALVES, DELGADO e GARCIA, 2003, p. 126) 

da atual fase do capitalismo. 

Todavia, cabe ressaltar que, em junho de 2013, é gestada uma nova era na luta de 

classes no Brasil, sendo caracterizada como o maior ciclo grevista da história do país, o 
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qual o aumento do desemprego, entre outros fatores, fez com que as manifestações do 

proletariado urbano alterassem o consentimento passivo do mesmo com relação ao 

governo Lula e posteriormente, com o governo Dilma. A pacificação social, mantida pelo 

aumento do poder aquisitivo dos pobres, pela cooptação de líderes sindicais ao governo, 

entre outras questões, entrou em colapso neste período, haja vista as inúmeras 

manifestações realizadas no país. A corrupção, que sempre existiu, mas as notícias a 

envolvendo passaram a ser visibilizadas exaustivamente pela mídia, gerando uma enorme 

insatisfação das classes médias tradicionais, eclodindo “uma gigantesca onda de protesto 

monopolizada por uma pauta política reacionária”, onde o país está vivendo um momento 

turbulento, de transição, entrando “(...) em uma nova era de luta de classes na qual o centro 

da vida social deslocou-se para os extremos do espectro político”, segundo Ruy Braga. 

O Banco Mundial assim como os outros organismos internacionais, sob o discurso 

de “luta contra a pobreza” na verdade contribuem para apagar ou dissimular as suas 

verdadeiras causas, principalmente, das economias dependentes e pela difusão político-

ideológica nas mesmas. 

Aliás, é bastante contraditório e impensável a princípio, o Banco Mundial ter na 

parede da entrada da sua sede, em Washington: “o nosso sonho é um mundo sem pobreza”, 

assumindo “a missão de combater a pobreza com paixão e profissionalismo, colocando 

essa luta no centro de todas as suas atividades” (BANCO MUNDIAL, 2000). Todavia, 

analisando de maneira crítica esta missão de um órgão de extrema importância para a 

reprodução do capitalismo, o qual transparece a sua “face humanitária”, é bastante 

compreensível, haja vista a “teoria do desenvolvimento desigual e combinado” de Trotsky 

e que “os pobres e os ociosos (superpopulação relativa) são consequências necessárias dos 

ricos e trabalhadores” (MARX, 2001, p. 750), explicando assim, a lei geral da acumulação 

capitalista. Assim, os pobres são imprescindíveis na manutenção da ordem vigente e 

necessitam de parcos “cuidados” para a sua reprodução e continuidade da sua exploração 

para o funcionamento do sistema capitalista.  

Em suma, a noção de pobreza é explicada pelo insuficiente desenvolvimento das 

capacidades individuais, tornando-a ontológica, naturalizando-a, culpabilizando o 

indivíduo pelo seu “fracasso” de ser pobre. As políticas sociais adotadas são minimalistas, 

atuando como alívio da pobreza, direcionadas por uma lógica empreendedora, almejando 



    

70 

  

dar “voz” e “poder” aos seus usuários para superarem as suas situações de 

“vulnerabilidade” e “risco”. Na verdade, não houve rupturas com o neoliberalismo, mas 

sim mudanças significativas que o reconfiguraram para a manutenção da ordem vigente, 

através da intensificação da exploração do trabalho, sobretudo, nos países de economias 

dependentes. Enfim, em um contexto de mundialização do capital, por meio da 

liberalização, das desregulamentações e das privatizações, com fins de estimular a 

rentabilidade, o Estado está cada vez mais forte e atuante para manter as condições 

necessárias desta lucratividade, tendo as políticas sociais papel de destaque nisso. O 

cenário atual é desafiador, porém, não há muitas perspectivas positivas na sua 

transformação, considerando que: “os homens devem estar em condições de viver para 

poder ‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, 

vestir-se e algumas coisas mais” (MARX e ENGELS, 1991, p. 39), com políticas 

preocupadas em apenas garantir os “mínimos sociais”, sobretudo, estas “coisas mais” 

ficam muito distantes de serem efetivada. 

2.3 “Cracudos”: exemplos do “lúmpen” do século XXI? 

 

“[...] O usuário de crack é visto como um marginal, 

ele é visto como o causador de todos os problemas 

da sociedade... quem usa crack é tratado como um  

marginal, então ele é rejeitado, ele é jogado
31

.” 

 

Cabe sinalizar inicialmente o termo lumpemproletariado (do alemão 

Lumpenproletariat: “seção degradada e desprezível do proletariado”, de lump “pessoa 

desprezível” e lumpen “trapo, farrapo” + proletariat “proletariado”), ou ainda 

subproletariado, o qual designa, no vocabulário marxista, a população formada por 

parcelas miseráveis, não organizadas do proletariado, não apenas destituídas de recursos 

econômicos, como também desprovidas de consciência de classe, sendo assim, mais 

suscetíveis de serem cooptadas para atenderem aos interesses da burguesia, podendo com 

isso, interferir negativamente na consciência revolucionária do proletariado. O referido 

termo foi introduzido por Karl Marx e Friedrich Engels em A Ideologia alemã (1845), da 

seguinte forma: “os plebeus, colocados entre os homens livres e os escravos, nunca 

conseguiram ultrapassar a condição de Lumpenproletariat." 
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 Discurso expresso no livro Olhares plurais sobre o fenômeno do crack da EdUECE (2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Ideologia_alem%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1845
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O lumpemproletariado seria constituído por trabalhadores em situação de miséria 

extrema ou por indivíduos desvinculados da produção. Em O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte, no capítulo V, o lumpemproletariado é descrito como:  

 

(...) descendentes degenerados e aventureiros da burguesia, vagabundos, licenciados de 

tropa, ex-presidiários, fugitivos da prisão, escroques, saltimbancos, delinquentes, 

batedores de carteira e pequenos ladrões, jogadores, alcaguetes, donos de bordéis, 

carregadores, escrevinhadores, tocadores de realejo, trapeiros, afiadores, caldeireiros, 

mendigos (MARX, 2011). 

 

Isto é, refere-se a grupos fortemente estigmatizados e mal quistos na sociedade da 

época como até hoje.  

No Manifesto Comunista (MARX e ENGELS, 2008, p. 26) o termo aparece da 

seguinte maneira:  

 

o lumpemproletariado, essa parcela passiva, em decomposição, das camadas inferiores da 

velha sociedade pode, às vezes, ser arrastado para o interior do movimento pela revolução 

proletária; contudo, fazem com que ele tenda mais a se deixar comprar pelas atividades 

reacionárias. 
 

 

Assim, o lumpemproletariado refere-se às frações do proletariado que dificilmente 

irão configurar o exército industrial de reserva, sendo este imprescindível à acumulação 

capitalista, e, portanto, não recebem nem a mínima atenção e “cuidado” despendido ao 

segundo necessários para a sua reprodução, a não ser que tenham outros interesses no pano 

de fundo. Tais frações vivenciam situações ainda mais complexas daquelas dos integrantes 

do exército industrial de reserva.  

No capitalismo de hoje, para além do percentual daquilo chamado de população 

excedente, no cenário atual de desregulamentação das leis trabalhistas e flexibilização do 

mercado, há a produção de um excedente e também a produção de uma população 

absolutamente desnecessária, que não serve e se não servir nem para excedente relativo, o 

sistema não perceberá sua falta de modo algum, ou seja, esse estrato social não cabe nem 

mesmo no exército de reserva, ele é descartado totalmente pelo sistema. Considerando o 

exposto, fica a seguinte indagação: podemos considerar os usuários de crack que coabitam 

nas chamadas cracolândias, como exemplos que integram o lumpemproletariado do século 

XXI? 

O proletariado se refere à classe que não dispõe dos meios de produção, apenas da 

sua força de trabalho, onde no Manifesto Comunista (2008, p. 19) são caracterizados 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_18_Brum%C3%A1rio_de_Lu%C3%ADs_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_18_Brum%C3%A1rio_de_Lu%C3%ADs_Bonaparte
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como: “[...] trabalhadores que são forçados a se vender diariamente, constituem uma 

mercadoria como outra qualquer, por isso exposta as vicissitudes da concorrência, a todas 

as turbulências do mercado”, tendo a burguesia não forjado “[...] apenas as armas que a 

levarão à morte; produziu também os homens que usarão essas armas: os trabalhadores 

modernos, os proletários” (ibidem). Assim, a luta contra a burguesia começa na sua própria 

existência, se constituindo uma classe verdadeiramente revolucionária na sua essência. 

Mas, o lumpemproletariado ou subproletariado devido as suas condições materiais de 

sobrevivência tendem a se deixar levar para atividades reacionárias, enfraquecendo o 

caráter revolucionário do proletariado. Entretanto, cabe destacar aqui o Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua. 

Vale ressaltar aqui que: “(...) existe o estigma de ser pobre no seio de uma 

sociedade rica, na qual a participação ativa na esfera do consumo tornou-se condição sine 

qua non da dignidade social – um passaporte para a cidadania, mesmo entre os 

despossuídos.” (WACQUANT, 2005, p. 33). Sob este prisma, imaginem então os rótulos e 

os significados do lumpemproletariado da contemporaneidade para as classes mais 

abastadas para uma sociedade em que o ter se prevalece ao ser. 

É importante pontuar, que a acumulação capitalista sempre produz uma população 

trabalhadora supérflua relativa, ou seja, que ultrapassa as necessidades médias da 

expansão do capital, tornando-se com isso, excedente. Assim, “a produção contínua de uma 

superpopulação relativa de trabalhadores é uma necessidade da acumulação capitalista” 

(MARX, 2001, p. 738), haja vista que “os pobres e os ociosos (superpopulação relativa) 

são consequências necessárias dos ricos e trabalhadores” (ibidem, p. 750), configurando 

desta maneira, o “caráter antagônico da produção capitalista” (ibidem, p. 749). 

Contudo, um quantitativo considerável das pessoas que fazem uso prejudicial de 

crack ao mesmo tempo em que se refere a uma parcela da sociedade que sequer irá figurar 

como o chamado “exército industrial de reserva”, pois são “supérfluas para o capital” 

(IAMAMOTO, 2012) e dessa forma, principais alvos do encarceramento e da eliminação 

física, as políticas sociais, pautadas pela perspectiva dos direitos humanos, ainda assim 

enumeram uma série de ações para atuar no enfrentamento dos efeitos provenientes do uso 

do crack. 

Em o 18 Brumário de Luís Bonaparte, Marx coloca que: “os homens fazem a sua 

própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias da sua 

escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 
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passado”, isto é, dependem de condições objetivas de vida para fazerem história, além de 

estarem vinculados às experiências do seu passado. E sob que condições, as pessoas 

dependentes de crack nas cenas de uso da “cidade maravilhosa”, reduzidas pelo senso 

comum a “cracudas” fazem a sua história? Quem são estas pessoas? 

De acordo com pesquisa recente realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública 

da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz)
32

, 80% são homens e sem acesso ao Ensino 

Médio; 40% estão em situação de rua; 49% já passaram pelo sistema prisional e a 

mortalidade entre eles é sete vezes maior que a média da população, sendo o homicídio a 

causa de 60% dos casos, onde apesar do mito da epidemia de crack difundido pela mídia, 

apenas 0,8% da população adulta nas grandes capitais faz uso regular.   

Percebe-se então com a pesquisa supracitada, os rótulos deste referido público: 

pouca escolaridade, situação de rua, ex-presidiários, reforçando visões depreciativas e 

reducionistas para com estas pessoas, já marcadas negativamente pela dependência de 

drogas. 

Vive- se em um cenário de cultura do medo e de sociedade da insegurança, de 

perseguição às “classes perigosas”, reforçado pelos aparelhos midiáticos, onde os 

“cracudos” apareceram como inimigos da ordem, os quais são eleitos por cada conjuntura, 

necessitando então serem “eliminados”, pelo menos da visibilidade dos pontos turísticos 

dos grandes centros urbanos.  

Vale destacar aqui que o medo é inerente à natureza humana, entretanto: 

 

a questão que se coloca é o medo condicionado socialmente e o uso que se faz desse 

medo. O medo tem sido utilizado como estratégia de manipulação para subjugar, 

controlar, escravizar e dominar as pessoas (BAIERL, 2004, p.37). 

 

 

E que medo é esse, espanto, horror, nojo, que a maioria das pessoas sente ao se 

deparar com uma cracolândia e com as pessoas que nela estão? Cabe ressaltar que: “as 

reações aos medos não são naturais, são reações apreendidas e condicionadas 

socioculturalmente” (ibidem, p. 39), onde a mídia tem papel preponderante na difusão 

desta “cultura”. 

                                                           
32

 A saber as entrevistas da Fiocruz foram realizadas na região metropolitana de Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Fortaleza, Recife, Salvador e Campos Goytacazes, no norte-fluminense. Os referidos dados foram divulgados no 

Seminário Crack e Exclusão Social, realizado no dia 21 de outubro de 2016 na ENSP/Fiocruz. 
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É sabido que as substâncias psicoativas assumem representações relacionadas aos 

contextos sociais e culturais baseados em sistemas de subjetivação construídos 

socialmente. No que se concerne à droga em questão: 

 

A construção social da imagem demoníaca e destruidora do crack contribui para a 

concepção devastadora da própria droga, estimula aspectos negativos do seu consumo, 

assim como configura a experiência do usuário em torno da destruição, da sujeira, das 

precárias condições de uso, da violência (QUINDERÉ et al, 2013, p.249). 

 

 

Apesar de epidemiologicamente falando em termos de potencial danoso à 

sociedade, o álcool e o tabaco deveriam ser considerados drogas mais devastadoras do que 

o crack. Todavia, a representação social que esta última droga assumiu, “[...] é de 

destruição, de miséria, de praga que assola a humanidade. Os discursos demonstram o 

crack como a figura do próprio ‘demônio’ incorporado na substância” (ibidem, p. 251), 

desconsiderando a relação do homem com a droga em cada contexto de uso, onde esta 

construção negativa desta substância psicoativa interfere diretamente sobre como as 

pessoas que a utilizam de forma descomedida são vistas e tratadas socialmente. 

Assim: 

 

Os discursos, portanto, apontam numa perspectiva de que o problema com o uso de crack 

não se configura apenas da substância em si, mas na construção “demoníaca” que a droga 

possui num dado contexto social construído pelo homem. Este homem está 

necessariamente posto num âmbito sociocultural de uso e de representações construídas 

em torno do uso das drogas (ibidem, p. 252). 

 

 

Os usuários de crack, dependendo do contexto de uso, são vistos como marginais, 

zumbis, perigosos, “[...] e por vezes, se expressam, também, numa postura marginal, para 

se incluírem nos grupos de uso” (ibidem, p. 253), no caso das cracolândias. Tal concepção 

equivocada acerca da dependência de drogas ofusca a relevância da estrutura social a qual 

estão submetidos nas construções de suas identidades individuais e sociais. 

É importante destacar que: “a violência econômica opera, cotidianamente, como 

uma muda coação, emanada das próprias condições econômicas capitalistas” (BRITO, 

2010, p.18), onde: “se, por um momento, retirarmos o foco dos despojos humanos da 

mania de acumulação capitalista para posicioná-lo sobre os chamados incluídos (na 

propalada ‘normalidade’), captamos momentos significativos da capilarização da violência 

por todos os poros sociais” (ibidem). 
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Vive-se em uma época na qual o encarceramento em massa, vem acompanhado de 

um conjunto de estratégias de segregação punitiva, ocorrendo um extermínio em nome da 

lei, perpetrado pelos agentes oficiais do Estado, no exercício de suas “atribuições legais”, e 

pelos seus agentes oficiosos, através da segurança privada como exemplo, percebidos na 

“guerra contra as drogas” e contra o “crime organizado”. De acordo com Wacquant (2007), 

aos “pobres bons”, a assistência social, por meio de políticas assistencialistas e 

compensatórias, e aos “pobres maus”, o encarceramento, a punição, a eliminação. 

É importante salientar que:  

 

no cerne da administração (coercitiva) da crise, a “guerra” é complementada pelo 

assistencialismo (disfarçado por uma vulgar maquilagem de “novos direitos”) e vice-

versa. por representar, na verdade, um drástico encurtamento de respostas e caminhos, 

desponta como uma tendência imanente, com raízes e desdobramentos aterrorizadores, 

onde a ânsia por legitimidade se ancora num vasto movimento de criminalização da 

pobreza. O combustível ideológico dessa criminalização advém principalmente dos 

impérios midiático-empresariais, fabricantes, dentre outras bizarrices, das dramatizações 

sensacionalistas da violência, capazes de promover uma espécie de interpelação da 

sociedade na sua “pulsão de morte” (BRITO, 2010, p.41). 

 

No que se refere ao fenômeno do proibicionismo das drogas, vale destacar que: “o 

moralismo dos movimentos puritanos [...] não se restringia ao ataque às substâncias 

consideradas indutoras de comportamentos desviantes. Os grupos do proibicionismo 

emergente não descuidaram daqueles tidos como os próprios desviantes” (RODRIGUES, 

2008, p. 95), isto é, determinados grupos sociais sempre foram tidos como “perigosos”, 

“ameaçadores”, “contagiosos”, os quais deveriam se banidos. O autor frisa: “a partir do 

instante em que determinados grupos são diretamente associados a um crime, qualquer que 

seja a natureza, o aparato coercitivo estatal volta-se contra ele sob a justificativa de aplicar 

a lei” (ibidem, p. 96). Por um determinado período alguns crimes foram associados aos 

chamados “cracudos”, rotulados a tais práticas. 

É nesse desejo de eliminação do diferente, do “desajustado”, onde: “a massa 

empobrecida é tratada como a responsável pelo ‘desajuste da coesão social’. A proliferação 

das políticas de ‘tolerância zero’, moldadas a guisa norteamericana, é uma inequívoca 

demonstração desse tratamento, espraiado pelo planeta (ibidem, p.42). Menegat (2003) 

destaca “a pertinência do conceito de barbárie para o mundo contemporâneo, com a 

ressalva de que barbárie, aqui, não é ausência de civilização, mas, ao revés, civilização em 

excesso (MENEGAT, 2003). O lumpemproletariado nunca foi e dificilmente terá a 
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visibilidade para o capital mínima necessária para a efetivação de algum direito, por não 

ter a funcionalidade que outras camadas do proletariado possuem para a reprodução 

capitalista.  

Considerando que se trata de uma sociedade de consumo e de que a condição de 

“cidadão” está vinculada à condição de trabalhador-consumidor, o público em questão não 

tem serventia para esta ordem e pouco irá se fazer para saírem da situação deplorável a 

qual se encontram de acordo com o grau da dependência, onde são vistos como “zumbis”, 

pessoas assustadoras, sem sentimentos, reduzidas ao consumo descomedido da droga 

crack, entre outras e portanto, objetos de uma intervenção estatal pontual, fragmentada e 

violadora de direitos, desconsiderando as suas potencialidades para serem sujeitos de novas 

trajetórias de vida, dependendo de suas possibilidades de escolhas. 

Cabe ressaltar que para Florestan, os chamados “condenados do sistema” referem-

se ao “setor humano marginal de sua ordem econômica” (FERNANDES, 1975, p. 71) e 

carecem “[...] dos meios para vender seu trabalho como mercadoria, ou só pode fazê-lo de 

maneira muito precária” (FERNANDES, 1981, p. 27). Seriam então os rotulados 

“cracudos” exemplos dos mesmos? 

Em suma, se já é difícil ser proletário no capitalismo na atualidade, na sua fase 

imperialista, se pensar em alguma efetivação de direito, mesmo restrito nesta sociedade 

desigual e combinada, imagine ser “lúmpen”, por isso a dificuldade ainda maior da 

consciência de classe para esta parcela da população e a maior possibilidade de aderirem a 

práticas reacionárias, em contraposição à histórica essência consciência revolucionária do 

proletariado. Assim, os “cracudos” podem ser tidos como exemplos do 

lumpemproletariado do século XXI, esta classe que só ganha visibilidade para o Poder 

Público quando existem interesses subjacentes em jogo, não pela preocupação com a 

garantia de direitos e defesa da integridade destas pessoas. 

Qual seria então a funcionalidade dos “cracudos” ao capital, considerando a droga 

como mercadoria? Cabe pontuar que esta parcela do proletariado é má vista dentro da 

própria classe, tendo em vista a sua desarticulação, fragilidade, em decorrência das suas 

condições objetivas de vida, onde na verdade, há ínfimas possibilidades neste contexto de 

passarem a pertencer ao exército industrial de reserva. 

Na verdade, a disseminação da cultura do medo difundida nos aparelhos midiáticos 

acerca do crack e de seus consumidores, principalmente, nas cracolândias contribuem para 

a geração de uma enorme lucratividade, haja vista, a utilização da segurança privada, de 
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cercas elétricas, de alarmes, por exemplos, nos locais próximos as mesmas. Essa “adesão 

subjetiva à barbárie”, colocada por Batista (2012) é fundamental nesta disseminação, onde 

pontua o que Wacquant chama de “novo governo da insegurança social”, com uma 

combinação do workfare restritivo com o prisonfare expansivo, expressa no trabalho 

precário e flexibilizado, o qual passará por políticas de desqualificação e criminalização, e 

a construção da expansão do poder punitivo em todas as direções. Pontua ainda que a tese 

de Wacquant é de que o neoliberalismo transformou o sentido da assistência social na 

direção do tratamento penal da marginalidade urbana. Vale salientar para a autora que: 

 

o que gostaríamos de ressaltar no texto de Wacquant é a articulação das políticas 

econômicas e assistenciais do projeto neoliberal com o que chamamos de adesão subjetiva 

à barbárie, associando ao que ele chama de “expansão e reorganização da prisão e seus 

tentáculos institucionais”, que reforma a “paisagem sócio-simbólica, reconstruindo e 

reconfigurando o próprio Estado que se converteu em Estado penal como “potente motor 

cultural”, com seus próprios direitos, categorias, classificações e imagens (BATISTA, 

2012, p. 2).   

 

 

Destaque também para “a contenção punitiva, a administração dos medos 

transformou-se na mais importante forma de governamentalidade” (ibidem, p. 6), com fins 

de manutenção da ordem do processo de acumulação de capital. Dessa forma, a produção 

do medo é bastante lucrativa ao grande capital. 

Enfim, é interessante salientar que: 

 

As formas de organização social da contemporaneidade têm estreita relação com o modo 

de o homem reconfigurar sua relação com as substâncias psicoativas. Uma sociedade que 

se norteia pelo consumo em massa, pela busca incessante do prazer, pela efemeridade 

como se relaciona com os objetos e como constitui as suas formas de relações 

interpessoais fugazes e passageiras, encontra numa droga como o crack, que impetra no 

organismo humano um efeito rápido, intenso e prazeroso, um canal para se fazer 

reconhecido e referenciado, partícipe da comunhão social (QUINDERÉ et al, 2013, 

p.254). 

 

 

 

Segundo Esdras Moreira (2013), acerca do uso de crack, não se deve ter em mente 

apenas a imagem do usuário que se consome em poucos meses, mas a de um indivíduo que 

pode passar mais de uma década em um uso flutuante da droga, entre interrupções, 

consumo moderado e consumo frenético, aproximando tal fenômeno ao que observamos 

para outras substâncias. Enfoca ser evidente que, para o dependente, as recaídas e a 

instabilidade do consumo podem representar uma tragédia no seu funcionamento 

intrapsíquico, familiar e social. Pesquisadores desse fenômeno encontram uma realidade 
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complexa de consumo, tal qual a que é comumente vista para outros quadros de uso e de 

dependência de substâncias psicoativas, determinando comportamentos motivados pelo 

prazer, pela necessidade de aquisição e repetição do consumo, pela abstinência, pelo 

sofrimento e pela culpa. Isto é, até para o tão “pavoroso” crack, não será toda pessoa que o 

consumir virará dependente desta substância e necessitará de tratamento para tal. 

É interessante a análise de Tom Valença (2013) quando indaga sobre a reflexão 

social acerca da antipatia pelos usuários de drogas, onde salienta que não é difícil constatar 

que está disseminada uma representação social de que usuários de drogas são pessoas que 

estão desorientadas para conduzir suas vidas, escravas de uma demanda de consumo 

impossível de ser satisfeita, geradora de tensão coletiva. Dessa forma, “é como se as 

substâncias psicoativas fossem os sujeitos e os usuários fossem os objetos”, e este poder 

dado às substâncias, gera uma representação social que indica que tais são entidades com 

vida própria. Assim, o crack é cada vez mais representado como o “veneno da 

contemporaneidade”, propiciando o “status de excluídos e disfuncionais” aos indivíduos 

“tornados objetos” de seu consumo, consumo que os aliena quase de modo irreversível. 

Considerando o exposto:  

 

seja generalizando o crack como veneno ou como demônio, essas perspectivas de 

representação acabam valorizando muito mais “o poder” da substância do que a estrutura 

e o estilo de vida dos usuários, que em tese, deveriam ser os sujeitos passíveis de 

responsabilidade pelos seus consumos (VALENÇA, 2013, p. 106). 

 

 

Então, conclui-se a relevância que se deve dar no sujeito que utiliza qualquer 

substância psicoativa, não no produto (droga), apenas objeto de ação humana de consumo 

dentro de um contexto do mesmo.  

Enfim, faz-se necessário desconstruir visões fechadas e unicistas, pautadas no 

moralismo e na condenação dos sujeitos que fazem uso abusivo ou dependente de drogas, 

ainda mais com relação a uma droga tão estigmatizada como o crack e evidentemente, 

acerca de seus consumidores. 
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CAPÍTULO III - A POLÍTICA DE DROGAS NO BRASIL 

 

3.1 As legislações brasileiras sobre as drogas: aprofundando o debate 

  

“O consumo de drogas não é autonomamente franqueado aos indivíduos, 

mas regulamentado, normatizado, vigiado e, ao mesmo tempo impingido, 

estimulado, propagandeado. Se algumas substâncias são proibidas  

e perseguidas, outras são vendidas e exaltadas.” 

(Henrique Carneiro) 

 

Antes de discorrer especificamente acerca da legislação brasileira sobre drogas, é 

imprescindível abordar a questão do proibicionismo. É válido colocar aqui que este 

fenômeno, desde o início do século XX, iniciou-se com a proibição do comércio de álcool 

durante a Lei Seca nos Estados Unidos (entre 1920 e 1933), onde: “o controle do fluxo 

dessas mercadorias tão importantes na história da humanidade articula interesses 

econômicos, políticos e culturais” (CARNEIRO, 2005, p. 16). Interessante o destaque de 

Rodrigues (2008, p. 93) de que: “o álcool era, em particular, um dos principais alvos das 

cruzadas puritanas e, se não foi a única, talvez tenha sido a mais atacada droga psicoativa 

nesses momentos de construção do proibicionismo.” 

De acordo com Carneiro (2005, p.17-18): 

 

o consumo de tabaco e álcool, assim como das drogas legais e ilegais em geral, passou a 

ser objeto de uma forte intervenção reguladora estatal desde o início do século XX, que 

redundou em tratados internacionais, legislações específicas, aparatos policiais e numa 

consequente hipertrofia do preço e do lucro comercial. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se 

um imenso aparato de observação, intervenção e regulação dos hábitos cotidianos das 

populações. 

 

 

Há que se salientar a articulação entre “droga” e “vício”, haja vista que: “de alguma 

forma, todos somos viciados. Tudo pode viciar: coca-cola ou cocaína, álcool ou cafeína 

[...] Todos somos drogados” (BASAGLIA, 1994). Na verdade, a grande questão, “o divisor 

de águas, a matriz constituidora de todos os problemas decorrentes do uso de drogas 

ilícitas é o sistema de proibição” (CARNEIRO, 2005, p. 20-21). 

De acordo com Rodrigues (2008, p. 91): “o trânsito que levou o mercado de drogas 

da legalidade à ilegalidade foi relativamente rápido e violento, como exemplifica o 

movimento que vai das Guerras do Ópio, no século XIX, à Lei Seca, de 1919.”  

Segundo o mesmo autor, é válido discorrer que a resistência do governo imperial 

chinês ao livre mercado de ópio em seu país ocasionou, entre 1839-42 e 1856-60, em 
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confrontos com a Inglaterra, que apoiada por outras potências coloniais européias, 

exigiram a reabertura dos portos e do mercado da China à droga produzida por companhias 

ocidentais. 

Cinquenta anos depois, as potências européias retornaram à China para tratar da 

questão do ópio, porém num cenário de bastante transformação. A Conferência de 

Xangai
33

 foi organizada, para o contentamento do governo chinês, por um novo aliado, 

afinado também à causa do livre mercado, todavia, com uma postura muito restritiva no 

que tange às drogas: os Estados Unidos. 

Cabe ressaltar que mesmo que a referida Conferência não tenha sido impositiva, 

ficando somente no campo das recomendações genéricas à necessidade de reduzir o 

mercado de opiáceos, em seu texto final trazia a marca da experiência dos EUA nas 

Filipinas e que seria uma das características principais do início do proibicionismo: a 

defesa do uso legal estritamente sob controles para uso médico, e a ilegalidade para 

qualquer outro fim de consumo. 

Agremiações como a Liga Anti-Saloon, fundada em 1893, nos EUA, defendiam a 

moralização do país através de medidas legais, requisitando, por exemplo, o fechamento 

dos bares, sendo a primeira lei proibicionista contemporânea, o “Volstead Act” (Lei Seca), 

de 1919, objetivando abolir uma droga e todos os hábitos a ela relacionados. Esta máxima 

proibicionista logo atingiria outras substâncias psicoativas até então pouco ou nada 

regulamentadas e provavelmente, ainda não proibidas. Contudo, o efeito automático da Lei 

Seca não foi a eliminação do álcool e dos costumes relacionados a ele, mas a criação de um 

mercado ilícito de negociantes dispostos a vendê-lo a uma clientela sem alteração. 

Já nos anos 1920, os EUA construíram um grande e especializado aparato 

repressivo, uma agência federal específica, o “Federal Bureau of Narcotics (FBN)”, com 

fins de combate às drogas proibidas ou controladas. No final dos anos 1930, o álcool 

retornou à legalidade. Na verdade, a meta explícita do proibicionismo parecia estar cada 

vez mais distante, haja vista a potencialização dos mercados das drogas. O que acontecera 

acerca da permanência de um mercado para álcool pode ser estendido para outras drogas 

proibidas: mais criminosos a circular justificando a existência de aparatos repressivos 

dispendiosos, visto que: “o proibicionismo estabelece um novo crime e um novo mercado; 
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 Trata-se do primeiro grande encontro internacional para discutir limitações ao comércio de ópio e seus 

derivados, realizado em 1909. 
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as normas proibicionistas, antes de banir as drogas visadas, acabam por inventar o 

narcotráfico” (RODRIGUES, 2008, p. 94). Assim, o proibicionismo desde a sua origem 

“fracassou” se forem levados em conta os seus objetivos declarados, porém, não deixou de 

ser expandido por isso, no qual o padrão mundial para lidar com as substâncias psicoativas 

em sua grande maioria é o da perseguição e da criminalização ampliadas, que não chegam 

perto do objetivo inicial de erradicar hábitos, mercados e drogas Trata-se de uma 

artimanha, uma estratégia para controlar repressivamente, moralmente e ideologicamente a 

classe trabalhadora, onde por vezes há um abrandamento da penalização para os usuários e 

uma maior severidade para os traficantes e por outras, uma punição maior para todos, 

sempre com ênfase na proibição. Para que então, manter essa “guerra perdida”? 

(RODRIGUES, 2009) Porque além de ser bastante lucrativa para o capital, seus maiores 

comerciantes e beneficiados monetariamente não são atingidos, sendo os alvos principais 

dessa “guerra”, seus “soldados” que estão na linha de frente da venda e do consumo dessas 

substâncias, geralmente das classes trabalhadoras mais pauperizadas. Assim, “a partir do 

instante em que determinados grupos são diretamente associados a um crime, qualquer que 

seja sua natureza, o aparato coercitivo estatal volta-se contra ele sob a justificativa de 

aplicar a lei” (ibidem, p. 96). Na verdade, o proibicionismo contribui para o fortalecimento 

da criminalização de determinados grupos sociais, a qual possui um profundo corte 

classista e racial, onde os maiores prejudicados são os negros e pardos mais desfavorecidos 

economicamente
34

.  

Thiago Rodrigues (2008, p.98) expôs que: “as normas internacionais celebradas 

desde a Convenção Única da ONU sobre Drogas, de 1961, consagraram o proibicionismo 

como forma de tratar o ‘tema das drogas psicoativas’ no mundo”. Neste contexto, vale 

enfocar a declaração do então presidente dos EUA, Richard Nixon, de 1972, onde 

proclamou “as drogas” como o inimigo número um do país e declarou “guerra” a elas, 

compreendendo a necessidade de combater traficantes e consumidores no seu país e no 

exterior. Na verdade, esta “guerra às drogas” almeja manter o controle social e a 

perseguição seletiva, renovando-se constantemente, uma guerra infindável. 

Há que se destacar que: “o Estado cria e fomenta a violência. Não são as drogas que 

provocam violência. A violência só acompanha as atividades econômicas de produção e 

distribuição das drogas qualificadas de ilícitas porque o mercado é ilegal” (KARAM, 2008, 
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 Vide Atlas de violência do IPEA 2017. 
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p. 118). Nesse sentido, há uma personificação das drogas, como se elas fossem as 

protagonistas da relação de consumo e não as pessoas que as utilizam.  

É fundamental pontuar que se antes da década de 1960 o consumo de maconha e 

cocaína era associado à prostituição, à criminalidade e à loucura, com a ditadura militar, as 

drogas foram associadas à juventude, incorporando novos significados ao imaginário 

social, como a delinquência juvenil e a alienação político-social (DEL OLMO, 1990). Por 

outro lado, concomitantemente, surgiram inúmeros simpatizantes das drogas ilícitas, 

conferindo novos significados a estas substâncias, como o enaltecimento do prazer, 

instituindo, segundo Schivelbusch (1995), uma nova era no campo das drogas. 

A partir das décadas de 1970 e 1980, diversos dispositivos são criados no Brasil 

para prestar assistência aos usuários de drogas, tendo os hospitais psiquiátricos como 

exemplos, os quais se constituíram naquele período como único recurso terapêutico 

disponível para a maioria dos referidos usuários. De acordo com Alves (2009), “o que 

prevalecia não era o direito à saúde, com a garantia de tratamento à dependência de drogas, 

mas sim a reabilitação criminal do viciado.” 

Nesse contexto, pode-se observar ainda uma predominância das ações de repressão 

à oferta e demanda de drogas em detrimento das ações de saúde, considerando como era 

abordada a temática na Lei 6.368, de 1976, a primeira lei brasileira que aborda a questão 

do tratamento de usuários de drogas. Tal cenário propicia o surgimento e a expansão de 

diversas instituições de natureza não governamental, como as comunidades terapêuticas e 

grupos de ajuda mútua (ALVES, 2009). 

Entretanto, desde a década de 1980, a partir da Reforma Psiquiátrica, que traz 

consigo o “novo paradigma da desinstitucionalização em saúde mental” 

(VASCONCELOS, 2008, p. 32), e da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

concepção dos problemas associados ao uso de drogas se amplia no discurso político, 

passando a ser encarada também como uma questão de saúde pública, onde surgiram neste 

período os centros de tratamento, pesquisa e prevenção na área vinculados a universidades 

públicas (MACHADO; MIRANDA, 2007). 

Assim, estratégias de redução de danos ganharam força política, ao proporcionarem 

uma nova visibilidade à atenção ao usuário de álcool e outras drogas no setor público de 

saúde (MOTA; RONZANI, 2013). 

Apenas a partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000, no intuito de 

reduzir uma lacuna histórica de ausência estatal e políticas públicas para a prevenção e 
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assistência aos usuários de drogas, o Brasil inicia a construção de políticas nacionais 

específicas sobre a temática, tendo como destaques: a criação em 2002 e reformulação em 

2005 da Política Nacional sobre Drogas (PNAD) pela Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas (SENAD); o desenvolvimento, pelo Ministério da Saúde, em 2004, da 

Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas (PAIUAD); e a 

promulgação da Lei nº 11.343/2016, representando a nova legislação brasileira sobre 

drogas (ALVES, 2009).  

Vale destacar que a participação da Medicina e da Psiquiatria foi decisiva na 

constituição do problema das drogas no Brasil, seja do ponto de vista jurídico, seja 

influenciando no debate público, ainda que não o fosse de maneira unânime, segundo Fiore 

(2005).Discorrendo agora particularmente acerca das legislações, a Lei nº 6.368 de 28 de 

outubro de 1976 inaugura na legislação brasileira sobre drogas a consideração pela 

assistência à saúde para os dependentes de substâncias psicoativas, não somente aos 

infratores como vigorava anteriormente. Recomenda, entre outros, que o tratamento 

hospitalar seja obrigatório somente quando o quadro clínico ou as manifestações 

psicopatológicas do dependente o exigir, além da criação de serviços especializados para a 

atenção ao uso prejudicial e dependência (BRASIL, 1976).   

Em 1998, o Brasil dá início à construção de uma política nacional específica sobre 

o tema da redução da demanda
35

 e da oferta
36 

de drogas. Foi durante a realização da XX 

Assembleia Geral Especial das Nações Unidas
37

, na qual foram discutidos os princípios 

diretivos para a redução da demanda de drogas, aderidos pelo Brasil, que as primeiras 

medidas foram tomadas. O então Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) foi 

transformado no Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e foi criada a Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD), diretamente vinculada à, então, Casa Militar da 

Presidência da República. 
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 Redução da Demanda: ações referentes à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas que causem dependência, 

bem como aquelas relacionadas ao tratamento, à recuperação, à redução de danos e à reinserção social de 

usuários e dependentes. 
36

 Redução da Oferta: atividades inerentes à repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.
 

37
 Entre os dias 8 e 10 de junho de 1998, a XX Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU (UNGASS), em 

Nova York, discutiu o problema mundial das drogas. Os países estabeleceram uma nova agenda para a 

comunidade internacional, com a adoção de três documentos fundamentais: uma declaração política, uma 

declaração sobre os princípios orientadores da redução da demanda por drogas e uma resolução com medidas 

para reforçar a cooperação internacional. Ao aprovar a declaração política, os Estados-membros das Nações 

Unidas comprometeram-se a obter resultados mensuráveis na redução da oferta e da procura de drogas ilegais até 

2008. Na reunião de revisão, os países decidiram renovar o compromisso da UNGASS de 1998, firmando um 

documento que fixou como meta "minimizar e, eventualmente, eliminar a disponibilidade e o uso de drogas 

ilícitas" até 2019. 
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Em 2002, com a missão de “coordenar a Política Nacional Antidrogas, por meio da 

articulação e integração entre governo e sociedade”  e como Secretaria Executiva do 

Conselho Nacional Antidrogas, coube à SENAD mobilizar os diversos atores envolvidos 

com o tema para a criação da primeira política brasileira. Assim, por meio de Decreto 

Presidencial nº 4.345 de 26 de agosto de 2002, foi instituída a primeira Política Nacional 

Antidrogas – PNAD do país. 

Em 2003, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apontou a 

necessidade de construção de uma nova Agenda Nacional para a redução da demanda e da 

oferta de drogas no país que viesse  a contemplar três pontos principais: 

 Integração das políticas públicas setoriais com a Política de drogas visando 

ampliar o alcance das ações; 

 Descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução loc 

das atividades da redução da demanda, devidamente adaptadas à realidade de cada 

município; 

 Estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade. 

Ao longo dos primeiros anos de existência da Política Nacional Antidrogas, o tema 

drogas manteve-se em pauta e a necessidade de aprofundamento do assunto também. 

Assim, foi necessário reavaliar e atualizar os fundamentos da PNAD, levando em conta as 

transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais o país e o mundo vinham 

passando. 

Em consonância às recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental 

(dezembro/2001), em 2003, o Ministério da Saúde, instituiu a Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, pela qual assumiu a 

responsabilidade, de maneira articulada, pela prevenção, tratamento e reabilitação dos 

usuários, onde a questão das drogas passou a ser considerada como um grave problema de 

saúde pública e não de segurança ou de polícia. Os princípios que norteiam a política do 

Ministério da Saúde são, entre outros: a atenção integral aos usuários; o cuidado do usuário 

na comunidade onde vive, a desinstitucionalização, a lógica ampliada da redução de danos, 

os conceitos de território e rede; consolidação e expansão da rede de Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) integrada às da atenção básica, campanhas que promovam a 

humanização da atenção e redução do estigma relacionado aos usuários de drogas 

(BRASIL, 2004a). 
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A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas está articulada com os preceitos da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216/2001), 

a qual estabelece as diretrizes básicas que constituem o SUS, garantindo aos usuários de 

serviços de saúde mental e, consequentemente, aos que sofrem transtornos decorrentes do 

consumo de álcool e outras drogas, a universalidade de acesso e direito à assistência, bem 

como a sua integralidade. Além do mais, valoriza a descentralização do modelo de 

atendimento, quando estipula a estruturação de serviços mais próximos do convívio social 

de seus usuários, configurando redes assistenciais mais atentas às desigualdades, ajustando 

de forma equânime e democrática as suas ações às necessidades da população, de acordo 

com a legislação. 

Em 2004, foi efetuado o processo  de realinhamento e atualização da política, por 

meio, da realização de um Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, seis 

fóruns regionais e um Fórum Nacional sobre Drogas. Com ampla participação popular, 

embasa em dados epidemiológicos atualizados e cientificamente fundamentados, a política 

realinhada passou a chama-se Política Nacional sobre Drogas (PNAD). Como resultado, o 

prefixo “anti” da Política Nacional Antidrogas foi substituído pelo termo “sobre”, já de 

acordo com as tendências internacionais, com o posicionamento do governo e com a nova 

demanda popular, manisfetada ao longo do processo de realinhamento da política. 

A Política Nacional sobre Drogas estabelece os fundamentos, os objetivos, as 

diretrizes e as estratégias indispensáveis para que os esforços, voltados para a redução da 

demanda e da oferta de drogas, possam ser conduzidos de forma planejada e articulada. 

Todo esse empenho resultou em amplas e importantes conquistas, refletindo  

transformações históricas na abordagem da questão no país. O documento está dividido em 

cinco capítulos. A saber, são eles: 1-Prevenção; 2- Tratamento, Recuperação e Reinserção 

Social; 3- Redução de Danos Socias a Saúde; 4- Redução da Oferta; 5- Estudos, Pesquisas 

e Avaliações. 

Na Política Nacional sobre Drogas, um dos seus pressupostos é: “buscar, 

incessantemente, atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de 

drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas”, isto mostra um ideal equivocado e 

impossível de uma sociedade sem drogas, além de enaltecer o poder do produto, da 

substância em si em relação ao sujeito, a pessoa que o consome, dentro de um determinado 

contexto. 
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A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) possui como 

atribuições: 

1. Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, de atenção 

e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

2. Consolidar a proposta de atualização da Política Nacional sobre Drogas 

(PNAD) na esfera de sua competência; 

3. Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para 

alcançar as metas propostas na PNAD e acompanhar sua execução; 

4. Gerir o Fundo Nacional Antidrogas e o Observatório Brasileiro de 

Informações sobre Drogas (OBID); 

5. Promover o intercâmbio com organismos internacionais na sua área de 

competência.  

O trabalho da SENAD é desenvolvido em três eixos principais: diagnóstico 

situacional; capacitação do agente do SISNAD e projetos estratégicos, com os seguintes 

objetivos, respectivamente: realização de estudos que permitam um diagnóstico sobre a 

situação do consumo de drogas no Brasil e seu impacto nos diversos domínios da vida da 

população. Esse diagnóstico vem se consolidando por meio de estudos e pesquisas de 

abrangência nacional, na população geral e naquelas específicas que vivem sob maior 

“vulnerabilidade” para o consumo de drogas; capacitação dos diversos atores sociais que 

trabalham diretamente com o tema drogas, e também de multiplicadores de informações de 

prevenção, tratamento e reinserção social; e projetos de alcance nacional que ampliam o 

acesso da população às informações, ao conhecimento e aos recursos existentes na 

comunidade. 

A Portaria nº 1.028 de 1º julho de 2005 do Ministério da Saúde, passou a 

regulamentar as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde decorrente do uso de 

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. Tal Portaria define, entre outros, 

que a redução de danos seja desenvolvida por meio de ações dirigidas a usuários ou 

dependentes “que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, 

tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta 

ou no consumo” (BRASIL, 2005, Art. 2º). 

A atual legislação brasileira sobre drogas – Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 

– estabelece o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e destaca a 

distinção entre usuários, dependentes de drogas e traficantes, o fim do tratamento 
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obrigatório para dependentes de drogas e a atribuição do Ministério da Saúde acerca da 

instituição de ações visando à redução de danos sociais e à saúde. A Redução de Danos 

ficou confirmada como estratégia que deverá ser inscrita nos espaços institucionais 

(BRASIL, 2006). 

Em 2006, a SENAD coordenou um grupo de trabalho do governo que assessorou os 

parlamentares no Processo que culminou na aprovação da lei supracitada, a qual instituiu o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), suplantando uma 

legislação de trinta anos que se mostrava obsoleta e em desacordo com os avanços 

científicos na área e com as transformações sociais.  

A Lei n° 11.343/2006 colocou o Brasil em destaque no cenário internacional ao 

instituir o SISNAD e prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em consonância com a atual política 

sobre drogas.  

Cabe ressaltar que essa nova lei brasileira em matéria de drogas é nova apenas no 

tempo, visto que não traz alterações substanciais, considerando que o Brasil é signatário 

das proibicionistas convenções internacionais, como quase todos os demais países. 

O Brasil passou a compreender que usuários e dependentes não devem ser 

penalizados pela justiça com a privação de liberdade. Dessa forma, a justiça retributiva 

baseada no castigo é substituída pela justiça restaurativa, cujo objetivo maior é a 

ressocialização por meio de penas alternativas: 

 Advertência sobre os efeitos das drogas; 

 Prestação de serviço à comunidade em locais/programas que se ocupem da 

prevenção/recuperação de usuários e dependentes de drogas; 

 Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Para Karam (2008, p. 105):  

 

essa globalizada intervenção do sistema penal sobre produtores, distribuidores e 

consumidores das drogas qualificadas de ilícitas se caracteriza por uma sistemática 

violação a princípios e normas consagrados nas declarações universais de direitos [...] e 

nas Constituições democráticas [...] desautorizadamente negando direitos fundamentais e 

suas garantias. 

 

 

Vale destacar que na revogada Lei 6.368/76, a pena mínima para crimes 

identificados ao “tráfico” era de três anos de reclusão, com a referida lei de 2006 essa pena 

aumenta para cinco anos de reclusão. Esta lei ainda reafirma a antecipação do momento 

http://obid.senad.gov.br/obid/biblioteca/legislacoes/Lei11343_2006.pdf
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criminalizador da produção e da distribuição das drogas qualificadas de ilícitas. Ela viola 

os princípios de isonomia e da individualização da pena, além de vedar a liberdade 

provisória.  

A Lei 11.343/06 mantém a criminalização da posse para uso pessoal das drogas 

ilícitas. Ela apenas afasta a previsão de pena privativa de liberdade, estabelecendo penas de 

advertência, prestação de serviços à comunidade, comparecimento a programa ou curso 

educativo e, em caso de descumprimento, admoestação e multa. 

A atual Lei de Drogas, a Lei nº 11.343/2006, entre os seus avanços, destaca-se: a 

previsão expressa dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, no 

qual são garantidos o respeito aos “direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente 

quanto a sua autonomia e liberdade” (art. 4º, I), o reconhecimento da diversidade (art. 4º, 

II), a adoção da abordagem multidisciplinar (inciso IX). Também aponta diretrizes para as 

políticas de prevenção do uso de drogas ao estabelecer o “fortalecimento da autonomia e 

da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas” (art. 19, III), e o 

reconhecimento expresso “da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades 

de natureza preventiva (inc. VI). 

Sobre o consumo e a posse de drogas, a lei trouxe também avanços se comparada a 

legislação anterior, ao introduzir a despenalização da posse para uso próprio (art. 28) e não 

prever a pena privativa de liberdade. Além disso, também despenaliza a conduta de quem 

planta para consumo pessoal e reduz a pena para a hipótese de consumo compartilhado de 

droga ilícita antes equiparada ao tráfico. 

Contudo, se por um lado a nova legislação abrandou o tratamento para o crime de 

uso, do outro puniu ainda mais o tráfico de drogas, tendo o texto final aumentado a pena 

mínima deste delito para cinco anos, mantendo-o como crime hediondo e sem estabelecer 

qualquer distinção entre pequenos, médios e grandes traficantes, onde de modo geral, a 

referida lei ampliou o recrudescimento para os crimes de tráfico de drogas e ações 

correlatas. 

Vale salientar que, para além dos resultados desencadeados pela atual legislação, o 

surgimento de novas drogas no cenário nacional, em especial o crack, as alterações nos 

fluxos do comércio de drogas no varejo nas principais cidades brasileiras e a intensificação 

da violência associada com o negócio ilegal das drogas produziram um sentimento e 

percepção da população brasileira de “descontrole” sobre as drogas no país (MISSE, 1999; 

SILVA, 1999).  
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É importante destacar a conhecida como a nova possível lei “antidrogas”, o projeto 

de lei PLC 37/2010, a qual resumidamente propõe uma série de alterações na atual lei de 

drogas, e de mais 8 leis e 3 decretos-lei, onde o projeto inicial no Congresso Nacional 

fundamentava-se na combinação de estratégias de recrudescimento penal para os crimes de 

tráfico com diretrizes para uma política de saúde orientada pela lógica da abstinência total 

por meio do tratamento compulsório e involuntário de usuários e dependentes de drogas.  

Vale ressaltar que: “esse jogo argumentativo orienta-se na maior parte do tempo 

pelos saberes: médico/científico, criminal/penal e moral/religioso (PINTO; OBERLING, 

2016, p. 222), sendo que o primeiro diz respeito às questões de saúde pública e bem-estar 

do usuário; o segundo já orienta a política de drogas no Brasil desde o início do século XX 

e o último permeia grande parte dos debates sobre a política de drogas, mantendo uma 

orientação intervencionista sobre a vida dos usuários e dependentes.  

Cabe destacar que o argumento penal/punitivo foi potencializado nas últimas cinco 

décadas pela política norte-americana de Guerra as Drogas, como também pela orientação 

da ONU acerca do combate ao narcotráfico. Essa orientação política internacional produziu 

uma “caça às bruxas”, na segunda metade do século XX  e início do século XXI de 

combate as drogas e encarceramento em massa do varejo em toda a América conforme 

aponta Wacquant (2001). 

No que tange ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), 

este regulamentado pelo Decreto n. 5912, de 27 de setembro de 2006, tem os seguintes 

objetivos: 

 I. Contribuir para a inclusão social do cidadão, tornando-o menos vulnerável a 

assumir comportamentos de risco para o uso de drogas, tráfico e outros comportamentos 

relacionados; 

 II. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no 

país; 

 III. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

 IV. Reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas; 

 V. Promover as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios. 

O SISNAD organiza-se de modo a assegurar a orientação central e a execução 

descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito. Com sua regulamentação, houve 

http://obid.senad.gov.br/obid/biblioteca/legislacoes/copy2_of_Decreto5912_2006.pdf
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a reestruturação de Conselho Nacional Antidrogas, garantindo a participação paritária entre 

governo e sociedade. 

Ainda em 2006, o Decreto nº 5912/2006, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 7426/2010, regulamentou as competências dos Órgãos do Poder Executivo no 

que se refere às ações de redução da demanda de drogas.  

Em 2008, foi instituída a Lei 11.754, por meio da qual o Conselho Nacional 

Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD). A 

nova Lei também alterou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas para Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Essa modificação histórica era aguardada 

desde o processo de realinhamento da Política Nacional sobre Drogas, em 2004, tornando-

se um marco na evolução das políticas públicas no Brasil. A ação do CONAD é 

descentralizada por meio de Conselhos Estaduais e de Conselhos Municipais.  

No que se concerne ao crack, devido ao aumento progressivo do seu consumo no 

país, foi lançado em 2009, pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.190 de 4 de 

junho de 2009, o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e à 

Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde – SUS (PEAD 2009-

2010), objetivando: a intensificação, ampliação e diversificação de ações orientadas para 

prevenção, promoção da saúde e tratamento dos riscos e danos associados aos prejuízos 

causados por substâncias psicoativas, priorizando crianças e adolescentes em situação de 

extrema vulnerabilidade social, o Plano focalizou municípios com população acima de 

250.000 habitantes, e mais alguns municípios de fronteira e da rota do tráfico totalizando 

41% da população brasileira (BRASIL, 2009a). 

A Coordenação Nacional de Saúde Mental Álcool e outras Drogas instituiu em 

2010, junto a outras instituições, um Grupo de Trabalho objetivando a caracterização dos 

usuários de crack, a avaliação da rede de atenção e proposição das de diretrizes para a 

Política de Saúde Mental voltada para os mesmos. Para o Grupo em questão, o 

aprimoramento da atenção aos usuários de crack no âmbito do SUS passa por quatro 

vertentes importantes: ampliação da rede de atenção e do acesso com desenvolvimento de 

dispositivos que ofertem cuidados a usuários historicamente desassistidos como as pessoas 

em situação de rua; criação de dispositivos de atenção integral que possibilitem cuidado 

contínuo e aprimoramento da articulação em rede da atenção a usuários de crack (BRASIL, 

2010a). 

http://obid.senad.gov.br/obid/biblioteca/legislacoes/copy2_of_Decreto5912_2006.pdf
http://obid.senad.gov.br/obid/biblioteca/legislacoes/Lei11754_2008.pdf
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Há que se destacar também o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas (PIEC), estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 7.179 de 20 de maio de 2010 

(BRASIL, 2010b). 

Em dezembro de 2011 é lançado o Programa “Crack, é possível vencer!
38

” do 

Governo Federal, o qual consiste numa ampliação e inovação do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack de 2010.  

Por meio da Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS, 

com objetivos específicos de promover cuidados prioritariamente para crianças, 

adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas. A rede será 

composta por: atenção básica, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e 

emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de 

desinstitucionalização e reabilitação psicossocial (BRASIL, 2011). 

Ainda em 2011, o Governo Federal, em Janeiro desse ano, optou pela transferência 

da SENAD da estrutura do Gabinete de Segurança institucional da Presidência da 

República para o Ministério da Justiça, a fim de potencializar e articular as ações da 

redução de demanda da oferta de drogas, que priorizam o enfrentamento ao tráfico de 

ilícitos. 

Na Portaria nº 122 de 25 de janeiro de 2012, são definidas as diretrizes de 

organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, considerando uma 

composição mínima da equipe de dois profissionais de nível superior e dois de nível médio 

podendo agregar Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2012a).  

O Consultório de Rua (CR) tem como base o projeto pioneiro iniciado em Salvador, 

Bahia, em 1999. O CR constitui-se de uma equipe volante de profissionais da saúde 

mental, da atenção básica e de, pelo menos, um profissional da assistência social 

oferecendo cuidados no próprio espaço da rua. Trata-se de um dispositivo que procura 

facilitar aos usuários de álcool e outras drogas em situação de rua, notadamente crianças, 

adolescentes e jovens, o acesso aos serviços de saúde, almejando à redução de danos 

potenciais (BRASIL, 2010a). 

                                                           
38 O referido Programa será melhor explicitado no item 2.4 deste Capítulo. 
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Segundo Zuwick e Jorge (2013), cabe ressaltar que as mudanças na política sobre 

drogas, com um maior direcionamento ao cuidado e a redução de danos são atravessadas, 

contraditoriamente, pelo aumento do consumo de drogas ilícitas no Brasil, especialmente o 

crack, onde o Brasil representa o maior mercado consumidor de crack no mundo, de 

acordo com o Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD, 

2012). As consequências da política nacional de drogas são mais abrangentes do que se 

pode perceber nas práticas judiciais, todavia, tais práticas permitem identificar intimamente 

de que forma a sociedade se relaciona com as drogas e seus traficantes. Dessa forma, “[...] 

parte-se da premissa de que o crime do tráfico de drogas, não é um fato dado, mas uma 

construção interpretativa de nossa cultura, expressada por meio de representações sociais” 

(CYPRESTE e MOLINA, 2016, p. 234). Cabe ainda ressaltar que por trás de todo um 

discurso proibicionista, de “guerra às drogas”, na perspectiva das políticas públicas, os 

condenados por tráfico não são encaminhados para equipamentos de saúde e de reinserção 

social, apenas os usuários. 

Entre 2006 e junho de 2014, 68 projetos de lei foram propostos pelo Legislativo 

federal com o tema drogas. Ao se observar as propostas do Congresso Nacional no campo 

das drogas, percebe-se que os conteúdos dos PLs estão focados em alteração de leis; 

instituição de programas na área da justiça; instituição de penalidades a presos por tráfico 

de drogas; criação de equipe multidisciplinar em delegacias especializadas; construção de 

locais para tratamento e recuperação do dependente químico, isenções fiscais e destinação 

de recursos públicos para investimento na reinserção social; tratamento de usuários de 

drogas e inserção laboral; regulamentação de profissão; campanhas e ações educativas; 

instituição de programas de prevenção; restrição para os usuários de drogas de acessar 

locais; regulamentação e controle do consumo e produção da maconha; e regulamentação 

de projetos comunitários de pacificação e repressão (DENADAI, 2016). Assim, “nota-se 

que os projetos de lei têm como foco a droga e na eliminação da substância e não sobre os 

processos sociais, econômicos, políticos e culturais que levam as pessoas a usarem essas 

substâncias” (DENADAI, 2016, p. 14), dando a mesma o papel de protagonista e não ao 

sujeito que a utiliza em determinado contexto sócio-histórico-cultural. 

É importante citar que três iniciativas legislativas sobre a regulação da maconha 

tramitam no Congresso brasileiro. Uma no Senado Federal e duas na Câmara dos 

Deputados. São elas: o PL 7270/2014, de autoria do deputado federal Jean Wyllys; o PL 

7187/2014, do deputado federal Eurico Junior; e a SUG 8 de 2014, na Comissão de 
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Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), com relatoria do Senador Cristovam 

Buarque. Elas questionam a guerra às drogas, imposta pelo governo brasileiro e a proibição 

da produção e comercialização da maconha no país. A Sugestão 8 de 2014 é de iniciativa 

popular. Ela foi apresentada ao Senado Federal no dia 11 de fevereiro de 2014, depois de 

uma rápida passagem pelo portal e-Cidadania. 

A proposta popular de regulação responsável, que equipara a maconha ao álcool e 

tabaco, sugere que a maconha seja legalmente disponível no âmbito de um sistema rígido 

de controle e fiscalização. Este sistema inclui, por exemplo, embalagens e rótulos com 

informação sobre concentração e advertências médicas; proibição de qualquer tipo de 

propaganda; venda restrita a maiores de 18 anos; limitações ao cultivo caseiro e cooperado; 

restrições à quantidade dispensada por operação de compra; exigências sobre as formas de 

cultivo, transporte e distribuição; licenças especiais de uso medicinal, entre outros. 

Das três iniciativas legislativas sobre a regulação da maconha que tramitam no 

Congresso, destaca-se o significado de cada uma no cenário nacional. A SUG de 2014, no 

Senado, impõe-se pelo apelo popular, não se conhecendo ainda seus resultados, uma vez 

que não há projeto de lei escrito. Na Câmara dos Deputados, o PL 7.187/2014 confirma a 

vanguarda do Partido Verde no debate público sobre a regulação da maconha. E o PL 

7.270/2014 o amplia, ajustando-o com a defesa de outros temas afeitos ao interesse de 

minorias: a diminuição da violência, a promoção da equidade e a proteção das liberdades 

individuais, de acordo com Kiepper (2015).  

É válido observar que a superlotação dos presídios mostra o desequilíbrio da visão 

proibicionista das drogas, aquela que imagina resolver fissuras sociais profundas 

produzidas pela violência do mercado ilegal apenas com políticas de segurança pública 

baseadas na severa repressão ao crime. Na contramão do pensamento hegemônico global, 

vários países assumiram com coragem políticas de redução de danos não apenas para 

minimizar efeitos para a saúde dos usuários, mas como estratégia de redução do poderio 

econômico do tráfico de drogas, temática esta que será melhor trabalhada no item 2.3. 

Vale enfocar que a política de enfrentamento às drogas no Brasil enseja em suas 

proposições uma luta entre as lógicas de segurança pública e de saúde pública expressas no 

embate entre as duas políticas instituídas pelo governo brasileiro no enfrentamento à 

questão – a política nacional antidrogas, regulamentada em 2003 pela Secretaria Nacional 

Antidrogas (estrutura criada no governo Fernando Henrique Cardoso – FHC - por meio da 

medida provisória nº 1669, de 1998, e modificada no governo Lula para “Política Pública 
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Sobre Drogas”) e a Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas do 

Ministério da Saúde (também formulada no governo FHC). Há uma dificuldade do Estado 

brasileiro em adotar uma proposta de política pública menos conservadora e desvinculada 

dos interesses internacionais, a despeito de serem registrados ações e esforços na tentativa 

de superação desse traço da política sobre drogas. Como as demais políticas públicas, a 

política analisada apontou a descontinuidade em função das mudanças decorrentes da 

alternância do poder. 

Pode-se apontar como um avanço, o controle social hoje possível de ser 

desenvolvido pelos Conselhos Antidrogas (nos três níveis de poder), os quais inscrevem a 

participação da sociedade civil organizada na arbitragem dos interesses em jogo e 

acompanhamento das decisões segundo critérios pactuados. 

Segundo Rui e Labate (2016, p.55), considerando que a proibição impede o debate 

qualificado sobre o tema: 

 

é importante [...] questionar, no debate público, o paradigma proibicionista dominante que 

abarca as políticas sobre drogas em um plano global, universalista, de cima para baixo, 

desconsiderando, e certamente enfraquecendo, as práticas de consumo singulares, bem 

como as possibilidades culturais de prever, elaborar e solucionar o excesso ou o “desvio”.  

 

 

Enfim, vale ressaltar que:  

 

já é hora de romper com o proibicionismo e promover uma mobilização global que 

conduza a uma ampla reformulação das convenções internacionais e das legislações 

internas dos Estados nacionais, para legalizar a produção, a distribuição e o consumo de 

todas as substâncias psicoativas e matérias-primas para a sua produção, regulando-se tais 

atividades com a instituição de formas racionais de controle, verdadeiramente 

comprometidas com a saúde pública, respeitosas da democracia, respeitosas da dignidade 

e do bem-estar de todos os indivíduos, livres da danosa intervenção do sistema penal 

(KARAM, 2008, p. 118). 

 

Com o fenômeno mais recente do crack desencadeando um “pânico moral” na 

sociedade, acende o alerta quanto aos desafios que se têm em serem reeditadas políticas 

repressivas e autoritárias que vão de encontro ao direito das pessoas e associam-se 

novamente com argumentos moralizantes, pautados no “binômio enfermidade-

delinquência”, colocando em risco experiências inovadoras no campo da redução de danos 

(ANDRADE, 2011). 

Os reflexos dessa política proibicionista assumida há pouco mais de um século no 

país são extremamente complexos no interior da dinâmica de acumulação capitalista. Se de 

um lado, o avanço do Estado penal implica no desmonte das políticas sociais e na 
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ampliação da repressão militarizada, que criminaliza a pobreza em nome da manutenção da 

ordem e dos mecanismos de controle social sobre as classes populares, por outro, esse tipo 

de Estado tem funcionalidade para determinados setores do capital como a indústria de 

armas, as empresas de segurança, para o sistema financeiro (“lavagem” de dinheiro do 

narcotráfico nos paraísos fiscais) e para setores religiosos, principalmente, os mais 

conservadores. Por outro lado, este tipo de postura do Estado sobre as drogas não é 

funcional para outros setores do capital, que desejam acumular a partir da produção e 

venda de drogas pela via legal (principalmente, a indústria farmacêutica) e para o Estado, 

uma vez que este também sofre vários impactos como, por exemplo, com o alto custo da 

militarização e com os gastos no setor da saúde (WACQUANT, 2007). 

A criminalização das drogas é inconstitucional, exatamente porque viola, entre 

outros, os princípios constitucionais da idoneidade, subsidiariedade e racionalidade 

(CERVINI, 1993; BARATA, 1987), elegidos e consagrados para estabelecer limitações 

formais e materiais ao poder punitivo do Estado, em homenagem à dignidade humana e 

aos preceitos éticos do sistema de proteção aos Direitos Humanos. E, no Brasil, “o Estado, 

sob o pretexto de cumprir o dever de prestar proteção, está, na verdade, de forma 

simbólica, sobrepondo a política criminal à política social, ou, em outras palavras, está 

criminalizando a política social” (BARATA, 1992). 

Enfim, a questão das drogas na última década ganhou espaço na agenda política, 

tornando-se questão obrigatória da política de saúde mental e sendo salientada na Política 

de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde. 

Para finalizar, fica a seguinte reflexão de Javier Martinez Lázaro: “algum dia, 

quando a descriminalização das drogas for uma realidade, os historiadores olharão para 

trás e sentirão o mesmo arrepio que nos causa a inquisição”.  

 

3.2 A política de drogas no universo das políticas de saúde e de assistência social 

 

“O sujeito, ao ser compreendido de forma ampliada enquanto parte da rede, que influencia e é influenciada 

por ela, pressupõe um processo contínuo de cuidado, que vai além do tratamento pontual e emergente, 

passando pela promoção de saúde, prevenção e inserção social, ações estas com características menos 

imediatistas. Existe aqui todo um plexo que recai na necessidade da integralidade do cuidado e na 

percepção do sujeito como parte de um todo.” 

(COSTA; LAPORT e PAIVA, 2015, p. 206) 
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Quando se trata do campo da drogadição, é imprescindível enfocar as políticas 

públicas de saúde e de assistência social, tendo em vista que historicamente tem estado na 

linha de frente do cuidado com as pessoas que apresentam problemas com as drogas.  

Seguindo cronologicamente com as referidas políticas públicas, dar-se-á início com 

a política de saúde. 

De modo integral, as redes de atenção aos usuários de álcool e outras drogas 

aparecem enquanto concepções abrangentes que agregam diversos setores e suas 

respectivas características. Dessa forma, a base para sua conformação são as Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) e suas pressuposições. Estas redes aparecem como uma tentativa 

de resposta adequada à atual condição de saúde da população. Para Mendes (2010), define 

a RAS da seguinte maneira: 

  
As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada -, e 

com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população (MENDES, 2010, p. 

2300). 

 

 

O Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS) define a RAS como: “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010c), em contraposição a hierarquização e 

fragmentação de ações e serviços, almejando relações horizontais entre os pontos de 

atenção, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como a principal porta de entrada do 

SUS. Três elementos são essenciais para a sua conformação: a população, a estrutura 

operacional e o modelo de atenção à saúde. O primeiro se refere pela necessidade de 

centralizar a atenção à saúde no indivíduo, na família e na comunidade, considerando suas 

características e necessidades. O segundo se caracteriza pelos nós das redes (serviços, 

profissionais, sistemas de apoio, etc.) e pelas ligações formais e informais que comunicam 

esses diferentes nós. E o terceiro que representa as racionalidades nas quais as tecnologias 

e as ações são estruturadas em função das condições da saúde da população e/ou suas 

necessidades (SILVA; MAGALHÃES JÚNIOR, 2013).  

No intuito de compreender a rede de atenção aos usuários de drogas, deve-se 

compreendê-la por meio da RAS, mas também pela rede de atenção psicossocial (RAPS). 
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Esta se refere à articulação dos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas no SUS. Dessa forma, 

ela é constituída por sete níveis de atenção, cujos elementos devem atuar territorialmente 

de forma articulada (BRASIL, 2011). 

No nível da Atenção Básica em Saúde, a RAPS é composta pelas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), desenvolvendo ações de 

promoção de saúde, prevenção e cuidado de pessoas com transtornos mentais e usuários de 

drogas. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são responsáveis pelo apoio 

matricial e cuidado compartilhado com as UBS e as equipes de ESF. Além disso, as 

equipes de Consultório na Rua e redutores de danos ofertam ações e cuidados de saúde de 

modo itinerante para a população em situação de rua e os Centros de Convivência e 

Cultura oferecem espaços de socialização, produção e intervenção para a população em 

geral (BRASIL, 2011). 

É importante ressaltar a relevância do Consultório na Rua (CR), que tem como base 

o projeto pioneiro iniciado em Salvador, Bahia, em 1999. O CR constitui-se de uma equipe 

volante de profissionais da saúde mental, da atenção básica e de, pelo menos, um 

profissional da assistência social, oferecendo cuidados no próprio espaço da rua. Trata-se 

de um dispositivo que procura facilitar aos usuários de álcool e outras drogas em situação 

de rua, visando à redução de danos potenciais. Como princípios norteadores, o CR deverá: 

respeitar as diferenças, promover os direitos humanos e a inclusão social, considerar o 

enfrentamento do estigma, promover ações de redução de danos e a intersetorialidade 

(BRASIL, 2010a).  

Na Atenção Psicossocial Estratégica, temos os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS)
39

, que assistem pessoas com transtornos mentais, de forma territorializada, a partir 

de projetos terapêuticos individuais e em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e 

não intensivo. Os CAPS podem ser do tipo I, para municípios ou regiões com população 

entre 20.000 e 70.000 habitantes e funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; do 

tipo II, em municípios ou regiões entre 70.000 e 200.000 habitantes, funcionando de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mas podendo funcionar em um terceiro período até às 

21h; e do tipo III, para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes, 

funcionando 24 horas, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. Além destes, 

                                                           
39

 Segue em anexo, listagem contendo todos os CAPS do município do Rio de Janeiro. 
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existem os CAPS específicos para o cuidado às pessoas com necessidades em decorrência 

do uso de álcool e outras drogas (CAPS ad) e os destinados a atender crianças e 

adolescentes com transtornos mentais e/ou que fazem uso de álcool e outras drogas 

(CAPSi). Os CAPS ad podem ser do tipo II (para municípios ou regiões com população 

acima de 70.000 habitantes) e do tipo III (em municípios ou regiões com população acima 

de duzentos mil habitantes), funcionando todos os dias 24 horas. Já os CAPSi são 

indicados para municípios ou regiões com população acima de 150.000 habitantes, 

funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (BRASIL, 2011). Cabe pontuar que 

sem CAPSad, os CAPS para transtornos mentais gerais são responsáveis pela assistência às 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas. 

A Atenção Residencial de Caráter Transitório é composta pelas Unidades de 

Acolhimento (UA), que oferecem cuidados contínuos para usuários de drogas em situação 

de vulnerabilidade social que necessitem de um acompanhamento terapêutico ou protetivo 

transitório. Existem as UAs específicas para o acolhimento de adultos usuários de álcool e 

outras drogas
40

 e destinadas a adolescentes (12 a 18 anos)
41

. Os serviços de atenção em 

regime residencial, como as comunidades terapêuticas, prestam cuidados de caráter 

residencial transitório por até nove meses para usuários de drogas com necessidades 

clínicas estáveis (BRASIL, 2011). 

                                                           
40

 A Unidade de Acolhimento Adulto - UAA - é um serviço da Rede de Atenção Psicossocial que oferece 

acolhimento transitório às pessoas de ambos os sexos, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. Elas funcionam como casas onde as pessoas que estejam em tratamento nos CAPS tem apoio 

profissional e podem viver por um período. Acolhem até 15 adultos por até seis meses, apoiando seus moradores 

na busca de emprego, estudo e outras alternativas de moradia. São espaços abertos, de acolhimento sempre 

voluntário. A saber, o município do Rio de Janeiro possui duas UAA, localizadas na Taquara e no Lins de 

Vasconcelos (Fonte: Observatório Crack, é Possível Vencer). 
41

 A Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil - UAi - é um serviço da Rede de Atenção Psicossocial que oferece 

acolhimento transitório às crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 10 a 18 anos de idade, com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, por até seis meses. Acolhe e oferece cuidados 

contínuos e de proteção para até 10 crianças e adolescentes, observando as orientações do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). A permanência no serviço é de caráter voluntário. A saber, o município do Rio de 

Janeiro não possui UAi. (Fonte: Observatório Crack, é Possível Vencer). Todavia, possui quatro Casas Viva que 

realizam um trabalho semelhante. A saber, o projeto Casa Viva é especializado no acolhimento de jovens que 

fazem uso abusivo de drogas, principalmente de crack. Criado em 2008 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o 

“Casa Viva” passou por um processo de ampliação, agregando os setores de saúde, educação e desenvolvimento 

social. Em cada casa moram até 20 crianças e adolescentes, que dispõem de sala de informática, biblioteca, salas 

multiuso com jogos e brinquedos e área de convivência. A ideia é que as unidades promovam a ressignificação 

das vidas desses meninos e meninas e ajudem na sua gradual reinserção familiar e comunitária. Atualmente, 

existem quatro unidades em funcionamento: Penha, Bonsucesso, Del Castilho e Bangu, sendo apenas a primeira, 

espaço de acolhimento de meninas. (Fonte: Viva Rio). 
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Cabe discorrer mais acerca das Comunidades Terapêuticas, que constituem uma 

das abordagens para tratamento do abuso de substâncias psicoativas. Elas não são 

prioritariamente fundamentadas em uma prática psiquiátrica, psicológica e médica, mas na 

modalidade de autoajuda. Nelas, diversos profissionais de saúde e educação atuam ao lado 

de paraprofissionais recuperados (LEON, 2003). São definidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) como unidades que têm por objetivo ofertar um ambiente 

protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça suporte para tratamento aos 

usuários abusivos e/ou dependentes de substâncias psicoativas, durante período 

estabelecido no projeto terapêutico adaptado às necessidades de cada caso (BRASIL, 

2001). Na comunidade terapêutica, o tratamento é pautado no tripé da internação, 

espiritualidade e laborterapia, onde o foco principal é a abstinência da droga. Todavia, vale 

citar que Lancetti (2006): 

 

enfatiza que os tratamentos cujo foco é abstinência da droga mediante o internamento por 

longos períodos deixa o usuário mais passivo em relação ao seu consumo. Inviabiliza que 

estes usuários desenvolvam autonomia, pois lhe oferecem um local totalmente dissociado 

da realidade que encontrarão quando estiverem fora. 

 

A Atenção Hospitalar é constituída por serviços hospitalares, através de leitos ou 

enfermarias especializadas em hospitais gerais. Esses serviços oferecem tratamento 

hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool e 

outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas que necessitem de 

desintoxicação e em casos de comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica. O trabalho é 

realizado por meio de internações em regime de curtíssima ou curta permanência 

(BRASIL, 2011). 

No que tange à atenção de urgência e emergência, existem o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), as 

portas hospitalares de atenção à urgência / pronto-socorro e as UBS quando possível. Estes 

serviços são responsáveis pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações 

de urgência e emergência (BRASIL, 2011). 

As Estratégias de Desinstitucionalização baseiam-se nos Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRTs) e o Programa de Volta para Casa, objetivando garantir aos usuários 

de drogas e pessoas com transtorno mental de longa permanência o cuidado integral 

através de estratégias substitutivas, promovendo autonomia e o exercício de cidadania por 

meio da inclusão social (BRASIL, 2011). 
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Por fim, têm-se as Estratégias de Reabilitação Psicossocial compreendidas por 

iniciativas intersetoriais de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e 

cooperativas sociais. Estas ações devem articular a RAPS com os recursos comunitários 

para garantir a melhorias das condições de vida e a inclusão social dos usuários da rede 

(BRASIL, 2011). 

É válido citar também os grupos de narcóticos anônimos (NA), os quais se intitulam 

grupos de autoajuda, pautados na filosofia dos doze passos e doze tradições, buscando a 

meta do “manter-se limpo só por hoje”, mantendo a essência dos Alcoólicos Anônimos 

(AA), sendo a estrutura das reuniões a mesma (PULCHEIRIO; BICCA; SILVA, 2002). 

Assim, a busca pela abstinência é algo inerente à ideologia do NA. 

Através da Portaria de nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde 

institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

No que se refere à Assistência Social, é importante pontuar inicialmente o que 

segue. 

De acordo com o Artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) – Lei 

8.742/93, a assistência social é: “direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas”. Dessa forma, a Assistência Social passou a transitar em um campo 

novo, saindo da benemerência e da caridade para o status de direito, de responsabilidade 

estatal, compondo o tripé da Seguridade Social, sendo destinada para quem dela 

necessitar, a fim de buscar garantir as seguranças de sobrevivência (de rendimento e de 

autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), os 

“necessitados” da mesma, isto é, seu público usuário é constituído por: “cidadãos e grupos 

que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos”, e possui duas proteções 

afiançadas: a Proteção Social Básica
42

 e a Proteção Social Especial
43

. 

                                                           
42

 Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É executada nos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS).  
43

 É destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social devido à violação 

de direitos. Subdivide-se em: proteção social de média complexidade e proteção social de alta complexidade, 
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É válido sinalizar que não há ingenuidade em nenhum conceito, assim, faz-se 

necessária uma reflexão acerca dos conceitos de vulnerabilidade, risco e exclusão social, 

dispostos na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS/2005), sendo importante buscar desvelar os princípios 

sustentadores dos mesmos e compreender a direção social que eles apontam, de 

transformação ou de manutenção da realidade. 

Em suma, os conceitos de vulnerabilidade, risco e exclusão possuem em comum 

uma perspectiva conservadora, culpabilizando o indivíduo pela sua situação, 

desvinculando as suas problemáticas de um contexto estrutural, balizadores do sistema 

capitalista
44

. Vale sinalizar também que a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

possui um caráter híbrido na sua constituição, fruto de uma disputa de projetos societários 

em seu processo de implementação. Com a difusão do ideário neoliberal reeditam-se ou 

reforçam-se velhas práticas, como a mercantilização dos serviços sociais e a 

refilantropização da chamada “questão social”, que impõem limites à materialização do 

padrão de proteção social previsto na Constituição de 1988. No âmbito desta proposta de 

um padrão misto de proteção social, desenha-se um projeto de assistência social restrito, o 

qual incorpora e conserva muito os elementos do projeto tradicional, baseado na ideia da 

ajuda aos necessitados e no alívio da pobreza absoluta, opondo-se aquele que concebe a 

assistência como direito social. Ao procurar materializá-lo, é claro que não sem resistência 

política, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) impediu e retardou a recomposição 

da assistência como uma política de seguridade social. Assim, “pode-se afirmar que o 

projeto neoliberal de assistência social se traduz em um mix de conservadorismo e 

‘modernização neoliberal’” (SILVA, 2014, p. 235), onde: 

 

os projetos em disputa acabaram por forjar um “modelo” híbrido de gestão de assistência 

social a partir da “Era FHC”. Isto é, um “modelo” que se ergue numa estrutura 

administrativa patrimonial burocrática e que incorpora características tanto de um padrão 

de gestão pública democrática quanto do chamado “modelo” gerencial (ibidem, p .236-

237). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sendo que na primeira a violação de direito se refere à fragilização dos vínculos familiares e comunitários, sendo 

executada nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e na segunda, a referida 

violação diz respeito ao rompimento de tais vínculos, sendo necessária a garantia da proteção integral (moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido), tendo como exemplos: o acolhimento institucional e o familiar. 
44

 Para um melhor aprofundamento da temática, ver: COSTA (2008); MARTINS (2012) e MONTEIRO (2011). 
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Cabe destacar que os referidos conceitos estão associados a uma conjuntura 

neoliberal de subordinação aos preceitos determinados pelos organismos multilaterais. 

Dessa forma, para o referido autor: 

 

o uso de categorias como “vulnerabilidade” e “risco social” associadas a processos de 

(re)produção da “exclusão”, que obscurece a compreensão quanto a sua criação a partir 

das relações (entre classes) sociais, impedindo dessa maneira de entender que até mesmo 

os mais pauperizados estão incluídos nesse sistema; como também acaba por superestimar 

e assim comprometer o papel dessa política, exatamente por envolvê-la em um conjunto 

diversificado de situações, que não compete a ela sozinha enfrentar. (SILVA, 2014, p. 

271) 

 

 

Considerando o exposto, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é também 

incorporado pela rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas.  

A rede socioassistencial, assim como a rede de saúde, é dividida em níveis de 

complexidade ou de proteção. A saber: proteção social básica e proteção social especial, 

que se subdivide em média e alta complexidade, conforme já explicitado. 

A Proteção Básica, ofertada pelos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), compreende a gestão de benefícios, o acompanhamento sociofamiliar, a atenção 

às famílias com idosos ou pessoas com deficiência e a atenção com a rede social e demais 

políticas. Da mesma forma que as UBS e as equipes da ESF na saúde, o CRAS é a maior 

porta de entrada para a população no SUAS (BRASIL, 2004b). 

No que tange à assistência a usuários de drogas, os serviços de proteção básica 

atuam prioritariamente na promoção de saúde e prevenção, ao prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social, desenvolvendo potencialidades individuais e fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários, a partir da atenção territorializada (BRASIL, 2012b). 

A proteção social de média complexidade é ofertada nos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS), onde atendem situações de violações de 

direitos, tais como: violência contra o idoso, crianças e adolescentes, a mulher, a pessoa 

com deficiência; pessoa em situação de rua; dependência química; cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto, entre outros. Nesse nível de complexidade/proteção, criou-

se também um novo dispositivo para atender especificamente a população em situação de 

rua, intitulado Centro POP
45

.  

                                                           
45

 O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, também conhecido como Centro 

Pop, previsto no Decreto Nº 7.053/2009 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, constitui- se 

em uma unidade de referência da Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade, de natureza pública e 

estatal. Diferentemente do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que atua com 
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Considerando o exposto, os serviços e programas da proteção social especial de 

média complexidade podem atuar na prevenção ao uso de drogas e também no 

atendimento e reinserção social de usuários/dependentes e suas famílias, trabalhando em 

rede e intersetorialmente no acompanhamento especializado e continuado das famílias e 

indivíduos, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI)
46

. Os CAPS e CAPS ad aparecem enquanto parceiros primordiais dos 

CREAS na atenção aos usuários de drogas e suas famílias, através do cuidado 

compartilhado. No que se refere especificamente sobre o cuidado à população em situação 

de rua, os Centros POP atuam na identificação das conjunturas de associação do abuso de 

álcool e outras drogas com a situação de rua, trabalhando o cuidado em parceria com os 

serviços de saúde e restante da rede socioassistencial (BRASIL, 2012b).  

Há que se destacar ainda o Serviço de Abordagem Social
47

, ofertado pelos CREAS 

como um instrumento também de identificação e de trabalho continuado, e qualificado 

com usuários de álcool e outras drogas, entre outras demandas. 

Já a alta complexidade diz respeito aos serviços de acolhimento institucional de 

curta e média permanência para indivíduos e/ou famílias que se encontram afastados 

temporariamente de seu núcleo familiar e/ou comunitário de referência. Estes serviços 

possuem características residenciais, assegurando a proteção integral aos seus usuários 

através da estadia, condições de higienização, segurança e privacidade, de modo que 

possam construir projetos de vida e, consequentemente, consigam retornar ao convívio 

familiar e/ou comunitário (BRASIL, 2004b). 

                                                                                                                                                                                     
diversos públicos e oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), o Centro POP volta-se, especificamente, para o atendimento especializado à população em 

situação de rua, devendo ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. A 

saber, o município do Rio de Janeiro possui dois Centros Pop, localizados no Centro e em Irajá. 
46

 O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI – de acordo com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 

2009, é ofertado nos CREAS, é um Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 

de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 

direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários 

e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que “as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social”.  
47

 O Serviço Especializado em Abordagem Social, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, é ofertado nos CREAS, de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. O Serviço deve buscar a resolução 

de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas 

públicas na perspectiva da garantia dos direitos. A saber, o município do Rio de Janeiro possui 14 CREAS. 
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Para além das RAS, RAPS e rede da assistência social, torna-se importante a 

incorporação de outros setores estratégicos, como a segurança e defesa social, vinculando 

ações de prevenção de criminalidade, educação e reinserção social dos indivíduos privados 

de liberdade ou cumprindo algum tipo de medida socioeducativa; a educação, em especial 

no que tange à prevenção, tendo nas escolas espaços comunitários amplos e privilegiados 

para a realização de trabalhos educativos e conscientizadores; outros setores, como a 

cultura, esporte, lazer, etc., através de ações preventivas e/ou atreladas ao cuidado.  

As políticas também preconizam que a prevenção e o cuidado ao uso de álcool e 

outras drogas deve ocorrer a partir da articulação entre os dispositivos governamentais e 

diferentes segmentos da sociedade, com a construção e/ou fortalecimento de redes sociais, 

visando à melhoria das condições de vida e promoção geral da saúde (BRASIL, 2005). 

Contudo, cabe destacar que essa corresponsabilização não significa 

desresponsabilizar o Estado na provisão de uma rede pública de tratamento aos usuários de 

drogas, com serviços e profissionais qualificados para atender a demanda existente. 

É importante ressaltar dois princípios que aparecem como fundamentais na 

organização das redes de atenção aos usuários de álcool e outras drogas: a 

intersetorialidade e a integralidade, haja vista que para a obtenção de resultados mais 

efetivos, a articulação intersetorial é imprescindível para incidir sobre os determinantes 

sociais do uso de drogas e promover saúde e a perspectiva integrada é necessária para a 

superação de práticas fragmentadas costumeiras no âmbito das políticas públicas 

brasileiras.  

Como forma de operacionalizar e o trabalho da rede de atenção aos usuários de 

drogas, a PAIUAD pressupõe o tratamento e reinserção social dos usuários/dependentes de 

drogas a partir da configuração da rede de atenção integrada, onde os CAPS ad possuem a 

tarefa de articulação dos serviços e do fluxo do cuidado, além da realização do 

matriciamento para os demais serviços não especializados (BRASIL, 2004c). Além desse 

papel de organização, os CAPS ad prestam atendimento individual, em grupo, oficinas 

terapêuticas, visitas domiciliares e leitos para repouso e/ou desintoxicação ambulatorial 

(BRASIL, 2004d).  

Nos últimos anos, acerca do “pânico social” relacionado ao uso do crack foram 

instituídos o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e à Prevenção em 

Álcool e outras Drogas (PEAD) e o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas, resultando depois no Programa “Crack, é Possível Vencer” que, apesar de algumas 
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particularidades frente à PNAD e PAIUAD, como um maior foco ao crack e à inserção (ou 

reinserção) do discurso jurídico e da autoridade policial na temática, também vai em 

direção à necessidade de organização da rede de atenção aos usuários de drogas, sua 

ampliação e melhoria do atendimento a esta demanda (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2010b; 

BRASIL, 2011). 

É importante destacar que existem a PNAD da SENAD (Ministério da Justiça), a 

PAIUAD (Ministério da Saúde) e o Programa “Crack, é possível vencer” (Governo 

Federal), que não é uma política pública, mas ao influenciar a maioria das ações na área 

adquire o caráter de uma. Estas políticas e o programa possuem algumas particularidades, 

inclusive, sobre racionalidade que atribuem ao fenômeno, como: redução de danos ou 

abstinência; guerra contra as drogas ou viés de saúde pública. 

Há que se salientar também que a rede que atende pessoas que apresentam 

problemas com álcool e outras drogas ainda é insipiente, sucateada, apresentando carência 

de recursos materiais e humanos, e ainda está em processo de consolidação. Vale ressaltar 

os preconceitos e os rótulos depreciativos que algumas dessas pessoas enfrentam para 

serem atendidas, sobretudo, as dependentes de crack que coabitam as cracolândias, sendo 

vistas por uma parcela de profissionais como “cracudas” e não como pessoas, sujeitos 

protagonistas de suas vidas, numa conjuntura adversa de desumanização dos atendimentos. 

De fato, o preconceito e a discriminação representam algumas das mais relevantes 

barreiras para a oferta do cuidado, haja vista que: 

 

ambos interferem substancialmente no vínculo de confiança, na expectativa de sucesso e, 

consequentemente, no nível de atenção e cuidado. Frequentemente afastam as pessoas que 

mais precisam de ajuda, por sentirem vergonha, culpa ou mesmo por perceberem que não 

estão sendo adequadamente acolhidas e respeitadas. O afastamento dos serviços agrava 

ainda mais os casos, contribuindo com a manutenção dos elevados índices de dependentes 

sem cuidado. Em situações extremas, a discriminação pode favorecer práticas desumanas 

de tratamento (RONZANI et al., 2014). 

 

 

O estigma nos serviços de saúde é uma barreira a ser superada. O artigo 3º da 

Portaria GM/MS n. 1.190, de 2009, que institui o Plano Emergencial de Ampliação do 

Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no SUS (PEAD) define o 

enfrentamento do estigma como uma dimensão política nesse cenário. Dessa forma, mostra 

em seu inciso IV a necessidade de que ações e o acolhimento aos usuários de álcool e 

outras drogas considerem que: 
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(...) deve haver uma dimensão política de enfrentamento do estigma associada a toda e 

qualquer ação proposta para a população usuária de álcool e outras drogas, tendo em vista 

que o acesso ao cuidado tem importantes barreiras sociais, oriundas da compreensão ainda 

existente de que a estes cidadãos devem ser ofertadas somente políticas repressivas. O 

estigma se manifesta também pela desconfiança dos usuários em relação ao acolhimento e 

cuidado oferecidos pelo Estado (BRASIL, 2009). 

 

 

Considerando o grande período histórico de negligência e lacuna assistencial sobre 

as redes de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, as quais ganharam força a partir 

de 2000, compreende-se: 

 

a rede de atenção aos usuários de drogas como um processo contínuo e não como um 

produto estático e acabado. Trata-se de uma construção permanente, conflituosa, onde 

saberes e práticas podem ser potencializados a partir de reflexões mais aprofundadas, 

reverberando no planejamento e implantação de projetos e ações mais contextualizados e 

eficazes (COSTA, MOTA, PAIVA e RONZANI, 2013). 

 

 

Almeja-se assim, um trabalho integrado e intersetorial, a partir da articulação da 

RAS, RAPS e assistência social, como também de outras políticas públicas, tais como: a 

segurança social, a educação, a habitação, o esporte, o lazer, etc., tendo em vista que a 

complexidade e a multidimensionalidade da questão das drogas implicam a necessidade de 

enfrentamento conjunto das políticas através da ação integrada de ações nos três níveis de 

governo com a sociedade civil.  

É importante ressaltar que: “a intersetorialidade não representa a exclusão da 

setorialidade. Pelo contrário, a construção da intersetorialidade e a perspectiva da 

integralidade na área social devem envolver diferentes acúmulos setoriais (LAPORT e 

JUNQUEIRA, 2015, p.68). Além disso, a integralidade se coloca como um grande desafio 

diante da fragmentação e desarticulação das políticas públicas brasileiras.  

No que tange à Reforma Psiquiátrica, é importante caracterizá-la como um processo 

social complexo, ainda em constituição e conformação, sendo alvo das contradições e 

resistências inerentes ao caminhar da história. Nos últimos anos, amplos setores 

conservadores da sociedade se organizam e se pautam em diferentes espaços políticos, 

sustentando teses que apontam para um perigoso retrocesso que pode colocar a perder 

importantes conquistas sociais conseguidas tão arduamente. Tem-se atualmente a questão 

da dependência do crack como sinônimo de saúde mental (YASUI, 2013). 

Segundo o mesmo autor, vive-se uma “cultura manicomial”, onde a internação 

psiquiátrica ainda continua sendo solicitada pelas famílias e pela comunidade, sobretudo, 
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dos dependentes de crack, apesar da oferta da rede de serviços que existe hoje, ainda 

persiste a exigência social de uma internação, mesmo que compulsória toda vez que algum 

tipo de comportamento mais estranho ou extravagante surge. Diante do exposto: 

 

esta face higienista se oculta em um discurso precariamente científico que afirma ser a 

internação compulsória a única forma de induzir o sujeito ao tratamento. Se a ação da 

saúde por seus agentes e trabalhadores não é suficiente, o aparato jurídico e policial é 

convocado para fazer cumprir este princípio que está na origem do nascimento da 

Psiquiatria, como destacamos anteriormente. Não se trata de preocupação e zelo com o 

sujeito em sofrimento, mas sim de atender a uma demanda social marcada por um 

determinado tempo histórico (YASUI, 2013, p. 100). 

 

 

O fenômeno do crack está presente nas ruas das grandes metrópoles há, pelo 

menos, duas décadas, se não houvesse como pano de fundo os megaeventos internacionais 

não ganharia o destaque que adquiriu. Além do mais, tem-se o interesse econômico de 

algumas entidades em ampliar a sua influência, ofertando leitos em comunidades 

terapêuticas de caráter religioso, notadamente evangélico, restaurando convênios com o 

Poder Público, processo este que a reforma psiquiátrica condena veementemente desde a 

sua origem. 

Enfim, as políticas de saúde e assistência social apenas não darão conta da 

complexidade das questões que envolvem o atendimento aos usuários de drogas, os quais 

necessitam de um cuidado mais amplo, efetivo, eficiente e eficaz do Poder Público para 

ofertarem serviços de qualidade. São evidentes os avanços conquistados no decorrer do 

processo, mas há ainda muito que se desconstruir e superar, principalmente, a “dialética da 

passividade” (QUINDERÉ et. al., 2013, p. 182), onde se decide tudo pelo usuário, sendo o 

mesmo visto como alguém doente, incapaz, dando maior ênfase à substância consumida 

por ele.  

 

3.3 A Redução de Danos como um caminho possível no que tange à dependência 

 

“As práticas de Redução de Danos são baseadas em princípios de pragmatismo e compreensão da 

diversidade. [...] O esforço é pela preservação da vida.” 

Tarcísio Andrade
48

 

 

                                                           
48

 Psiquiatra e Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Bahia. 
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De acordo com Rosa (2014), tradicionalmente existem três diferentes políticas que 

possuem por objetivo disciplinar, normalizar e controlar a produção, o comércio e o 

consumo de drogas. A primeira, chamada de redução da oferta, caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de ações de erradicação de plantações e destruição de princípios ativos; 

de repressão à produção, ao refino e ao comércio de substâncias precursoras e de drogas; 

de combate à lavagem de dinheiro e de fiscalização e controle da produção, da 

comercialização e do uso destes produtos. A segunda, chamada de redução da demanda, 

pauta-se em ações, estratégias, esforços e recursos para desestimular ou diminuir o 

consumo – especialmente a iniciação – e para tratar os usuários e dependentes por meio de 

terapias. A terceira, chamada de redução de danos, objetiva executar ações destinadas à 

prevenção das possíveis consequências danos as à saúde decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas sem necessariamente interferir na redução da oferta e da demanda, referindo-se 

de políticas que almejam não somente a desestigmatização, mas a descriminalização dos 

usuários de drogas. 

No que tange às políticas de redução de danos, uma das figuras mais citadas se 

refere ao professor de psicologia e diretor do Addictive Behaviors Research Center da 

Universidade de Washington, Gordon Alan Marlatt, sendo um dos seus trabalhos de maior 

destaque, a obra intitulada “Redução de Danos: Estratégias práticas para lidar com 

comportamentos de alto risco”, na qual o autor não apenas apresenta os principais 

elementos desta política situada, sobretudo, no campo da saúde pública, como também 

relata algumas experiências observadas sobre esta temática em diferentes países. 

Atualmente, as políticas de redução de danos executadas em diversos países do 

mundo, iniciaram-se com o relatório de Rolleston, implementado na Inglaterra, em 1926, o 

qual estabelecia um princípio que o médico poderia prescrever legalmente substâncias 

derivadas do ópio para os dependentes de drogas, dando ao médico o poder tanto da 

prescrição quanto da escolha do modelo de tratamento destinado ao usuário e/ou 

dependente de drogas. 

Cabe pontuar que apesar da prescrição de certas substâncias psicoativas a 

dependentes de drogas tenha sido desaprovada durante alguns anos na Inglaterra, tal 

política voltou a ser praticada pelo Departamento de Saúde de Merseyside em 1990, 

atendendo às demandas da cidade de Liverpool. De acordo com o modelo inglês de 

redução de danos, os indivíduos diagnosticados como dependentes teriam a sua disposição 

uma variedade de serviços que incluía desde as trocas de seringas e prescrições de heroína 
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e cocaína, até programas de aconselhamento baseados em um modelo educativo 

fundamentado na prevenção e minimização dos eventuais danos provocados pelo consumo 

de certas substâncias psicoativas. Dessa forma, os farmacêuticos não somente prescreviam 

estas drogas como também as preparavam em forma de cigarros, injeções, ampolas, formas 

líquidas e até mesmo aerossol. Fazia parte do tratamento a oferta da internação como 

possibilidade para a desintoxicação. 

Diferentemente do que ocorre na atualidade nos Estados Unidos e no Brasil, a força 

policial desempenhava um papel decisivo na abordagem de redução de danos em 

Merseyside, uma vez que alguns representantes policiais participavam dos comitês de 

aconselhamento de saúde, a fim de melhoras os programas de prevenção e tratamento dos 

problemas decorrentes do consumo de drogas.  

Marlatt (1999) pontua que embora as práticas de medicalização de drogas sejam 

vista de maneira controversa, elas receberam uma investida adicional proveniente da crise 

da AIDS. Estes programas de trocas de seringas e agulhas foram introduzidos na 

Inglaterra, no intuito de “minimização de danos”, termo britânico designado para a redução 

de danos. 

É importante sinalizar que a redução de danos, enquanto movimento político de 

cunho internacional fundamentado na minimização das consequências danosas à saúde em 

decorrência do consumo de drogas, surgiu como resposta ao aumento da incidência em 

nível global do HIV/AIDS na década de 1980. O sucesso destas abordagens inovadoras 

que operavam no campo da saúde e da segurança pública introduzidas nos Países Baixos, 

no Reino Unido e na Austrália, baseava-se, principalmente, em programas de trocas de 

seringas e na prescrição médica de determinadas substâncias destinadas ao tratamento da 

dependência química através da minimização dos danos à saúde. 

Apenas nos anos 1980, as ações norteadoras dos princípios da redução de danos 

foram sistematizadas em formas de programas, sendo primeiramente implementadas na 

Holanda por uma associação de usuários de drogas preocupada com a disseminação das 

hepatites entre os mesmos. Todavia, as estratégias de redução de danos só ganharam força 

quando começaram a ser documentadas em várias partes do mundo elevadas a prevalência 

de infecção pelo HIV entre os usuários de drogas, mostrando a sua eficácia no controle da 

infecção destas epidemias. 
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Cabe pontuar a adoção da Lei Holandesa de Ópio, de 1976, que distinguia as drogas 

de “risco inaceitável” (heroína, cocaína, anfetaminas e LSD) e as drogas de menor risco 

(maconha e haxixe). 

É importante destacar também que o movimento que procurava uma abordagem 

mais humana e pragmática na minimização dos prejuízos causados pelo consumo de 

drogas foi resultado da participação direta da população na reivindicação por seus direitos 

sociais. A Junkiebond, Liga dos Usuários de Drogas ou Junkies, fundada em Roterdã, em 

1980, que funcionava como uma espécie de sindicato destinado aos usuários de drogas 

pesadas passou a ter representatividade na grande maioria das cidades daquele país. Logo, 

a articulação deste movimento de usuários de drogas incidiu no desenvolvimento do 

primeiro programa de trocas de seringas em Amsterdã, em 1984, que fez com que o 

Serviço Municipal de Saúde fornecesse semanalmente seringas e agulhas descartáveis em 

grandes quantidades ao Junkiebond, buscando distribuí-las, a fim de reduzir a incidência de 

algumas doenças transmitidas pelo compartilhamento destes produtos. 

Procurava-se evitar a rotulação e a estigmatização dos usuários de drogas, uma 

tentativa de reconhecer e afastar os mercados de drogas consideradas pelo Estado como 

inaceitáveis e perigosas daquelas tidas como menos ameaçadoras. Tais programas de 

redução de danos acabaram se tornando políticas de Estado. Contudo, segundo Marlatt 

(1999, p. 33), qualquer tentativa de se aplicar o modelo holandês de política de drogas em 

outros países é uma questão difícil, dadas todas as diferenças culturais envolvidas. 

O programa de redução de danos de Frankfurt, iniciado em 1990, tornou-se um 

modelo de referência para outras grandes cidades européias, uma vez que disponibilizava 

serviços que incluíam camionetas móveis para provisão de aconselhamento e trocas de 

seringas para usuários; acesso à troca de agulhas em farmácias nas zonas urbanas; 

programas de baixa exigência para fornecimento de metadona; abrigos destinados ao 

pernoite daqueles indivíduos diagnosticados como dependentes que careciam de moradia; 

quatro centros de urgência que ofereciam tratamento médico também por meio de 

“cafeteiras de contato” e três salas de assistência a saúde em áreas seguras onde os usuários 

poderiam injetar-se drogas sem serem importunados. Os efeitos positivos do programa de 

redução de danos desenvolvido em Frankfurt foram evidenciados por estudos que 

comprovam a queda do número de mortes anuais por overdose de drogas, de 140 mortes, 

em 1991, para 22 mortes, em 1994 (MARLATT, 1999, p. 38). 
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Cabe pontuar que o primeiro país a introduzir formalmente a redução de danos em 

sua política nacional de drogas foi à Austrália, onde as políticas de drogas australianas na 

atualidade incluem o tabaco e o álcool na lista de drogas ilícitas, por reconhecerem estas 

duas substâncias como responsáveis por grande parte dos danos provocados no país. 

É importante destacar que a educação sobre as drogas pautada na redução de danos 

se baseia no humanitarismo, no pragmatismo e, sobretudo, em uma abordagem com cunho 

na saúde pública (ibidem, p. 40). Além do mais, é de suma relevância colocar que: 

 

os princípios da educação sobre drogas fundamentados na redução de danos pressupõem 

que o consumo destas substâncias é algo normal que não está associado somente a riscos, 

mas também está fortemente ligado a benefícios. Como vivemos em diferentes contextos 

históricos, sociais e territoriais, onde o consumo de drogas sempre se fez presente, esta 

abordagem reconhece que substâncias psicoativas não podem ser eliminadas de nosso 

planeta, no entanto, os eventuais danos provocados pelo consumo destes produtos podem 

ser reduzidos de forma eficaz (ROSA, 2014, p. 207). 

 

No que se refere à política brasileira de redução de danos, apesar da mesma estar 

pautada na desestigmatização e humanização dos usuários de drogas, tendo se baseado em 

alguns pressupostos do SUS, na sua implementação geralmente se deparava com ações 

fundamentadas em concepções de saúde divergentes. A experiência brasileira com 

políticas públicas bem-sucedidas de projetos de redução de danos é voltada quase que 

exclusivamente para a prevenção da infecção pelo HIV e outros agentes de transmissão 

sexual e sanguínea. 

A 6ª Carta ao Brasil
49

, elaborada por representantes da Associação Brasileira de 

Redutores de Danos – ABORDA, uma das organizações não governamentais mais ativas e 

representativas de redução de danos no Brasil procurou elucidar a relação entre a redução 

de danos e o SUS.  

É válido destacar que em 2002, iniciou-se a implantação dos CAPS ad, lançados 

oficialmente pelo Ministério da Saúde em 2004, tendo como fundamento a diretriz clínica-

política da redução de danos. Nos serviços destes equipamentos, a abstinência não deveria 

ser mais a única meta possível do tratamento, almejando não somente reduzir os prejuízos 

oriundos do uso abusivo de drogas, como também garantir a autonomia e a 

responsabilidade do usuário em relação com essas substâncias. 

                                                           
49

 Documento elaborado em Santo André – SP, no dia 25 de junho de 2006, durante o 6º Encontro Nacional de 

Redutores de Danos, objetivando fazer com que a redução de danos fosse incorporada ao SUS, em âmbito 

nacional. 
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Todavia, houve certa desintegração de outros importantes serviços vinculados a 

atenção básica e os serviços especializados para tratamento de uso abusivo de drogas, além 

de uma nítida ausência da política de atenção ao uso de álcool e outras drogas que 

objetivavam garantir de forma eficaz o acesso dos usuários de drogas ao SUS.  

Em 2004, houve a implementação de um projeto piloto, baseado na redução de 

danos, o qual pretendia validar as estratégias de melhoria na qualidade de atenção aos 

usuários de drogas infectados pelo HIV nos Serviços de Assistência Especializada – SAE.  

Vale ressaltar que a atual Política do Ministério da Saúde, publicada em março de 

2003, a qual baseia a sua abordagem na proposta da Redução de Danos, também 

denominada como “clínico-política” (OLIVEIRA, 2004, p. 191) e que prega a ideia de um 

uso responsável e consciente de drogas, propõe um acolhimento dos usuários nas suas 

diferenças, contrapondo-se à abstinência como a única forma de tratamento, proposta na 

Política Nacional Antidrogas (PNAD). Apresenta-se assim, como uma alternativa de ajuda 

que considera os usuários de drogas como sujeitos de direitos, oferecendo-lhes um espaço 

efetivo de exercício da cidadania e que tem como principal objetivo reduzir os danos que a 

droga pode causar no indivíduo.  

No que se concerne ao uso do crack, as estratégias de redução de danos se 

caracterizam pela tolerância, visto que evitam o julgamento moral sobre os 

comportamentos relacionados ao seu uso, assim como intervenções autoritárias e 

preconceituosas. É de extrema importância oferecer serviços de abordagem nas próprias 

cenas de uso do crack, nas chamadas cracolândias, a fim de se evitar a exposição a outras 

situações de risco e aproximar o usuário das instituições de saúde e assistência social, 

abrindo possibilidade de pedir ajudar quando julgar necessário. 

De acordo com o psiquiatra Marcelo Cruz, coordenador do Programa de Estudos e 

Assistência ao Uso Indevido de Drogas (Projad) e professor do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, as ações para redução de riscos de contaminação 

por doenças entre usuários de drogas injetáveis e também durante a prática sexual 

marcaram o início das estratégias de Redução de Danos no país. Com o êxito dessas ações, 

elas passaram a ser usadas também na prevenção de outras práticas de risco, tais como 

problemas com drogas não injetáveis, como é o caso do crack na atualidade
50

. 

                                                           
50

 Material extraído do site http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/cuidado/reducao-de-danos, acessado no 

dia 25 de fevereiro de 2012. 

http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/cuidado/reducao-de-danos
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Ainda segundo Cruz , a estratégia de redução de danos para usuários de crack prevê 

a distribuição de preservativos, a disponibilização de informações sobre os riscos de 

contaminação pelo compartilhamento de cachimbos e sobre os cuidados para a prática de 

sexo mais seguro. Dessa forma, a abordagem nas cenas de uso da droga não é um fim em si 

mesmo, mas um serviço ofertado junto a muitos outros, com o objetivo geral de 

preservação da saúde. 

Os profissionais que realizavam estas ações concebidas pela saúde pública foram 

designados “redutores de danos” e tinham como propósito a execução dos chamados 

“trabalhos de campo”. De acordo com Rigoni (2006, p. 101), a Redução de Danos “[...] 

gira em torno do mote ‘assuma o controle’, que faz alusão à intenção de que o usuário 

possa assumir o controle sobre o uso da substância”, assumindo assim o protagonismo na 

sua vida. 

As políticas de redução de danos iniciaram no Brasil, em 1989, na cidade de 

Santos, onde havia um movimento sanitarista bastante progressista. Naquela época, 

predominava uma política de HIV/Aids que envolvia a comunidade santista e as demandas 

de grupos minoritários estigmatizados que viviam na cidade, tais como: os homossexuais. 

Entretanto, o primeiro programa a disponibilizar trocas de seringas e agulhas sob o 

financiamento oficial do Governo Federal foi o Projeto de Redução de Danos entre 

usuários de drogas injetáveis (UDIs) de Salvador, por meio do Projeto Brasil, iniciado a 

partir de 1994, que havia sido aprovado pelo Programa Nacional de DST/Aids  juntamente 

com o Ministério da Saúde, cujo objetivo era desenvolver um Estudo sobre o 

Comportamento e Soroprevalência para Aids entre UDIs. 

Em 1997, também foi organizada a primeira Lei de Redução de Danos no Brasil, 

através de uma proposta elaborada pelo deputado estadual de São Paulo, Paulo Teixeira, do 

Partido dos Trabalhadores – PT, a qual serviu como referência para várias outras propostas 

subseqüentes, tendo como pressuposto o respeito a todos, inclusive aos usuários de drogas, 

segundo Siqueira (2006). 

Cabe destacar a Lei Federal 10.490/02, cujo § 2º do art. 12, adotou a redução de 

danos como política de saúde pública, garantindo certos direitos aos usuários de drogas, 

que, embora, adotar posições retrógradas amparadas no aumento das penas, na 

criminalização antecipada, etc., esta política também foi garantida pela legislação 

posterior, a Lei Federal 11.343/06. 
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A saber, Salvador foi o primeiro município a ter uma Política de Redução de Danos 

com trocas de seringas no Brasil, em 1995. Já a primeira lei estadual a legalizar tais trocas 

foi proposta pelo Deputado Estadual Paulo Teixeira e sancionada no Estado de São Paulo, 

em março de 1998. A partir de então, outros estados e municípios aprovaram leis 

semelhantes. 

No Brasil, a redução de danos surgiu de forma similar a outros países, a exemplo da 

Holanda, visto que grande parte de seus programas provinha de reivindicações de grupos 

ou associações de usuários de drogas que se preocupavam com questões referentes a certas 

doenças advindas de práticas de consumo de substâncias psicoativas, principalmente, 

intravenosas. Apesar das recorrentes polêmicas de alas mais conservadoras da sociedade 

que a tratam como uma política que fomenta o uso de drogas ilícitas, a redução de danos 

em nosso país tem se apresentado como uma tática eficaz de minimização dos índices de 

contaminação de doenças como também tem sido tratada como uma estratégia que pode 

resultar na abstinência. Como exemplos de experiências de redução de danos, têm-se: as 

trocas de seringas, a distribuição de cachimbos, preservativos e demais kits, assim como a 

substituição de drogas como o crack e a cocaína por cannabis, ayahuasca e ibogaína. 

Na Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral dos Usuários de Álcool e 

outras Drogas busca-se uma mudança de um modelo hospitalocêntrico de tratamento para 

os usuários de drogas, para um regime ambulatorial e comunitário para com estas pessoas, 

onde se compreende que “a decisão de uso se dá no espaço privado, [...] é, portanto, 

pessoal, aposta-se na consciência crítica, na responsabilidade de cada um diante de si 

mesmo e diante do outro” (ACSERALD, 2000, p. 167), em contraposição à Política 

Nacional sobre Drogas (PNAD), que enfatiza o produto-droga e desconsidera o contento e 

o poder de ação dos sujeitos em relação a ele. Isto faz com que haja uma coisificação do 

sujeito (usuário) e uma personificação do objeto (droga), desconsiderando também a 

realidade na qual a substância é utilizada. 

A Redução de Danos questiona a eficácia das medidas repressivas na prevenção do 

consumo e reabilitação dos usuários e dependentes. Ela se baseia na minimização dos 

impactos negativos e dos riscos advindos do uso de drogas, e não parte do princípio que 

deve haver imediata e obrigatória extinção do uso de drogas (CRUZ, 2010). Trata-se de 

uma estratégia que pretende inserir o usuário no tratamento, respeitando a autonomia, 

contribuindo assim, para a articulação das diferentes abordagens, quais sejam prevenção, 
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atenção à saúde, acolhimento e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 

através de um acompanhamento com diversas categorias profissionais. 

O real posicionamento do Estado brasileiro diante do uso de drogas se alinha ao 

discurso proibicionista. No entanto, as políticas públicas de drogas brasileiras, a partir da 

década de 2000, têm-se apresentado permeáveis ao enfoque da redução de danos, 

favorecendo um modelo de atenção aos usuários de drogas orientado por esta concepção. 

Com isso, propõe-se reconhecer as diferenças entre usuário, a pessoa em uso indevido ou 

dependente, considerando-se que esta distinção implica abordagens igualmente 

diferenciadas (ALVES, 2009), favorecendo dessa forma, a abordagem integral do cuidado 

e o compromisso com os direitos de cidadania. 

Até 1998, o Brasil não contava com uma política nacional específica sobre o tema 

da redução da demanda e da oferta de drogas. Foi a partir deste ano que se iniciou um 

processo de coordenação de um projeto nacional sobre drogas, sendo criada a Secretaria 

Nacional Antidrogas. Em 2002, foi instituída a Política Nacional Antidrogas e em 2005, a 

política sofreu um realinhamento que veio a resultar na mudança da denominação para 

Política Nacional Sobre Drogas (DUARTE; BRANCO, 2009), e tudo o que contivesse o 

prefixo “anti” tornou-se “sobre drogas”. Assim, o ideal da “sociedade livre de drogas” 

dá lugar a uma “sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas 

lícitas” (ALVES, 2009), conforme já descrito. 

No que tange ao novo estatuto legal que versa sobre as drogas – a Lei nº 

11.343/2006, fica estabelecido o reconhecimento da política de redução de danos, assim 

como a importância da intersetorialidade, agora construída a princípio do Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas. Todavia, não se desconheça a existência de críticas ao 

atual modelo, o fato é que a atual política brasileira sobre drogas compõe toda uma 

estrutura organizacional por parte do Estado, envolvendo profissionais de diversos 

segmentos e órgãos de várias esferas governamentais (DUARTE; BRANCO, 2009), 

contando igualmente com o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), os 

Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais sobre Drogas, que possuem um papel 

essencial na promoção e no reordenamento das políticas sobre drogas. 

A redução de danos deve ser reconhecida como a racionalidade que permeia as 

intervenções preventivas, assistenciais e de promoção da saúde, assim como uma garantia 

dos direitos humanos (BRASIL, 2005). É uma abordagem alternativa que objetiva à 

melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de 
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drogas, embasando parte das políticas e ações sobre álcool e outras drogas. Propõe ações 

de autocuidado para se minimizar a exposição a riscos e impactos, não havendo 

obrigatoriedade na imediata abstinência do uso da droga ou de deixar de usá-la. Embora, 

ainda sim, é vista por muitos com censura e preconceito, haja vista que há profissionais 

que priorizam a abstinência total, como meta maior e obrigatória (SCHNEIDER, 2010). 

Em outra direção, é essencial a compreensão realista de seus objetivos para não considerá-

la como incentivo ao uso de drogas. 

Enfim, a prática baseada num “discurso da verdade”, de pureza, limpeza e 

abstinência das drogas (BUCHER, 1992) tem se mostrado inalcançável e é de fato. A 

proposta de redução de danos pautada numa perspectiva de “educação para autonomia” 

(ACSERALD, 2000) é mais viável e eficiente, já que diferentemente de uma postura de 

permissividade e de desresponsabilização dos sujeitos frente às drogas, como alguns a 

entendem, ela aposta no protagonismo do sujeito na condução da sua vida. 

Em suma, é fundamental salientar que o mais importante é que o usuário de 

substâncias psicoativas tenha a possibilidade de escolher qual é o melhor tratamento que se 

adéque as suas necessidades, sendo proativo no mesmo, tendo a possibilidade de mudar 

quando achar pertinente, por meio de práticas respeitosas, acolhedoras, humanizadas e que 

valorizem o sujeito na condução do processo. Assim: 

 

os serviços precisam caminhar numa perspectiva de agregar os modelos de intervenção 

aos usuários, pois uma abordagem não exclui a outra. Há usuários com necessidades de se 

abster e outros que não conseguem, podendo ter a possibilidade de optar por outras metas. 

O serviço, entretanto, não pode desconsiderar a diversidade de usuários 

(ALBUQUERQUE et. al, 2013, p. 336). 

 

 

3.4 A Política de Enfrentamento ao Crack no Brasil: que “luta” é essa? 

 

“Numa sociedade individualista de consumo, onde todos estão preocupados consigo mesmo, o uso do crack 

parece se encaixar, ou seja, é exatamente aquilo que todos esperavam, pois satisfaz, eleva o prazer à 

potência.” 

(QUINDERÉ et. al., 2013, p. 241). 

 

É notório o aumento do consumo de cocaína/crack no Brasil, onde dados 

demonstram que o uso de cocaína no país aumentou de 1% (1993); para 1,8% (1997); 

2,3% (2001); 2,9% (2005) e 4% (2012). O crack tem uma prevalência de 1,4% na faixa 

adulta. Dados apontam que o consumo de cocaína aspirada é maior nas regiões 
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economicamente mais ricas do país (Sudeste 2,4%) e crack – cocaína fumada, em 2012, foi 

maior nas regiões mais pobres (Nordeste 0,9% e Centro-Oeste 1,8%) (LARANJEIRA, 

2012). Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (UNIAD/UNIFESP) coloca o 

Brasil como o primeiro lugar em consumo de crack – aproximadamente 1,2 milhões de 

usuários (WOLOSZYN, 2012). Dados da SENAD de 2007 indicam que 38,5% das 

instituições de tratamento são comunidades terapêuticas (BRASIL, 2007), numa 

conjuntura de expansão das igrejas pentecostais – principais organizadoras no Brasil das 

Comunidades Terapêuticas religiosas (CRT). 

Todavia, não há uma epidemia do crack no país, conforme difusão nos aparelhos 

midiáticos. Então, por que ele ganhou tanta evidência e motivo de enorme preocupação 

pelo Poder Público? Não se deve deixar de salientar aqui o contexto de realizações dos 

megaeventos internacionais no país. Contudo, tais questionamentos só serão respondidos 

no capítulo subsequente, apenas foram pontuados para já estimularem a reflexão acerca da 

temática. 

Cabe pontuar que em maio de 2010, o governo federal, por intermédio do Decreto 

Presidencial n. 7.179, instituiu o “Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas (PIEC)”. Este plano objetiva a prevenção do uso, o tratamento, a reinserção social 

de usuários e o enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. De acordo com o 

referido decreto, as ações do referido Plano devem ser executadas de forma descentralizada 

e integrada, por meio da conjugação de esforços entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, observadas a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a 

integralidade, a participação da sociedade civil e o controle social. 

Há que se destacar a Portaria nº 122 de 25 de janeiro de 2012, na qual são definidas 

as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, 

considerando como composição mínima da equipe dois profissionais de nível superior e 

dois de nível médio podendo agregar agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2012a). 

Este equipamento já foi melhor explicitado no item 2.2 deste Capítulo. 

Como atualização desse plano, o governo federal lançou, em 2011, o Programa 

“Crack, é Possível Vencer”, firmando a diretriz da intersetorialidade por intermédio da 

criação nos municípios participantes de um Comitê Gestor de Políticas sobre Drogas, 

composto por diferentes secretarias municipais. O programa é estruturado em três eixos – 

cuidado, prevenção e autoridade – priorizando o desenvolvimento de forma integrada com 

estados e municípios. Entre as ações, está a atenção aos usuários, a ampliação da rede de 
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atenção, a capacitação de pessoas que trabalham no tratamento de usuários de drogas, 

ações de repressão ao tráfico e projetos de reinserção de usuários (BRASIL, 2011). 

Vale aqui a reflexão, se a proposta é “vencer o crack”, novamente, percebe-se a 

relevância no produto, na droga, desconsiderando o sujeito que o consome e em quais 

contextos de uso o realiza. 

O Programa “Crack, é possível vencer” integra diversas políticas públicas, 

envolvendo ações do Ministério da Educação; do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário; Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, coordenadas por estes dois últimos, 

e suas estratégias estão organizadas em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade.  

Como diretrizes das referidas ações, o programa traz: o desenvolvimento de ações 

específicas para as diferentes necessidades dos usuários nas áreas de saúde, assistência 

social, educação e segurança pública; o monitoramento intensivo das ações para 

acompanhamento da sua execução, incluindo a realização de pesquisas e desenvolvimento 

de novos indicadores. Com relação aos objetivos dos Eixos Prevenção; Cuidado e 

Autoridade, dizem respeito, respectivamente, à: educação, informação e capacitação; ao 

aumento da oferta do tratamento de saúde e à atenção aos usuários e enfrentamento ao 

tráfico de drogas e às organizações criminosas. 

Considerando a amplitude e a relevância da temática, a proposta deste trabalho é de 

avaliar como este Programa está sendo pensado e executado no Município do Rio de 

Janeiro, enfocando a análise na sua concepção. 

De acordo com o referido Programa, no que se refere ao eixo Prevenção, existem 

os Centros Regionais de Referência e as capacitações de profissionais e da sociedade civil. 

Acerca dos primeiros, são Centros vinculados a Universidades, Centros Universitários ou 

Faculdades públicas federais ou estaduais destinados à formação presencial permanente 

dos profissionais que atuam nas redes de saúde, assistência social e segurança pública, bem 

como daqueles que atuam no Ministério Público, Poder Judiciário e entidades que prestam 

apoio a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Os Centros estão em 

instituições que abrangem uma população igual ou superior a 500 (quinhentos) mil 

habitantes ou em municípios menores quando firmadas parcerias com municípios vizinhos 

para atender população de tamanho semelhante. São realizados cursos específicos para 

capacitação em cada área de atuação dos diferentes profissionais alcançados, com cerca de 

80 a 160 vagas por curso, respeitando a duração de 60 ou 80 horas, a depender do curso.  
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No que se refere ao segundo item, trata-se de capacitações de profissionais das 

áreas de educação, saúde, assistência social, justiça, segurança pública, conselhos, 

lideranças comunitárias e religiosas, além de profissionais e voluntários que atuam em 

Comunidades Terapêuticas. O objetivo é capacitar os diversos seguimentos sociais para 

atuarem na prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas e comportamentos de risco, 

para a adequada identificação, abordagem e encaminhamento para a rede de atenção à 

saúde. O foco dessas capacitações é a defesa e a promoção dos Direitos Humanos e a 

articulação e o fortalecimento das redes locais, respondendo às demandas existentes em 

seu cotidiano de trabalho, sempre de acordo com as orientações e diretrizes da Política 

Nacional sobre Drogas – PNAD e da Política Nacional sobre o Álcool – PNA. 

Os cursos destinados a profissionais e gestores de todo o país é totalmente gratuito, 

desenvolvido na modalidade de Educação à Distância (EaD), com certificação de extensão 

universitária pelas universidades parceiras. Os alunos recebem todo o material didático no 

endereço residencial e tem acesso às novas tecnologias de EaD, incluindo ambiente virtual 

de aprendizagem interativa com a disponibilização de chats, fóruns, teleconferências, 

videoaulas, dentre outros, além de portal específico do curso, acompanhamento por tutores 

especializados e telefonia gratuita para dúvidas e orientações. As aulas poderão ser 

acompanhadas em qualquer horário do dia ou da noite. 

Concernente ao eixo Cuidado, como uma das diretrizes principais de ação, destaca-

se a formação de uma rede apoio ao usuário e à família. Neste eixo, o programa prevê a 

ampliação dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e o fortalecimento das 

articulações com outras áreas, sobretudo, com o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). As instituições do terceiro setor também são parceiras no atendimento ao usuário 

de crack. Dentre as diretrizes do referido eixo, tem-se: serviços diferentes para 

necessidades distintas; ampliação da oferta de serviços; rede SUS preparada para o 

atendimento; reinserção social e apoio integral aos usuários e famílias. 

Na preparação da rede SUS para o atendimento ao usuário de crack, previu-se a 

formação e capacitação de 350 mil auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde; 11 mil profissionais de saúde; 100 mil alunos de cursos de graduação da área de 

saúde; 15 mil gestores e profissionais das Comunidades Terapêuticas
51

; incremento de 

82% nas vagas de Residência Médica em Psiquiatria; 304 novas vagas em saúde mental 

                                                           
51

 Cabe sinalizar aqui que a discussão acerca das Comunidades Terapêuticas será melhor abordada nos itens 

3.2.1 e 3.2.2.  
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para Residência Multiprofissional e 1.659 profissionais dos CAPS ad (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas) para atuarem como teleconsultores. 

Ainda no que tange às ações do eixo Cuidado, o programa enfoca: a atenção ao 

usuário nos locais de concentração de uso do crack; atendimento especializado para o 

usuário e a opção do acolhimento. Para tal, propõe uma rede articulada composta por: 

Consultórios na Rua; CAPS ad 24h; Enfermarias Especializadas; Unidades de 

Acolhimento Adulto; Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil e Comunidades 

Terapêuticas. Quanto aos Consultórios na Rua, propôs-se 308 destes formados por equipes 

de saúde, com o foco na população em situação de rua, acompanhada por equipes de 

abordagem social na rua, com fins de atendimento a este público com encaminhamento 

para outras unidades de saúde e equipamentos da assistência social (CRAS
52

 e CREAS
53

). 

Acerca dos CAPSad foi proposta a ampliação do funcionamento destes serviços para 24 

horas; a criação de novas unidades (41), totalizando 175; o reajuste no valor do custeio 

destes de R$ 60.000,00 para R$ 92.000,00 e com isso, a ampliação do atendimento (média 

de 70 mil atendimentos mensais). E ainda foram propostos 2.460 novos leitos em 

enfermarias especializadas; tratamento hospitalar para casos de abstinências e intoxicações 

graves, e internação de curta duração até a estabilidade clínica; readequação de 1.140 leitos 

existentes para crack e outras drogas, e reajuste do valor da diária de internação de R$ 

57,00 para até R$ 200,00 por leito. 

No que se refere às Unidades de Acolhimento para Adultos, a estimativa é de 

criação de 430 Unidades, em parceria com instituições e entidades sem fins lucrativos; 

acolhimento e apoio ao usuário para manutenção da estabilidade clínica e controle da 

abstinência. Para crianças e adolescentes, a estimativa é de 188 Unidades de Acolhimento 

Infanto-Juvenil. Sobre as comunidades terapêuticas, propôs-se: a habilitação e o 

financiamento de vagas de atendimento de saúde nestas; apoio ao acolhimento e à 

recuperação de usuários de drogas, por meio de seleção pública de projetos e o 

financiamento de 56 equipes de atenção básica à saúde para atendimento as mesmas.  

                                                           
52

 Art. 6
o
-C. § 1

o
 O Centro de Referência de Assistência Social (CCRRAASS))  é a unidade pública municipal, de base 

territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos 

serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 
53

 § 2
o
  O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CCRREEAASS))  é a unidade pública de 

abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias 

que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 

demandam intervenções especializadas da proteção social especial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 
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Quanto ao Eixo Autoridade, existem: bases móveis; enfrentamento a organizações 

criminosas e policiais capacitados em policiamento de proximidade. 

As bases móveis de videomonitoramento são micro-ônibus adaptados que auxiliam 

as ações de policiamento ostensivo de proximidade nas cenas de venda e consumo de crack 

e outras drogas. Elas servem como um pequeno centro de comando e controle, dando 

suporte tecnológico aos profissionais de segurança pública que acompanham, por meio de 

monitores, as imagens captadas por câmeras de vídeo instaladas em pontos fixos de maior 

vulnerabilidade. 

Os profissionais de segurança pública que atuarão nas bases estão sendo 

capacitados a atuar de acordo com a filosofia de Polícia Comunitária e em parceria com as 

redes que integram o cuidado ao usuário de drogas e seus familiares. Esses profissionais 

estarão aptos a fazer o encaminhamento dos usuários de drogas aos serviços de saúde e 

assistência social existentes no município, atuando também na mobilização comunitária, 

construindo com a comunidade no entorno das cenas de uso as soluções para torná-las mais 

seguras. 

Quanto ao enfrentamento a organizações criminosas, são operações especiais que 

atuam no tráfico de drogas, principalmente contra o tráfico ilegal de cocaína e de crack. 

Essas operações de investigação visam desestruturar as grandes organizações criminosas 

de narcotraficantes, efetuando a prisão dos seus principais líderes e retirando de circulação 

grandes quantidades de entorpecentes. Outro objetivo dessas operações é a apreensão dos 

bens dos traficantes, adquiridos com o comércio ilegal de drogas. Com isso, a Polícia 

Federal atua para desarticular toda a estrutura da organização criminosa, dificultando que 

ela volte a praticar crimes. O patrimônio apreendido dos traficantes retorna para o Estado 

para ser utilizado na própria repressão ao tráfico de drogas e também para as ações de 

prevenção e tratamento ao uso de drogas. 

Em relação à capacitação dos profissionais para o policiamento da cidade, esta se 

dá através de cursos específicos para qualificar a atuação dos profissionais de segurança 

pública - policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e guardas municipais - que 

atuarão no policiamento nos estados e municípios que aderiram ao Programa Crack, é 

possível vencer. São capacitações modulares que totalizam 160 horas, ou quatro semanas, 

de aulas presenciais nos seguintes temas: Multiplicador de Polícia Comunitária - uma 

especialização no tema de polícia de proximidade que apresenta conceitos, ferramentas, 

técnicas e práticas que orientam a rotina dos profissionais de segurança pública; Redes de 
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Atenção e Cuidado - capacitar profissionais de segurança pública que atuarão nas cenas de 

uso de crack e outras drogas de forma que possam reconhecer as redes de atenção, 

prevenção e cuidado e o seu papel neste cenário; Abordagem policial a pessoas em 

situação de risco - orientar os profissionais de segurança pública para o emprego racional e 

adequado das tecnologias de menor potencial ofensivo, baseado nos princípios que regem 

as ações policiais, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da 

necessidade, da proporcionalidade e da razoabilidade e da defesa dos direitos humanos. 

Destaque também para a Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, onde o 

Ministério da Saúde institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do SUS, a qual possui como objetivos específicos a promoção de 

cuidados prioritariamente para crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e 

populações indígenas (BRASIL, 2011). 

Na prática, como um usuário de crack procura ajuda nos serviços públicos? No 

geral, os usuários de crack procuram a unidade básica de saúde por causa de outros 

problemas de saúde. Quando se detecta o uso do crack, estes usuários são encaminhados 

para os CAPS ad de referência, já explicitados no item 2.2. Na verdade, há uma tentativa 

de se livrar do caso, encaminhando-o para um serviço especializado, ou porque o 

profissional não sabe abordar e acompanhá-lo ou pelo medo de intervir sobre o usuário de 

drogas, no caso específico, o crack. Em algumas unidades básicas, a resistência ainda é 

maior, visto que há o receio de que nada se pode fazer em relação ao usuário de crack e de 

que não há onde o mesmo ser assistido, pois a rede de saúde não oferece condições 

mínimas para o cuidado deste usuário. Logo, há uma desresponsabilização, marcada pelo 

discurso da pouca estrutura, impedindo intervenções e cuidado e acolhimento às 

necessidades e problemas dos usuários de crack. É importante destacar que: 

 
a compreensão da droga ilícita como a encarnação do mal e a visão do usuário como um 

marginal proporcionam o predomínio de uma determinação moral, ou seja, a exigência 

imperativa da abstinência como objetivo final, uma vez que o seu uso caracteriza como 

um ato ilícito, ocorrendo um efeito de superposição entre a incapacidade de abandonar o 

caso, com as restrições morais associadas e a necessidade do indivíduo sem possibilidades 

de recuperação, justificada pela situação de ilegalidade (JORGE et.al, 2013, p. 113-114). 

 

 

A associação dos usuários de drogas com a violência dificulta o acesso dos usuários 

aos serviços que lhes ofertam cuidados. Geralmente, eles utilizam maneiras pouco 
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higiênicas para realizar o consumo do crack, possibilitando maiores agravos à saúde. 

Destaca-se ainda acerca das péssimas condições de vida em que os usuários de crack estão 

inseridos, as quais acabam por retroalimentarem a violência, sofrendo inúmeros 

preconceitos por conta disso. 

Barros e Pillon (2006) enfocam a relevância de se articular ações integradas entre a 

saúde mental e a atenção primária no cuidado aos usuários de drogas e seus familiares. Os 

profissionais das UBS, por terem a família como unidade programática das ações de 

cuidado, devem procurar o exercício de atitudes de compreensão e receptividade para 

auxiliar na prevenção e tratar as consequências decorrentes do consumo de drogas na 

família e na comunidade. Entretanto, as intervenções são limitadas aos CAPS ad para onde 

estes usuários são encaminhados e que, por vezes, não acessam por ser longe, por não 

existir um contato prévio com o serviço e por questões financeiras para o deslocamento. 

Em contrapartida, inúmeras ações de saúde poderiam se dar no próprio território por 

intermédio das UBS, porém, há uma enorme dificuldade dos profissionais em abordarem 

os casos e realizarem as intervenções pertinentes. 

Dessa forma, compreende-se que a ESF, por sua vez, se mostra uma importante 

aliada na intervenção aos usuários de crack, álcool e outras drogas, visto que a sua inserção 

se dá nos territórios, onde os profissionais de saúde ficam próximos aos lugares de 

consumo da substância. Além do mais, pode ser considerada a porta de entrada dos 

usuários ao sistema de saúde, por ser o primeiro espaço de cuidado buscado para obter 

algum tipo de ajuda, mesmo que seja para solução de problemas clínicos decorrentes do 

uso e das condições de vida. 

No que tange aos avanços relacionados às políticas sobre drogas no Brasil, ainda há 

muitas lacunas a serem preenchidas. Quanto à atenção à saúde, a estruturação e o 

fortalecimento de uma rede pública de saúde especializada na atenção aos usuários de 

crack, álcool e outras drogas, assim como as suas famílias, centrada numa atenção 

comunitária, orientada na concepção ampliada de redução de danos e articulada com as 

demais redes sociais e de serviços de saúde, constitui no momento atual um grande desafio 

(ALVES, 2009).  

A articulação entre os diversos níveis de atenção à saúde na abordagem aos 

usuários de crack é imprescindível. A interlocução dos CAPS ad e a atenção básica é 

fundamental para a articulação das redes sociais de apoio aos usuários e a identificação de 

quais serviços e estratégias que podem melhor assistir aos usuários, de acordo com as 
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características individuais. Assim, é essencial a ação interdisciplinar através de discussões 

e educação permanente dos profissionais, participação e controle social, assumindo uma 

atitude de acolhimento, escuta, dando respostas à população por via de relações de trocas e 

confiança. 

É importante frisar a sensação dos usuários de crack ao utilizá-lo, segundo 

discursos dos mesmos, demonstra um prazer muito intenso. Por este fato da experiência ser 

intensa e prazerosa, surge a necessidade de repetição da dose, onde os usuários passam a 

utilizar de forma compulsiva em pouco tempo. Alguns relataram medo e angústia, 

enquanto estão sob efeito da substância, mesmo assim permanecem usando e com vontade 

do fazer cada vez mais (QUINDERÉ et. al, 2013). 

Enquanto a “luta”, a necessidade de “vencer” o crack estiver na frente da luta 

contra o preconceito, dos insipientes recursos dos equipamentos que atendem os seus 

consumidores, da desarticulação entre as políticas públicas que atendem este público, entre 

outras questões importantes, quem sairá “perdendo” serão as pessoas usuárias de crack, 

sobretudo, as dependentes desta substância, as quais necessitam de cuidados continuados e 

não ficarem no meio de uma “guerra”, onde o produto-crack é o mais relevante, o 

protagonista que deve se combatido, além das inúmeras resistências na direção de uma 

política que avance na direção do fim do proibicionismo.   

De acordo com Garcia (2012), parafraseando Rita Cavalcante e Priscilla Tavares, o 

pressuposto é o de que se vive um tempo de agudização de uma “guerra de posição”
54

 que 

se desenrola no país e no mundo desde o século passado. Para a ex-presidente Dilma, “[...] 

o governo federal fará um combate sistemático contra o crack, numa luta ‘sem quartel’ 

contra a droga”. (UNDOC, 2011). Para Bertolote, essa luta envolve a clareza de entender 

que a desintoxicação tem seu papel de reduzir os danos a que está sujeito um usuário dessa 

substância, mas é uma contribuição limitada e limitante. “Um sólido sistema de apoio 

médico, psiquiátrico, social, familiar e psicológico é essencial” (depoimento de José 

Manoel Bertolote em Debate na subcomissão do Senado em 2012).   

Enfim, enquanto a eliminação das “pedras” no meio do caminho for mais 

importante que o cuidado com as pessoas que consomem tais “pedras” no decorrer de suas 

                                                           
54

 A “guerra de posição” é um conceito originário da prática militar, que foi elaborado pela teoria política de 

Antônio Gramsci. Pressupõe uma longa luta de persuasão na busca por direção política e cultural de um projeto 

societário, que se dá no âmbito das instituições para ocupação das instâncias do poder político. Para aprofundar 

este conceito e o de “hegemonia”, sugerimos a leitura de GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Rio Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000. v. 3. 
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trajetórias de vidas, ainda terão muitos avanços que acontecer para a realização de práticas 

mais humanizadas, respeitosas e acolhedoras para com estas pessoas, reduzidas na maioria 

das vezes pelo Poder Público e pela sociedade civil, a “cracudas”, objetos de ações 

pontuais, fragmentadas e preconceituosas. 
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CAPÍTULO IV - DESCORTINANDO O CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DA 

POLÍTICA DE DROGAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

4.1 A “cidade maravilhosa” e as drogas: uma combinação possível?  

 

“As drogas são produtos da cultura, são necessidades humanas, assim como os alimentos ou as bebidas, 

podendo ter um bom ou mau uso, assim como ocorre com os alimentos. A diferença é que um viciado em 

açúcar não corre o risco de ir preso, mas apenas de perder a saúde na obesidade ou diabetes. A ideia da 

erradicação do consumo de certas substâncias é uma concepção fascista que pressupõe um papel 

inquisitorial extirpador para o Estado na administração das drogas, assim como de outras necessidades 

humanas [...] a proibição gera o superlucro. Tais razões levam a reivindicação da descriminação das 

drogas se choque tanto com os interesses dos grandes traficantes assim como os do Estado policial” 

(CARNEIRO, 2002, p. 19) 

  

 

Preliminarmente, ao responder a indagação supracitada, cabe ressaltar que 

abordaremos a questão em relação às drogas ilícitas, especialmente ao crack, visto que 

acerca das lícitas, a resposta é extremamente positiva, sobretudo, em relação ao álcool, por 

exemplo, consumido em demasia, ainda mais nos eventos referentes às grandes paixões 

não apenas nacionais, como também da cidade “maravilhosa”: futebol e carnaval. Isso sem 

falar no tabaco, nos tranquilizantes da vida turbulenta e agitada que a maioria dos cariocas 

possui, entre outras substâncias psicoativas lícitas. 

Aliás, “como uma mercadoria, o consumo de drogas é estimulado como produto, 

com mercado e marketing estabelecidos, e com lucros que chegam à casa de 500 bilhões de 

dólares/ano” (GARCIA, LEAL, ABREU, 2008, p. 267-268). Além do mais, a proibição 

das drogas não incide apenas no campo da saúde, por meio de normalizações e controle, 

mas também no campo social, cultural, político, econômico e, principalmente, moral 

(ROSA, 2014). 

E num cenário de realizações de megaeventos internacionais, onde se clamava por 

uma “limpeza” urbana, principalmente, nos pontos turísticos da cidade. Como então 

compatibilizá-los com o consumo de drogas nas cenas de uso da cidade, sobretudo, de 

crack? 

Há que se considerar o crescimento do consumo do crack na complexificação das 

expressões da questão social brasileira, em particular com a sua entrada no município do 

Rio de Janeiro. É importante frisar que havia uma resistência inicial para a entrada do 

crack no estado do Rio de Janeiro, por parte do narcotráfico, tendo em vista que se trata de 

uma droga de baixo custo e alto potencial lesivo em curto tempo, sendo assim, “a relação 
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custo e benefício não compensava
55

”. E um dos grandes problemas é que a duração do 

efeito do crack no Sistema Nervoso Central é muito curta, onde ao ser fumado chega ao 

cérebro em 10 segundos e a sensação de euforia intensa e bastante prazer dura apenas de 5 

a 10 minutos, o que leva o usuário desta substância, usá-la descomedidamente na busca de 

tais sensações. De acordo com Moreira (2013, p. 88):  

 

O intenso prazer, associado ao encurtamento do seu efeito, fazem o usuário do crack 

tender a uma repetição frenética do seu consumo. Muitos usuários fazem uso diário e 

contínuo da droga por períodos longos; dias de consumo que são interrompidos pela 

exaustão psíquica, física ou financeira. 

 

 

Em uma reportagem noticiada em 2012
56

, abordou que o desenvolvimento recente 

da estrutura econômica do tráfico de drogas no Rio de Janeiro mostra que o crack se 

transformou em uma real fonte de renda para os chefes das favelas da capital. Antes 

considerado "coisa de paulista" pelos traficantes cariocas, o crack já é capaz de 

movimentar nas favelas cariocas mais de R$ 1,5 milhão por mês, segundo estimativas de 

delegacias especializadas da Polícia Civil.  Esse valor, porém, ainda é muito inferior aos 

lucros obtidos com a venda de maconha e cocaína.  

Em meados dos anos 2000, o uso de crack se limitava principalmente às pessoas em 

situação de rua, e o lucro era mínimo. Atualmente, o crack está presente não só nas 

chamadas cracolândias cariocas, mas também nas áreas mais nobres da cidade, tais como a 

zona sul e a Barra da Tijuca, na zona oeste. De acordo com a presidente da Abead 

(Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas), Analice Gigliotti, 

aproximadamente 40% dos usuários de crack pertencem à classe média. "O índice de 

usuários de crack na classe média e nas classes mais altas está em torno de 40%. O perfil 

do viciado nessas camadas sociais é diferente em relação aos indivíduos que acabam 

experimentando o crack por esta ser uma droga mais barata. São pessoas que já usavam 

cocaína e acabam migrando para o crack, que tem um efeito mais intenso e viciante", 

explica Gigliotti, que também é chefe do setor de dependência química da Santa Casa de 
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 Trecho extraído do “Plano de Trabalho do Serviço Especializado de Abordagem Social Itinerante” referente ao 

“Projeto de acompanhamento socioassistencial das pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas”, de fevereiro de 2013. 
56

 Vide mais na reportagem: Antes visto como “coisa de paulista”, crack garante lucro para traficantes nas 

favelas do Rio. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/23. Acesso: 

30/08/16. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/23
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Misericórdia do Rio. "Já os indivíduos mais pobres se viciam em crack em função da 

acessibilidade. No alto do morro, eles podem comprar uma pedra a R$ 2", disse. 
57

 

A reportagem destaca ainda que: como o preço das pedras é baixo –varia entre R$ 2 

e R$ 25– e o vício é intenso, o que torna o consumo excessivo, o lucro dos criminosos em 

relação ao valor pago para os fornecedores pode ultrapassar os 100%. Em todo o país, a 

indústria do crack já movimenta diariamente cerca de R$ 20 milhões, segundo dados 

divulgados pela Polícia Federal e pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. 

Pesquisa
58

 sobre perfil dos usuários revelou um número que questiona um 

estereótipo associado aos consumidores de crack no Rio de Janeiro, ao mostrar que 79% 

dos usuários que buscam tratamento não são moradores de rua. O levantamento mostrou 

ainda que o crack é a terceira droga mais consumida entre os dependentes químicos 

atendidos, ficando apenas atrás da cocaína e do álcool. No que se refere ao valor de uso, 

este diz respeito a uma condição bem peculiar do sujeito que utiliza este tipo de droga, 

destacando o porquê deste uso, a sua utilidade, o sentido desta substância para o sujeito 

dependendo do contexto que o realiza. 

Concernente ao valor de troca há que se salientar as condições de consumidor e de 

trabalhador, além do processo de produção e distribuição de drogas. Considerada uma 

droga mais acessível pelo seu preço, o crack tem como seus principais consumidores as 

classes mais pobres da população.  

Todavia, cabe ressaltar que conforme já explicitado, o preço da pedra do crack 

quintuplicou nos últimos anos. Este aumento expressivo refere-se à maior repressão a sua 

venda. Vale destacar também que se difunde nos aparelhos midiáticos, a cultura do medo, 

o pavor ao seu consumidor nas ruas da cidade, nas chamadas cracolândias, fazendo com 

que se lucre bastante com o horror aos seus usuários nestes espaços, como por exemplos, 

financiando a segurança privada e objetos relacionados a mesma (câmeras, alarmes, cercas 

elétricas, etc.). Assim, de fato, o crack interfere na economia diretamente e indiretamente, 

movimentando-a bastante. 

Há que se destacar que o comércio de drogas (e não apenas do crack), de maneira 

ampla, movimenta quantias que superam, até mesmo, as do petróleo, sendo que: 

                                                           
57

 Segundo reportagem do site Band UOL “Crack é droga que dá mais lucro no Rio de Janeiro”, de 24/07/15, a 

venda de crack superou o comércio de outras drogas no Rio de Janeiro e, atualmente, é a droga que mais dá lucro 

para os traficantes da cidade. Essa afirmação foi feita por um dos chefes do tráfico no Rio de Janeiro, durante 

uma entrevista ao fundador do Afroreggae, José Júnior. 
58

 Com reportagem intitulada “Pesquisa diz que 79% dos usuários de crack do RJ não moram nas ruas”, 

mostrada no site do G1, em 07/05/2015. 

http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/cocaina-alcool-e-crack-sao-drogas-mais-consumidas-no-rj-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/cocaina-alcool-e-crack-sao-drogas-mais-consumidas-no-rj-diz-estudo.html
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Hoje a droga movimenta cerca de 300 a 500 bilhões de dólares ao ano, é o 2º item do 

comércio mundial, vencendo até o petróleo, só sendo superado pelo das armas. Ao 

contrário do que divulga o monopólio da imprensa, essa economia não nasceu e cresceu 

apenas como atividade de marginais, cartéis e máfias e sim foi algo planejado e montado 

pelo imperialismo (principalmente do USA) como um business. Se isso mata ou destrói 

seres humanos (até em seu próprio país) pouco importa (BOND, 2010).  

 

 

Os dados acima asseveram que o consumo e a dependência do crack, assim como 

de qualquer outra substância psicoativa, perpassam todas as classes sociais. Entretanto, no 

que se concerne ao crack, pelas características já apresentadas, as classes mais pobres 

contemplam seus principais usuários, sendo estas o público-alvo central deste estudo, visto 

que a análise de dados das classes mais abastadas é sempre mais complexa, no que diz 

respeito a qualquer ponto de vista pelo seu caráter de resolução das suas problemáticas 

historicamente no âmbito privado e na rede particular de serviços. 

Vale contextualizar aqui, os eventos internacionais presentes na cidade do Rio de 

Janeiro, tais como: a Copa do Mundo, realizada em 2014 e os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos, realizados em 2016, dos quais urgiam a necessidade de uma maquiagem da 

cidade do Rio de Janeiro para a realização dos mesmos, da qual as cracolândias não 

poderiam fazer parte do cenário da “cidade maravilhosa”. 

É importante destacar que: 

 

Apesar do álcool e o tabaco apresentarem as substâncias que estão no ranking das 

estatísticas em consumo, o crack tem chamado mais atenção possivelmente porque se 

tornou um fenômeno para uso político, em face aos efeitos sobre a população usuária, 

fragilizando a vida orgânica, mental e social do usuário. As cracolândias têm chocado a 

população de todas as grandes capitais brasileiras sem que se chame atenção ao nível de 

desigualdade social que esses territórios expressam. As cenas parecem apenas serem 

efeitos do uso do crack, dissociando-as da produção das expressões da questão social 

(LIMA, 2015, p. 28). 

 

 

Ou seja, sob este prisma, as cracolândias aparecem como causa e não como 

consequência de um sistema perverso, desigual e combinado, no qual tudo se 

metamorfoseia em mercadoria. Dessa forma, “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” (COELHO; OLIVEIRA, 2014, p. 364). 

Isto porque, com relação às cenas de uso do crack tratava-se:  

 
de acelerar um projeto de cidade, no qual esse público em situação de rua e com agravos 

sociais e de saúde deveriam sofrer uma intervenção hiperseletiva, que fundamentalmente 
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os afastassem das áreas nobres e previstas para os eventos desportivos do Rio de Janeiro 

(LIMA, CARRILHO, TAVARES, 2013, p. 12). 

 

 

Havia uma necessidade de conversão das ações higienistas nas cidades, espaços 

privilegiados de investimentos do grande capital, “(...) em lócus de hipermercantilização 

mesmo sobre os sobrantes” (LIMA, 2013, p.111), através de fluxos de mercantilização 

através das parcerias público-privado, através de instituições administradas por ONGs, 

Organizações Sociais.  Nesse sentido, fica a reflexão de: 

 

como resistir a essa tendência das atuais políticas sociais, que radicaliza uma barbárie 

seletiva sob o discurso do tratamento aos usuários de crack, requer uma politização dos 

atores da área das drogas e uma inclusão dessa luta por outras instâncias que se endereçam 

a uma perspectiva de emancipação humana. (ibidem, p. 112) 

 

 

De acordo com Batista, a criminóloga venezuelana Rosa dei Olmo expõe que  a 

economia liberal é a força motriz do desenvolvimento do mercado de drogas, legais ou 

ilegais, já que há uma determinação estrutural no caso das drogas, regulada por leis de 

oferta e de demanda, concomitante a uma carga ideológica e emocional que criou "o mito 

da droga", disseminado pela mídia e acolhido pelo imaginário social, a partir de uma 

estratégia dos países capitalistas centrais, responsáveis pela volumosa demanda por drogas 

no mercado internacional. 

Ainda segundo Batista, no caso do Rio de Janeiro, que não produz cocaína, 

percebe-se a partir dos anos setenta o fortalecimento gradual do seu consumo. A 

disseminação do uso da cocaína traz como contrapartida a especialização da mão-de-obra 

das comunidades periféricas na venda ilegal da mercadoria. Começam a aumentar nas 

delegacias, no Juizado de Menores (atuais Juizados da Infância e da Juventude), nas 

unidades de atendimento a jovens, as infrações relacionadas à posse, consumo ou venda de 

cocaína. Aos jovens de classe média, que a consomem, aplica-se o estereótipo médico, e 

aos jovens pobres, que a comercializam, o estereótipo criminal. No início dos anos setenta 

aparecem as primeiras campanhas de "lei e ordem" tratando a droga como inimigo interno. 

Permitia-se assim a formação de um discurso político para que a droga fosse transformada 

em uma ameaça à ordem. As ações governamentais e a grande mídia trabalham o 

estereótipo político criminal. Na medida em que se enuncia a transição democrática, este 

novo inimigo interno justifica maiores investimentos no controle social. 

A grande questão é quando se tem ações dentro da saúde pública e da política de 

assistência social aliadas ao grande capital, pautadas no controle social e na “limpeza” do 
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centro urbano, sobretudo, nos pontos turísticos da cidade, onde pessoas indesejáveis pela 

aparência e pelo “mau comportamento” são retiradas de cena, pois não fazem parte do 

“show” e atrapalham o funcionamento do “espetáculo”. 

Cabe ressaltar que os processos de reforço da individualização contemporâneos são 

múltiplos e os de culpabilização do indivíduo pelas suas próprias falhas também se 

renovaram e não estão apenas ligados à questão das drogas, mas à sociabilidade burguesa 

tardia.  

Segundo Wacquant (2007), vive-se uma fase de um declínio do Estado Social e 

uma ascensão de Estado Penal, uma passagem de tempos de “welfare” (direito à assistência 

social) para tempos de “workfare” (obrigação ao trabalho sub-remunerado), sendo o 

proletariado urbano controlado pela via assistencial ou penitenciária do Estado, fazendo 

uma divisão entre pobres “merecedores” e os “não-merecedores”. Pensando na realidade 

brasileira, no histórico Estado de “Mal Estar Social” do país, há um processo de 

diminuição de gastos estatais nas políticas públicas e de acentuação da criminalização da 

pobreza, pautada numa atmosfera de “insegurança social”, de “guerra ao crime”, difundida 

pelos aparelhos midiáticos, onde os fins justificam quaisquer meios. Isto porque não foi a 

criminalidade que aumentou, “(...) mas sim o olhar que a sociedade dirige para certas 

perturbações da via pública” (WACQUANT, 2007, p. 29). 

E como as chamadas cracolândias são tidas como exemplos destas “perturbações”, 

incomodam o cenário urbano e a sociedade civil conclama ao Estado as suas retiradas pelo 

menos do seu campo visual, por meio de políticas criminalizantes e higienistas. Assim, a 

mídia vem propagando um pânico moral na sociedade com relação ao crack e, sobretudo, 

acerca do seu consumo nos referidos espaços, usando a “exageração e a distorção para 

descrever um fenômeno, imbuindo os objetos neutros de um poder simbólico, dando forma 

à indignação moral popular” (MACDERMOTT, 1995, p. 258 apud TRAD, 2004).  

Dessa forma, segundo Rosa, 

 

foi possível constatar que no atual contexto biopolítico em que estamos inseridos, baseado 

no autogoverno dos corpos e de suas condutas, o consumo de drogas aparece como um 

elemento incapacitante da gestão da vida na medida em que passa a ser considerado um 

problema não apenas individual, mas social, que compromete o trabalho e o progresso de 

toda a sociedade (2014, p. 373).  

 

 

Enfim, considerando o poder aquisitivo de cada um, no que tange ao consumo de 

drogas no geral dentro da sociedade capitalista: 
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o crack é também um produto funcional numa cultura de consumo, na qual a maioria 

busca suas doses de felicidade. Pois, aqueles que não possuem capital para bancar um 

estimulante lícito com prescrição médica, nem cocaína por R$50.00 o grama, podem 

dispor de condições, financeiras e culturais, para adquirir uma pedra de crack por R$5.00 

ou uma pedra de oxi
59

 por R$2.00 (VALENÇA, 2013, p. 126). 

 

 

4.2 O processo de implantação da Política de drogas no Município do Rio de Janeiro  

 

4.2.1 Um breve histórico da política de drogas no município do Rio de Janeiro 

 

Vejamos a seguir como vem sendo pensada e executada a política de drogas no 

município do Rio de Janeiro na última década. 

Cabe pontuar que a Política de Álcool e Drogas do município do Rio de Janeiro 

está vinculada à Superintendência de Saúde Mental. 

A partir de 2007, houve a experimentação de novas práticas de Redução de Danos, 

onde existiam apenas os CAPS ad Mané Garrincha e Raul Seixas, sendo este último, 

reinaugurado em 2014 como CAPS ad III. Destaque para a inauguração, em 2013, do 

CAPSad III Antônio Carlos Mussum, onde fica localizada a UAA Cacildis. 

Em 2010, foi criado o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas
60

, sendo o Rio de Janeiro cidade piloto para início das suas atividades. Em 2011, 

com o Programa Crack é Possível Vencer, do Governo Federal, ocorreram critérios de 

expansão dos serviços, por meio de resoluções, resultando em um investimento de muitos 

recursos e concomitantemente a uma avalanche de obras na cidade do Rio de Janeiro, por 

conta dos megaeventos, a serem realizados no município, os quais serviram como 

justificativa para uma “limpeza” urbana, haja vista que a cidade do Rio de Janeiro tinha 

que manter o slogan de bela vitrine para as visitas, sobretudo, internacionais, mesmo que 

para tal retirassem das principais vias públicas pessoas indesejáveis ao cenário descrito. 

Este cenário forjou a criação de “monstros” (como os usuários de crack das cracolândias 
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 Oxi ou óxido é uma droga derivada da pasta base de cocaína com querosene, gasolina, cal virgem ou solvente 

usado em construções. Este nome vem do fato da droga liberar uma fumaça escura ao ser usada, deixando um 

resíduo marrom, de cor semelhante ao da ferrugem (oxidação) nos metais. 

60
 Instituído pelo Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à 

reinserção social de usuários e ao enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas, tendo como 

fundamento a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de saúde, assistência social, 

segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre outras, em consonância com 

os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional sobre Drogas.   
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são vistos pelo senso comum e pela mídia, semelhantes a “zumbis”) nas vias públicas da 

cidade, justificando o recolhimento, metamorfoseado em “acolhimento”, compulsório na 

mesma. 

No contexto dos megaeventos tentou-se esconder as pessoas em situação de rua dos 

espaços públicos. Cabe pontuar ser um grande desafio a dificuldade apresentada para a 

extração de dados do prontuário eletrônico que atende este público-alvo, o que contribui 

para ainda ser uma política invisível.  

É fundamental discorrer, neste contexto de “faxina” urbana, acerca da implantação 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), onde a atuação do Estado nas favelas ocorreu 

de maneira desigual das outras partes da cidade. Historicamente, esses espaços foram 

criminalizados, abandonados ou discriminados pelo Estado. Os moradores, por sua vez, 

foram criativos para inventar regulamentações diante das suas demandas e necessidades. 

Entretanto, convivem, há anos, com o controle do território por grupos criminosos 

armados. Diante disso, o Estado, em geral, resolveu caracterizar tais espaços como 

perigosos, com baixos investimentos e, em alguns casos, nenhum. 

Nos últimos anos, as UPPs foram apresentadas como alternativa de entrada do 

Estado nas favelas. Todavia, esse processo tem se restringido a uma ação policial, com 

violações e pouco (ou quase nenhum) respeito aos moradores. Não há investimentos 

significativos em políticas públicas (nem ao menos em segurança, que é muito mais que 

polícia), não há instrumentos de participação da sociedade civil e, o pior, na maioria das 

vezes, o Estado, por meio da ação policial, dilacera as potências criativas inventadas pelos 

moradores. Dessa forma, é essencial a reflexão sobre essa realidade, a fim de que se 

possam criar alternativas de políticas públicas as quais superem as práticas do Estado até o 

momento.  

No início da corrente década, ocorreu uma orquestração entre Saúde, Assistência 

Social e Segurança Pública. Houve o “acolhimento” compulsório de pessoas em situação 

de rua, inicialmente na Glória, levando-os ao Rio Acolhedor, conhecido como “Abrigão de 

Paciência”, ocasionando uma descontinuidade dos atendimentos destas pessoas nos 

Consultórios na Rua, devido à distância. Com as obras do Porto Maravilha, houve um 

deslocamento compulsório dessas pessoas ao equipamento supracitado. Considera-se que 

na verdade com este trabalho de “higienização” ocorreu uma transferência de problemas 

sociais de um lugar para o outro. 
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As operações de “recolhimento” compulsório, em contraposição ao acolhimento 

institucional voluntário, na verdade, caracterizam-se como um desserviço por 

impossibilitar a construção de vínculos das pessoas com as equipes, onde alguns usuários 

sentem medo de alguns educadores sociais. Considera-se então, ser imprescindível a 

realização de uma abordagem processual, que possibilite a construção de vínculos com os 

usuários, apresentando os serviços oferecidos, a fim de adquirir credibilidade dos mesmos. 

Vale ressaltar aqui, a Resolução SMAS nº 20/2011
61

, acerca do Protocolo de Abordagem 

Social, a qual tratava do “acolhimento” compulsório de crianças e adolescentes em 

situação de rua, da qual cabe destacar:  

 

§3º A criança e o adolescente que esteja nitidamente sob a influência do uso de drogas 

afetando o seu desenvolvimento integral, será avaliado por uma equipe multidisciplinar e, 

diagnosticada a necessidade de tratamento para recuperação, o mesmo deverá ser mantido 

abrigado em serviço especializado de forma compulsória. A unidade de acolhimento 

deverá comunicar ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância, Juventude e Idoso, todos os 

casos de crianças e adolescentes acolhidos.  

§4º Não obstante o previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, a criança e o adolescente acolhidos 

no período noturno, independente de estarem ou não sob a influência do uso de drogas, 

também deverão ser mantidos abrigados/acolhidos de forma compulsória, com o 

objetivo de garantir sua integridade física. 

 

 

No que tange ao papel da mídia, houve uma disseminação por esta da cultura do 

medo, do horror, do espanto, com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, implementando ações de higienização, sendo a “menina dos olhos”, a 

mais prestigiada e importante do governo do Estado a política de segurança, tendo o 

município avançado no eixo Autoridade do Programa Crack é Possível Vencer. Mas, e os 

outros eixos referentes à Prevenção e ao Cuidado? Cabe explicitar aqui que: o Programa 

Crack, é possível vencer é um programa coordenado pelo Ministério da Justiça que 

desenvolve, em parceria com outros Ministérios, uma ação integrada que envolve três 

frentes de atuação: prevenção, cuidado e autoridade, onde se propõe a realizar, no tocante 

ao primeiro eixo: capacitação de profissionais das redes de saúde, segurança pública, 

educação, assistência social, justiça, operadores do direito, lideranças religiosas e 

comunitárias, agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad), e 

disseminação contínua de informações e orientações sobre crack e outras drogas; quanto ao 
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 Cria e regulamenta o protocolo do serviço especializado em abordagem social, no âmbito das ações da 

proteção social especial de média complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como 

institui os instrumentos a serem utilizados no processo de trabalho. 
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segundo eixo: serviços diferentes para necessidades distintas, ampliação da oferta de 

serviços, rede SUS preparada para o atendimento, reinserção social, apoio integral aos 

usuários e às famílias; e sobre o terceiro eixo: articulação com as áreas de saúde e 

assistência sócia, parceria com estados e municípios para a promoção de espaços urbanos 

seguros, fortalecimento das ações de inteligência e investigação, em integração com as 

forças estaduais, e enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, destinando-se 

a: sociedade em geral; usuários de drogas e suas famílias; educadores; profissionais de 

Saúde/Redes de Tratamento/Técnicos; profissionais da Assistência Social; profissionais de 

Segurança Pública; Comunidades Terapêuticas; operadores do Direito; lideranças 

religiosas e comunitárias; conselheiros municipais; agentes do Sistema Nacional de 

Políticas Sobre Drogas; entidades governamentais e não governamentais. Houve um 

aumento expressivo no orçamento para a implantação dos CAPSad e Consultórios na Rua 

por conta do Plano Crack, com enfoque nas estratégias de redução de danos. Cabe pontuar 

que os usuários dos CAPSad são em sua maioria usuários também dos Consultórios na 

Rua, Centros Pop e dos CREAS, e que por questões de ausência de financiamento os 

CARE ad
62

 foram extintos.  

Neste contexto de higienização da “cidade maravilhosa”, é imprescindível destacar 

que tais ações repressoras e truculentas foram gerenciadas pelo então Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Social da época, Rodrigo Bethlem, apreendido recentemente pela 

Operação Lava-Jato devido ao desvio de verbas públicas para fins particulares. 

Em 2013, a Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química 

(SEPREDEQ) foi extinta, sendo a questão das drogas transferida para a Secretaria 

Municipal de Saúde.Destaque para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), através da 

Portaria nº 3088, de dezembro de 2011, advindo novos dispositivos, com o nascimento das 

UAA, para a criação dos CAPS; o Plano de Enfrentamento ao Álcool e outras Drogas 
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 Os Centros de Acolhimento Regionalizados para Álcool e outras Drogas CARES-AD eram uma iniciativa do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, implementados, inicialmente, através de uma parceria entre as Secretarias 

de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde, com Organizações Não-Governamentais, com objetivo de 

prestar atendimento de forma regionalizada, a usuários de crack, álcool e outras drogas, que se encontram em 

situação de “risco pessoal e social”. Os CARES-AD foram criados para atender uma etapa do processo de 

tratamento, onde existia a necessidade de um equipamento de Proteção Social Especial capaz de acolher o 

usuário em ambiente protegido durante um período específico. Como muitos municípios ainda não dispunham 

dos serviços de acolhimento para este tipo de demanda, cabia ao estado, através da SEPREDEQ ofertá-la de 

forma regionalizada. A metodologia adotada pelos CARES previa, além do acompanhamento clínico e 

socioassistencial, atividades culturais, oficinas temáticas, grupo operativo, atividades esportivas, a fim de 

proporcionar a redução do uso de substâncias psicoativas. 
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(PEAD); o Plano Integrado Álcool e outras Drogas (PIAC); o Plano Crack de 2011, tendo 

o Rio de Janeiro sido o primeiro município a assiná-lo. 

Os CARE ad eram coordenados pela SEASDH, onde havia três Clínicas Populares, 

coordenadas por instituições religiosas, sendo que inicialmente, a porta de entrada era pela 

Assistência, depois pelo Centra Rio. Aproximadamente, em 2005, a SEPREDEQ herdou os 

CARE ad. Na Assistência, a porta de entrada dos CARE ad eram através dos CAPS. Os 

CARE ad acabaram, tendo se tornado  as atuais UAA.  

No que tange às Comunidades Terapêuticas, existem atualmente três PL tramitando 

na ALERJ acerca das mesmas, os quais representam um retrocesso em termos de política, 

visto que há um interesse em financiamento público das mesmas e para serem consideradas 

como serviços de saúde. 

É imprescindível citar o Relatório Nacional de 2013 do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), o qual aborda os maus-tratos vivenciados nestes espaços. 

Nas Comunidades Terapêuticas geralmente seus usuários são “acolhidos” via 

internação compulsória em locais muito distantes de suas famílias/comunidades. 

Trabalham com a lógica da abstinência total das drogas, com internação mínima de 90 dias 

e em sua maioria, sem tratamento de saúde na rede local, com a participação em oficinas 

religiosas (diversas religiões). 

O grande problema não é o usuário ter a possibilidade de escolher ficar nestes 

espaços, caso este for o seu desejo de melhor opção para o tratamento de sua dependência 

química, mas do financiamento público dos mesmos, haja vista que provavelmente será 

retirado do orçamento da saúde pública, onde dessa forma, por exemplo, ocorrerão desvios 

de recursos para ampliação dos CAPS ad e dos Consultórios nas Ruas para financiar tais 

espaços. Enfim, é um processo extremamente conservador, o qual prevê a retomada da 

lógica da “indústria da loucura
63

”, indo totalmente de encontro aos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica
64

.  
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 No Brasil, a assistência em saúde mental foi inicialmente implementada pelo setor público. Até o início dos 

anos 40, havia no país cerca de 24 mil leitos psiquiátricos, dos quais apenas 3 mil eram particulares. Depois do 

Golpe Militar de 1964, o sistema de saúde passou por severas modificações e a área da psiquiatria, quase que em 

sua totalidade, passou a ser gerida por empresas privadas. Na época do regime militar, o números de leitos no 

sistema privado passou para 56 mil e os investimentos públicos em saúde mental foram reduzidos. O método 

adotado era então o de incentivar o maior número de internações e o mais prolongadas possível, em que cada 

paciente era mantido por uma diária paga pelo poder público. Esta fase na história da psiquiatria brasileira é 

denominada de Indústria da Loucura. 
64

 A partir da promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, o Brasil entrou 

para o grupo de países com uma legislação moderna e coerente com as diretrizes da Organização Mundial da 
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Concernente aos Consultórios na Rua
65

, atualmente, o município do Rio de Janeiro 

conta com sete equipes de Consultórios na Rua. A saber: duas na Área Programática (A.P.) 

1.0; uma na A.P. 3.1; uma na A.P. 3.2; uma na A.P. 3.3; uma na A.P. 5.1 e uma na A.P. 

5.3
66

.  

O Consultório na Rua (CR) representa um cuidado específico para as pessoas em 

situação de rua, facilitando o acesso destas no Sistema Único de Saúde (SUS), frisando a 

insistência na atenção primária com o cuidado integral, enfocando na pessoa e não na 

doença, através de uma proposta mais flexível nas ruas. É baseado num Centro Municipal 

de Saúde ou numa Clínica da Família. Inaugurou no município do Rio de Janeiro em 2010, 

com duas equipes no Centro da Cidade. 

Os Consultórios na Rua atendem as pessoas em situação de rua que fazem uso 

abusivo de drogas, que geralmente, pelo consumo excessivo destas substâncias apresentam 

transtornos mentais graves associados. 

O CR conta com uma equipe interdisciplinar composta por: Médico, Assistente 

Social, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agentes Sociais (com 

atribuições semelhantes as dos Agentes Comunitários de Saúde
67

 e dos Educadores 

Sociais
68

. Algumas equipes contam ainda com profissionais da Saúde Bucal e Terapeuta 

Ocupacional, onde todos são responsáveis pelo acolhimento e estabelecimento de vínculos 

com os (as) usuários (as), além da articulação intersetorial. 

Vale explicitar que os Consultórios de Rua (2007 – 2010) eram específicos para a 

abordagem com álcool e outras drogas, além deste tipo de abordagem a este público-alvo 

                                                                                                                                                                                     
Saúde e seu Escritório Regional para as Américas, a OPAS. A Lei indica uma direção para a assistência 

psiquiátrica e estabelece uma gama de direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais; regulamenta as 

internações involuntárias, colocando-as sob a supervisão do Ministério Público. A Reforma Psiquiátrica é 

entendida como processo social complexo, que envolve a mudança na assistência de acordo com os novos 

pressupostos técnicos e éticos, a incorporação cultural desses valores e a convalidação jurídico-legal deste novo 

contexto. 
65

 Vide ainda as Portarias nº: 122/2011; 123/2012 e 160/2012, e o Decreto nº 7053/2009.  
66

 Vide os endereços das equipes dos Consultórios na Rua e suas respectivas áreas de abrangência. 
67

 É o profissional que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela 

liderança natural que exerce. O ACS funciona como elo entre a unidade de saúde e a comunidade, visto que está 

em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado 

por toda a equipe. Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o agente comunitário de saúde 

tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que 

permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe, onde suas atribuições 

estão descritas no item 4.3.2.4 da Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde de 2012. 
68

 Apesar de exercerem funções muito importantes, os educadores sociais não correspondem a uma profissão 

regulamentada, exercendo um papel de extrema relevância na Política de Assistência Social, sendo também um 

elo entre os equipamentos e a rua, no caso da abordagem social, e essenciais no cuidado com os usuários 

atendidos e/os acolhidos. 
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estes equipamentos são ligados a Atenção Básica, visando contemplar, assim,  a atenção 

integral da saúde do usuário. 

É fundamental destacar a mudança de nomenclatura de “de” para “na” rua, em 

2011, por meio da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o que representou a 

ampliação do olhar para as pessoas em situação de rua pautada na integralidade do seu 

cuidado, em contraposição ao olhar anterior de apenas pessoas que fazem uso abusivo de 

álcool e outras drogas e/ou portadoras de transtornos mentais. 

No município do Rio de Janeiro há prevalência no atendimento de homens adultos, 

porém as equipes também atendem a crianças e adolescentes, sobretudo a gestantes, mas 

num quantitativo menor.  

Anteriormente, pautava-se nas drogas em si, nos malefícios que elas ocasionavam, 

mas percebe-se atualmente um avanço no cuidado integral das pessoas que a utilizam, sob 

a lógica da Redução de Danos. É imprescindível destacar ser um retrocesso o investimento 

nas Comunidades Terapêuticas, que seguem a uma lógica inversa, conforme já explicitado. 

Vale colocar o aumento de trabalhadores que permanecem nas ruas por não 

disporem de recursos financeiros para arcarem com o retorno diário para os seus lares, os 

quais ficam mais suscetíveis ao consumo abusivo de drogas. Considera como um desafio 

que para além da sobrevivência biológica, as pessoas em situação de rua tenham suas 

autoestimas resgatadas, que possam falar, sentir, compartilhar experiências, ampliando o 

olhar para com as mesmas, sob a lógica de potencialização do sujeito. 

Acerca das Casas Viva, a primeira unidade foi inaugurada em 2008. Ainda em 2009 

funcionava na antiga Unidade de Reinserção Social (URS) Ayrton Senna, sendo reaberta 

em 2011 em Laranjeiras, com cogestão com a saúde, havendo uma reformulação do 

projeto em 2013
69

. Existiam cinco Casas Viva com cogestão com a saúde e a educação, 

com convênio com o Viva Rio, localizadas em Bangu, Del Castilho, Bonsucesso, Penha e 

Jacarepaguá, sendo esta última fechada em 2015. Apenas a unidade da Penha acolhe 

crianças e adolescentes do sexo feminino. A perspectiva adotada é a de Redução de Danos, 

ampliando o olhar da lógica reducionista predominante da abstinência e há um exercício 

intersetorial entre as políticas de assistência social, saúde e educação. 
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 Vide Resolução conjunta SMS/SMDS nº 57, de 11 de setembro de 2013, a qual reformula o modelo de 

Abrigos Especializados destinado ao atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas, 

passando a ser modelo Casa Viva desenvolvido em conjunto pela SMS e a SMDS.  
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Procura-se adotar uma metodologia mais flexível nas Casas Viva no que se refere à 

entrada e à saída das crianças e dos adolescentes nas unidades. Por conta de uma visão 

equivocada que nestes espaços realiza-se um tratamento com dependentes de crack e outras 

drogas infanto-juvenil, chegam a receber adolescentes de outras Comarcas. 

Vale destacar que há uma relação tensa com os territórios nos quais as Casas Viva 

ficam localizadas, haja vista que são tidas como “dormitórios de bandidos”, o que é 

reforçado pelos aparelhos midiáticos. 

De acordo com a ONG Viva Rio, o projeto Casa Viva é especializado no 

acolhimento de jovens que fazem uso abusivo de drogas, principalmente de crack. Criado 

em 2008 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto passou por um processo de ampliação, 

agregando os setores de saúde, educação e assistência social. Em cada casa moram até 20 

crianças e adolescentes, que dispõem de sala de informática, biblioteca, salas multiuso com 

jogos e brinquedos e área de convivência. A ideia é que as unidades promovam a 

ressignificação das vidas desses meninos e meninas e ajudem na sua gradual reinserção 

familiar e comunitária. 

A Embaixada da Liberdade
70

 corresponde à primeira fase da Casa Viva, um meio 

caminho entre a internação e o acompanhamento no CAPS, com a perspectiva de Redução 

de Danos. A Secretaria Municipal de Assistência Social, na época, inaugurou em dezembro 

de 2009, em Manguinhos, a primeira Embaixada da Liberdade do município, unidade 

destinada ao atendimento social e psicológico de meninos e meninas com idade até 17 anos 

e 11 meses, usuários e dependentes de drogas, especialmente o crack. A Embaixada da 

Liberdade Vianinha tinha capacidade para acolher a 25 crianças e adolescentes, em sua 

maioria desnutridos devido aos diversos tipos de violência a que estavam expostos nas 

ruas, e, em especial, nas “cracolândias”. No local, a estratégia era fundamentada no modelo 

de abordagem psicossocial e na lógica da redução de riscos e danos à saúde. Os 

adolescentes atendidos eram acompanhados por uma equipe de profissionais 

especializados, que os buscava encaminhar aos serviços da rede de saúde e assistência 

social. A unidade oferecia leitos individuais, todas as refeições diárias, material de higiene 

pessoal, além da possibilidade de participarem de dinâmicas de grupo e outras atividades 

lúdicas e pedagógicas desenvolvidas por educadores que os acompanhavam 24 horas por 

dia A segunda fase foi pautada no “acolhimento” compulsório de crianças e adolescentes, 
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 Fonte: Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - Ano XXIII, Nº 184 de 16 de dezembro de 2009. 
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com privação de liberdade, localizada em Laranjeiras. Atualmente, tem-se a terceira fase 

pautada na Resolução conjunta SMS/SMDS nº 57/13. Há uma discussão em se transformar 

as Casas Vivas em UAi, haja vista que o município do Rio de Janeiro não possui essa 

modalidade de acolhimento, sendo a proposta da redução de danos.  

As “Casas Viva” se propõem a atender, no âmbito da Política de Assistência Social, 

através de um conjunto articulado de ações, crianças e adolescentes que fazem uso abusivo 

de  substâncias psicoativas criando alternativas voltadas a saúde e a cidadania, além de 

criar condições que possibilitem às crianças e aos adolescentes e suas respectivas famílias, 

a restituição e a garantia dos direitos, através do acesso aos serviços da assistência social, 

saúde, educação, justiça e segurança, esporte, lazer e  cultura, guardando compromissos 

éticos, políticos e a intersetorialidade das ações, realizando articulações e 

encaminhamentos sistemáticos com/ao Sistema de Garantia de Direitos.  

Teve-se recentemente um corte no orçamento para as referidas Casas, sem 

possibilidade de abertura de outra unidade. Desde agosto de 2013, 754 adolescentes foram 

assistidos nas Casas Viva, onde de uma média de 14 adolescentes acolhidos, 9 

permaneceram, 2 saíram e voltaram e 3 deixaram a unidade. 

Quanto ao projeto Proximidade (equipe técnica e de educadores sociais), foi 

executado entre 2014 e setembro de 2016 e iniciado em 2013 com o CREAS Itinerante 

(equipe técnica e de educadores sociais dos CREAS Nelson Carneiro e Stella Maris
71

), 

tinha por objetivo construir, com a população abordada, o processo de saída das ruas, 

oferecendo apoio para a obtenção do acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais, 

resgatando sua autonomia e dignidade. Ambos funcionavam em Bonsucesso, baseados 

próximo às margens da Avenida Brasil, onde fica localizada a 4ª CASDH. 

Existiam duas equipes dedicadas exclusivamente à construção de vínculos, à oferta 

de serviços assistenciais e de saúde somente para esta população, onde eram realizadas 

incursões diárias com abordagens sistemáticas e processuais nas principais cenas de uso de 

crack e outras drogas, no município, por meio de um trabalho intersetorial. 

O objetivo era ser referência para os usuários de cada território mapeado, no que 

diz respeito à política de Assistência Social e aos cuidados essenciais, por território, para o 

atendimento de proteção e cuidado da população usuária de drogas ilícitas; realizar estudos 
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 Por cerca de quatros meses foram utilizados profissionais da equipe técnica e de educadores sociais dos 

referidos CREAS por serem os dois equipamentos existentes nos territórios próximos das cenas de uso de drogas 

até a contratação de profissionais específicos para o projeto. 
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referentes ao público feminino e seus históricos gestacionais e criar estratégias de atuação 

dirigidas a gestantes, para o acesso às políticas públicas voltadas para mulheres em 

situação de pobreza absoluta, múltiplas violências, dentre outras características. 

O próprio mapeamento das principais cenas de uso de crack da cidade com suas 

“vulnerabilidades” é uma das metas do projeto, compreendendo que há uma mobilidade 

dessa população em função da dinâmica do território e da disponibilidade de acesso e 

consumo da droga. 

Nos Quadros a seguir, os resultados do projeto entre 2014 e 2016 são apresentados: 

Quadro I – Números de Atendimentos 

Nº de 

atendimentos 

 

 

 

2014 

5.970  

 

 

2015 

3.381  

 

 

2016 (até 

setembro) 

2.475 

Nº de 

atendimentos 

(pessoas 

novas e 

recorrentes) 

3.527 2.403 1.665 

Nº de 

atendimentos 

(pessoas 

diferentes) 

2.117 1.156 681 

Fonte: Relatórios de Campo da Equipe Proximidade 

 

Quadro II - Encaminhamentos realizados entre 2014 e 2016 

 

Acolhimento 

INSS 

(benefícios) 

Saúde 

(atenção 

básica) 

Saúde 

Mental 

Conselho 

Tutelar 

 

CREAS 

Documentação 

Civil 

Defensoria 

Pública 

1.778 533 1.307 568 60 428 4.428 289 

Fonte: Relatórios de Campo da Equipe Proximidade 

 

Ao longo do Projeto Proximidade, foi possível verificar a grande vinculação dos 

usuários ao atendimento ofertado, favorecendo atendimentos pela rede socioassistencial e 

de saúde dos territórios, e acesso aos serviços de acolhimento e estratégias inovadoras de 

cuidado, com a redução de danos e a diminuição de comportamentos autodestrutivos nas 

cenas de uso de drogas. 

É válido citar também o Projeto Papo de Rua, que consiste em organizar rodas de 

conversa entre as equipes dos CREAS, dos CENTROS POP, dos Serviços de Abordagem 

Social e a população em situação de rua, por meio do estabelecimento de um diálogo 
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franco e direto, objetivando identificar suas demandas e ampliar a relação com este 

público. 

Em 2015, foram realizados 41 encontros no município do Rio de Janeiro, 

totalizando a participação de, aproximadamente, 400 pessoas; e em 2016 (até outubro) 55 

encontros, com a participação de, aproximadamente, 950 pessoas, que buscaram 

sensibilizar cada vez mais, um número maior de participantes, ampliando as rodas de 

conversa nos territórios de todas as Coordenadorias de Desenvolvimento Social (CDS), 

atuais Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos (CASDH), a fim de 

favorecer a autonomia e a emancipação dos cidadãos em seu processo de reinserção social, 

e fortalecer os fóruns locais de discussão da política de atendimento e direitos da 

população em situação de rua, de acordo com o Relatório de Gestão 2013-2016 da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), atual Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), nos anos de 2013/2014, 

realizou as duas fases do Censo de População de Rua, no qual foram aplicados, 

aproximadamente, 6.300 questionários, com 700 profissionais envolvidos. 

A primeira fase do Censo identificou 5.580 pessoas em situação de rua, dentre as 

quais a maior parte desta população se encontrava nas regiões do Centro (33.8%); 

Bonsucesso (15.6%) e Vila Isabel/Zona Sul (15.3%); 69,6% dos entrevistados eram adultos 

de 25 a 59 anos de idade e entre 3.219 dos entrevistados no Censo, 64,8% encontrava-se 

em situação de rua há mais de um ano, segundo estimativas produzidas com base no censo 

de população de rua de 2013 (IETS/SMDS), em um universo de 5.580 questionários. 

Cabe ressaltar que na segunda fase do Censo realizada em 2014, num universo de 

4.625 pessoas em situação de rua, o segundo motivo relatado pelo qual as pessoas 

preferiam dormir nas ruas e não nos Abrigos foi o fato de não ter regras nem proibições 

contra o consumo de álcool e drogas e que o número de pessoas que obtém renda pela 

venda de drogas foi de zero, de acordo com as mesmas estimativas relatadas anteriormente. 

Tais dados vêm a corroborar que não é através da perspectiva exclusiva da abstinência a 

estratégia mais eficaz para as pessoas em situação de rua “optarem” pelo acolhimento 

institucional e que diferente do que  pensa o senso comum e se difunde nos aparelhos 

midiáticos, não  há a comercialização de drogas pelas pessoas em situação de rua. 
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Cabe ressaltar o Projeto Eloos
72

 – “gestando cuidados e autonomia”, iniciado em 

maio de 2017, com duração prevista de um ano, é viabilizado com recursos da SENAD/ 

Ministério da Justiça e se desenvolve numa parceria da prefeitura com a ONG Viva Rio, e 

em ação conjunta da Secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde / Saúde 

Mental. Está sendo implementado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 

O público-alvo é de mulheres grávidas e recém-mães adultas, e seus bebês, 

residentes no município do Rio de Janeiro, em situação de “extrema vulnerabilidade ou 

risco social”, sem rede familiar de suporte, usuárias de substâncias psicoativas, as quais 

apresentem desejo de ficar com seus (suas) filhos (as). O Projeto buscará garantir os 

direitos da mãe e do bebê, considerando o marco legal da Primeira Infância. Possui como 

porta de entrada os serviços da rede socioassistencial e do Sistema de Garantia de Direitos. 

Assim, os casos que contemplem o perfil apresentado não necessariamente serão 

judicializados. 

A metodologia inicial será de um grupo de porta de entrada semanal, com a 

realização de estudos de caso entre os profissionais da equipe do Projeto (equipe técnica de 

duas duplas psicossociais) e do serviço demandante da vaga no mesmo. 

É importante destacar que não este projeto não configura uma unidade de 

acolhimento, mas uma Casa de Apoio, não estando vinculada a nenhuma Vara da Infância, 

da Juventude e do Idoso, com uma proposta mais flexível quanto ao cuidado do binômio 

mãe-bebê, levando em consideração que a vinculação entre os mesmos é processual. 

Pautar-se-á na Redução de Danos no trato com as mães, onde a princípio uma mãe que 

deixar o espaço pelo período de cerca de dez dias, não necessariamente será desligada. 

Contará ainda com recursos para financiar auxílio-moradia com fim de potencializar a 

saúde e a autonomia da mãe. 

 Segundo o psiquiatra Roberto Tykanori
73

 , quando coloca que não se pode tratar a 

questão das drogas como uma questão meritocrática, isto é, que se deve interromper o uso 

da mesma para se ter acesso a algum direito. 

                                                           
72

 Espaço localizado na Travessa Pinto Teles, 244, em Campinho. 
73

Roberto Tykanori Kinoshita possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1983) e doutorado em Saúde 

Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Atualmente é médico da Prefeitura Municipal de Santos e professor 

adjunto da Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Saúde Mental, atuando 

principalmente nos seguintes temas: reforma psiquiátrica, assistência psiquiátrica, saúde mental, cidadania e políticas de saúde 

mental. Nos últimos anos, coordenou a política de saúde mental e de álcool e drogas do Ministério da Saúde. participou da 

delegação brasileira nas Comision of Narcotics and Drugs CND em Viena em 2011, 2012, 2013 e 2015. 
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Trata-se de um serviço pioneiro e experimental enquanto alternativa de cuidados ao 

grupo mãe e bebê, que prevê uma rede de relações entre instituições públicas e 

organizações diversas da sociedade, com foco na rede de territórios de vida. Define como 

porta de entrada ou acesso ao serviço, toda a rede de assistência social e de saúde, sendo 

que o ponto de referência da rede será sempre o serviço que demandar o atendimento. O 

fluxo de atendimento incluindo o encaminhamento e o seguimento dos casos serão 

detalhados no âmbito das políticas sociais, prevendo-se o recurso ao judiciário em 

situações que a equipe técnica dos serviços, julgar necessário para assegurar proteção à 

criança.  

Na metodologia está prevista um grupo de recepção com uma reunião por semana 

(inicialmente) com profissionais da rede para avaliação e indicação dos casos para 

atendimento. Será constituído um Comitê de acompanhamento do projeto e serão criados 

indicadores para tornar possível a análise técnica periódica com base nos dados. O projeto 

prevê a possibilidade de uma bolsa-auxílio moradia pelo prazo de um ano, existindo 

recursos já disponibilizados para tal. A Casa tem capacidade para 20 pessoas (mães e 

filhos), com um tempo de permanência em torno de nove meses. 

Atualmente, conta-se ainda com o Projeto “Bike da Prevenção”, coordenado pela 

Saúde Mental do município, onde usuários vinculados aos CAPS ad recebem uma bolsa-

auxílio para atuarem nas cenas de uso como redutores de danos. 

Cabe ressaltar que o Plano Municipal de Atenção aos Usuários de Álcool e Drogas 

do Rio de Janeiro estava disponível para consulta da população até o dia 15 de abril deste 

ano. A ideia é que os cidadãos cariocas pudessem ler e fazer comentários sobre as ações 

desenvolvidas na área, trabalhando com a perspectiva de construir uma rede de 

acolhimento e atenção aos usuários ainda mais sólida e com resultados efetivos em relação 

aos conflitos e dificuldades encontradas no município. Tendo como base a Política de 

Atenção Integral ao Uso de Álcool e outras Drogas, publicada pelo Ministério da Saúde em 

2003, o documento da Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) visa reforçar também a importância da garantia do 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e 

recuperação em saúde dos usuários de álcool e outras drogas. 

A incorporação de estratégias de saúde voltadas aos usuários de drogas implica no 

que diz respeito à estratégia de Redução de Danos, a proposta de implementação dos 

Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS AD), a promoção da 
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saúde e cidadania na população “vulnerável”, a utilização da clínica ampliada como 

diretriz do cuidado, entre outros. 

Diante de tal perspectiva, apresentam-se como princípios e diretrizes do plano AD 

da cidade do Rio de Janeiro:  

 Promoção da saúde e cidadania na população para obter impacto nos efeitos da 

vulnerabilidade social que envolve a questão do uso de drogas;  

 Articulação intersetorial, tendo em vista a amplitude da temática AD;  

 Isenção moral e superação dos preconceitos no cuidado aos usuários de drogas;  

 Cuidado ético de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da RD;  

 Utilização da Clinica Ampliada como diretriz do cuidado, não focar o cuidado na 

substância droga e sim no sujeito em sua integralidade;  

 Percepção da Violência Territorial como fator influente no tema AD, garantir que 

isso que não impeça o cuidado e o acesso aos serviços;  

 Abordagem às famílias como principio de cuidado na temática AD;  

 Articulação entre os diversos níveis da rede de serviços de saúde, primário, 

secundário e terciário, entendendo-os como essenciais para um cuidado integral;  

 Garantia de acesso aos serviços de saúde, entendendo a responsabilidade do setor 

saúde sobre o cuidado AD;   

 Compreensão da educação permanente como uma necessidade para potencializar as 

direções éticas e inclusivas no cuidado aos usuários de drogas;  

 Registrar e analisar as diferentes estratégias de intervenção, bem como a construção e 

sistematização do conhecimento, tendo em vista a necessidade de transferência de 

informações e tecnologias para os operadores das políticas públicas quando as 

estratégias se mostrarem efetivas na promoção de cuidado AD;  

 Implementar ações de cuidado em saúde mental na atenção básica, junto ao CAPS e 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com foco na promoção da saúde mental e 

prevenção, que contemplem Práticas Integrativas e Complementares. 

  

Como forma de síntese e para facilitar a compreensão da história recente na política 

de drogas no município do Rio de Janeiro, no que tange à política de Assistência Social, 

segue abaixo uma linha do tempo com as principais informações cronológicas. 
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Linha do Tempo: Cuidados direcionados a usuários abusivos de crack e outras 

drogas no âmbito da Assistência Social 

 2009 e 2010:  

 A cidade do Rio de Janeiro vivencia o fenômeno do aparecimento das grandes "cenas 

de uso" de crack e outras drogas (especialmente Jacarezinho); 

 Para o acolhimento especializado do público infanto-juvenil são firmados convênios 

com instituições da sociedade civil que dão início ao atendimento desta demanda até 

então inédita para a cidade (instituição Tesloo); 

 Os serviços de abordagem à população em situação de rua enfrentam em seu 

cotidiano o desafio da oferta do acolhimento como única alternativa ao atendimento 

da população em situação de rua em uso abusivo de crack e outras drogas. 

 2011 e 2012: 

 Tem início na cidade o que ficou conhecido como "acolhimento compulsório", tendo 

em vista a grande pressão da sociedade para a "retirada" de pessoas das cenas de uso; 

 Percebe-se a ampliação das cenas de uso de crack e outras drogas na cidade, como 

para os bairros de Madureira, Bonsucesso, Maré, Santa Cruz e outros; 

 Os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) começam a se posicionar contra 

a lógica do "acolhimento compulsório", unindo-se na criação de um documento que 

irá subsidiar ações civis públicas contra as ações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; 

 Para o acolhimento especializado do público infanto-juvenil é criado o primeiro 

dispositivo "híbrido" de atendimento ao público com perfil do uso abusivo que se 

agrega a uma modalidade de acolhimento que foi chamado de CASA VIVA 

Laranjeiras, com o apoio da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso (VIJI) e 

Ministério Público (MP), com capacidade para 16 meninos; 

 No ano de 2012, o MP impõe ao município um Termo de Ajustamento de Conduta - 

TAC, que basicamente exige a participação de assistentes sociais nas ações de 

abordagem, a reforma de unidades de acolhimento voltadas para adultos, famílias e 

idosos e a publicização de todas as ações voltadas para a população em situação de 

rua da cidade. 

 2013 a 2016: 

 Em cumprimento ao TAC, tem-se o início do processo de requalificação e reforma 

das unidades de acolhimento; 
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 Realiza-se, em parceria com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), 

o primeiro Censo da População em situação de Rua na cidade; 

 A Secretaria inicia o acolhimento especializado ao público infanto-juvenil através de 

novo Programa, apesar de manter o nome de CASAS VIVAS, em parceria com a 

instituição VIVA RIO, com 05 unidades para o acolhimento de até 20 usuários cada; 

 Através de uma Resolução, o acolhimento especializado a este público das CASAS 

VIVAS passa a ser de corresponsabilidade das Secretarias de Assistência, Saúde e 

Educação; 

 Através de parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social deu 

início ao PROJETO PROXIMIDADE, que consistia na abordagem social ao público 

em situação de rua e uso abusivo de drogas nas duas principais cenas de uso da 

cidade: Jacarezinho e Parque União; 

 Através de uma Resolução, após inúmeros debates e ciclos de conversas com o Poder 

Legislativo e a Sociedade Civil Organizada, retira-se a palavra COMPULSÓRIO da 

antiga resolução que regulamentava a abordagem social na cidade, dando nova 

conotação ao trabalho desenvolvido com este público. Conhece-se este período como 

aquele em que a política pública de assistência social e a política pública de saúde 

mental na cidade unem-se sob a metodologia da redução de danos e ética do cuidado 

no trato desta questão. 

 2017: 

 Inaugura-se na cidade o primeiro dispositivo voltado para o acolhimento de gestantes 

ou recém-mães em uso abusivo de drogas, após ampla discussão com as 

maternidades municipais, MP e sociedade civil. O dispositivo é 100% financiado 

pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas - SENAD, sendo o primeiro no 

Brasil voltado para este público. 

 

4.2.2 Enfrentamento ao Crack: Por que seus dependentes ganharam evidência? 

 

Inicialmente, vale salientar os eventos internacionais ocorridos na cidade do Rio de 

Janeiro: a Rio + 20 (realizada em 2012);  a Copa das Confederações (junho de 2013); a 

Jornada Mundial da Juventude (julho de 2013) e o Rock in Rio (setembro de 2013 e 2015); 

a Copa do Mundo, em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016, advindo com 

os mesmos uma extrema necessidade de uma “maquiagem” da cidade do Rio de Janeiro 
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para as suas realizações, onde as cracolândias não poderiam fazer parte do cenário da 

“cidade maravilhosa”. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro vinha realizando, segundo Lima (2013, p. 309): 

 

[...] a perseguição implacável das pessoas em situação de rua, em especial das crianças e 

adolescentes dependentes do uso do crack e de outras substâncias psicoativas: o 

recolhimento compulsório é o exemplo mais emblemático desse governo, pois 

metamorfoseia a assistência social por um viés policialesco e encobre o autoritarismo sob 

o falso manto da proteção. 

 

 

A Prefeitura aprovou em 27 de maio de 2011 a Resolução n. º 20 da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SMAS –, “que cria e regulamenta o Protocolo do 

Serviço Especializado em Abordagem Social”. No art. 5º da resolução, indica-se que os 

procedimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, devem ser realizados por 

equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Equipe 

Técnica e de Educadores Sociais). A polêmica fica ainda mais acentuada, com o trecho da 

Resolução em que “a criança e o adolescente que esteja nitidamente sob a influência do 

uso de drogas, afetando o seu desenvolvimento integral, será avaliado por uma equipe 

multidisciplinar e, diagnosticada a necessidade de tratamento para recuperação, o mesmo 

deverá ser mantido abrigado em serviço especializado de forma compulsória.” 

Cabe destacar que o “recolhimento compulsório” foi recebido de maneira bastante 

positiva e entusiasmada pela mídia, de acordo com Lima (2013, p. 343-344): 

 

[...] como um “mal necessário” para combater as expressões da “questão social” (que 

pautaram os jornais de grande circulação por um período determinado) e também para dar 

uma resposta “positiva” aos veículos midiáticos que representam, como um “partido 

político” no sentido gramsciano, os interesses hegemônicos dos setores envolvidos com as 

cifras bilionárias, por exemplo, aqueles envolvidos com negócios esportivos no mundo 

(FIFA, COI).  

 

 

Há que se enfocar que não existe respaldo científico sinalizando que o tratamento 

para dependentes deva ser feito preferencialmente em regime de internação. 

Paradoxalmente, internações mal conduzidas ou erroneamente indicadas tendem a gerar 

consequências negativas. Segundo Valença (2013, p. 110): 

 
quando se trata de internação compulsória, as taxas de recaída chegam a 95%! De um 

modo geral, os melhores resultados são aqueles obtidos por meio de tratamentos 

ambulatoriais. Se a internação compulsória não é a melhor maneira de tratar um 

dependente, o que dizer de sua utilização no caso de usuários, não de dependentes? 
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Em contraposição aos preceitos da Política de Redução de Danos, da Política de 

Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde – Portaria nº 

336/GM/2002 – e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - Portaria nº 3.088/2011, 

pautados na “[...] lógica do território, fortalecimento de vínculos, participação social e 

estado de direitos” (PRUDÊNCIO, 2017, p. 183) e considerando os princípios da 

intersetorialidade e da integralidade do cuidado em saúde, tem-se a internação compulsória 

dos usuários de crack, onde: “[...] a ordem do ‘tratamento’ se coloca pela opressão, 

imposição e confinamento, configurando-se um terreno fértil para a legitimação da ‘guerra 

às drogas’ e não do cuidado em saúde” (ibidem, p. 184). A internação psiquiátrica
74

 

compulsória deveria ser utilizada como algo excepcional no caso de usuários de drogas, 

como a última alternativa de tratamento e não como a principal estratégia a ser utilizada 

para “limpar” os grandes centros urbanos.  

Todavia, em contraposição a uma articulação intersetorial seriamente estudada e 

implementada para tratar da problemática do consumo de drogas, priviligia-se à internação 

em clínicas especializadas ou comunidades terapêuticas. Como as clínicas especializadas 

são muito caras e atingem uma parcela reduzida do universo de usuários, investe-se no 

segundo modelo, onde “no momento, estima-se que cerca de três mil comunidades 

terapêuticas abriguem mais ou menos 60 mil usuários” (VALENÇA, 2013, p. 111). 

A partir de 2010, as comunidades terapêuticas passaram a contar com o apoio 

Federal, habilitando-se, assim, a receber R$24 milhões, a serem debitados do total de 

R$410 milhões destinados, em 2011, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SENAD) e pelos Ministérios da Justiça e da Saúde, ao Plano Integrado de Enfrentamento 

ao Crack e Outras Drogas. Visando agilizar tal apoio, no dia 26/06/11, a presidenta Dilma 

Rousseff sancionou a constituição de um grupo de trabalho, sob a liderança da ministra-

chefe da Casa Civil, para promover mudanças na legislação que permitam a inclusão de 

comunidades terapêuticas no atendimento aos dependentes de substâncias químicas. Vale 

destacar que, às vésperas das eleições de 2010, muitas campanhas foram marcadas pela 

politização dos discursos a favor da internação, destacando as comunidades terapêuticas 

                                                           
74

 Lei nº 10. 216/01 - 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 terceiros; 

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 
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como uma das soluções viáveis para a problemática do crack. Cabe lembrar também que 

muitos parlamentares já mantiveram ou mantém relações próximas com tais comunidades 

e, em alguns casos, lideram instituições do tipo (VALENÇA, 2013). 

Mesmo sendo objeto da simpatia de tantos políticos, várias destas comunidades 

ainda não aderiram plenamente ao Plano traçado em 2010, pois consideraram inaceitáveis 

as restrições metodológicas em relação às suas “terapias da fé”, não concordando que o 

governo interfira na obrigatoriedade de cultos. De acordo com pontos de vista jurídicos, a 

opção terapêutica que esses grupos oferecem vai contra a Constituição, ao não permitir que 

os usuários/internos professem suas próprias crenças, ou assumam a ausência delas. Para as 

comunidades terapêuticas, os usuários de drogas não têm muitas escolhas. O modelo de 

tratamento encontrado nessas comunidades além de imprimir “terapias da fé” 

incontornáveis, é compulsório, pois, apoiadas num ponto de vista muito mais moral do que 

médico ou psicológico, representa o usuário de crack como uma pessoa que está fora de 

controle, exatamente por não sustentar modalidades de fé. Sob este prisma, os usuários 

seriam pessoas esvaziadas de fé e seria esse o vazio que tentam preencher com o uso de 

drogas. A partir dessa convicção, a missão das comunidades terapêuticas seria a de retirar a 

droga de suas vidas e colocar a fé no seu lugar (ibidem), desconsiderando totalmente os 

preceitos da Reforma Psiquiátrica. 

Vale salientar também o enorme preconceito que parcela dos usuários de crack 

sofre, pois: 

 
constata-se que a marginalização social do usuário de crack é grande, maior do que a vista 

para qualquer outra droga lícita ou ilícita. Muitos vivem em condições de extrema 

pobreza, de acentuada privação material e em situações de instabilidade doméstica. 

Embora o dano causado pelo uso da substância seja grande, ao contrário do que o senso 

comum nos leva a crer, uma parcela dessa população se mantém engajada no consumo da 

droga por períodos de anos e muitos têm contato com a substância sem progredir para sua 

dependência de forma imediata (MOREIRA, 2013, p. 91). 

 

 

A representação social dos usuários de crack vem sendo construída 

majoritariamente de forma bastante negativa, sem que a voz dos seus atores principais seja 

escutada. Um determinante central para que a surdez social em relação a estes atores seja 

configurada passa pela dinâmica processual da cultura de costumes contemporânea que faz 

com que os usuários de drogas sejam representados pela população brasileira como uma 

das categorias pela qual ela sente mais antipatia, abaixo apenas da antipatia pelos que não 

crêem em Deus, considerando uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, 
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publicada em 2009, indica que 39% da população brasileira professa antipatia pelos ateus e 

37% professa antipatia pelos usuários de drogas, de acordo com Valença (2013). No que se 

refere à pergunta sobre quais as pessoas que menos gostam de encontrar, 35% responderam 

que são os usuários de drogas, seguidos pelos descrentes em Deus (26%) e ex-presidiários 

(21%), de acordo com a mesma pesquisa (ROSA, 2014).  

Segundo Valença: 

 

o crack é cada vez mais representado como o veneno da contemporaneidade, propiciando 

o status de excluídos e disfuncionais aos indivíduos “tornados objetos” de seu consumo, 

consumo que os aliena quase de modo irreversível – nesse sentido é emblemática uma 

representação midiaticamente consagrada na cidade de Salvador, Bahia: “crack, cadeia ou 

caixão!” (2013, p. 106). 

 

 

Este tipo de representação midiática supervaloriza a substância, personificando a 

mesma e torna o sujeito que a consome em objeto da sua ação, no caso, sempre negativa, 

tirando-lhe a sua responsabilidade pelo seu consumo. 

Vive-se num momento histórico, do ponto de vista legal, no qual gradativamente se 

passa de uma perspectiva policial para uma perspectiva de saúde como abordagem para a 

cultura das drogas – cultura num sentido de que os usuários constroem e compartilham 

valores, rituais de uso e controles próprios. A perspectiva repressiva, ao não considerar 

essa cultura e focar prioritariamente no indivíduo supostamente alienado pela substância, 

não resolveu o problema, mas trouxe outros: estigmatização e morte de muitos jovens 

ligados ao tráfico, população carcerária acima da capacidade gerando mais violência, força 

policial aliciada pela corrupção e traficantes mitificados como único modelo de ascensão 

para grande parte de crianças, adolescentes e jovens pobres. O crack, com valor de 

mercado mais baixo do que o valor da cachaça, do tabaco, da maconha e da cocaína, se 

tornou mercadologicamente difícil de combater com medidas exclusivamente pautadas na 

repressão (VALENÇA, 2013).  

Cabe destacar que: 

 

se o consumo de drogas lícitas como, por exemplo, as bebidas energéticas compostas de 

taurina, ou ilícitas como a cocaína e o crack potencializam a produtividade ou melhoram a 

“qualidade de vida” dos indivíduos, docializando seus corpos para o trabalho, o uso destas 

substâncias pode ser visto como algo benéfico. No entanto, se o seu consumo compromete 

a produtividade, isso será tratado como um problema social e, sobretudo, de saúde 

pública, uma vez que o torna um ser supostamente inútil, ausente do domínio de algum 

tipo de perícia e sem aquela narrativa de produtividade esperada pela racionalidade 

neoliberal (ROSA, 2014, p. 337). 
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É fundamental que o usuário de crack seja percebido como um cidadão e não como 

sujeito desprovido de motivação, de entendimento da sua realidade e de autonomia para, 

dentro do seu tempo, transformar o curso sua prática com a droga, caso seja esta a sua 

vontade. Dessa forma, “é importante que se amplie a compreensão do consumo do crack 

para além do reducionismo de entendê-lo como um encontro sempre trágico e aniquilador 

entre a droga e o indivíduo impotente para lidar com seus efeitos” (VALENÇA, 2013, p. 

94). Assim, ao contrário do difundido de forma exaustiva pela mídia, a dependência de 

crack não se instala magicamente no primeiro contato com a substância, ela é um 

somatório de inúmeros fatores de quem o consome. Enfim, é importante ressaltar que: 

 

a droga continua fazendo valer a sua importância na economia da libido humana. Alçada à 

condição de principal mercadoria do mundo, os meios químicos de prazer sofreram um 

crescimento análogo em seu valor mercantil e em sua influência econômica, social e 

cultural. Ao mesmo tempo que cresce a demanda pelo prazer químico, também institui-se 

um sistema proibicionista que apóia-se num discurso médico-jurídico para justificar uma 

pretensa guerra contra as drogas que, na verdade, desde a Lei Seca de 1919, nos EUA, só 

tem servido para aumentar o lucro e a violência. A história dessa guerra, em seus aspectos 

econômicos, culturais, políticos e militares ainda está sendo escrita (CARNEIRO, 2002).   

 

 

A “guerra” instaurada contra os usuários de crack, sobretudo, contra aqueles que 

convivem nas cracolândias propõe-se a aniquilá-los, sem a menor preocupação em 

compreender e cuidar dos sofrimentos que levaram a estas pessoas a viverem em condições 

tão subumanas. Como sempre no capitalismo, a vítima vira algoz, a consequência vira 

causa, onde problemas estruturais viram simples situações, fáceis de serem solucionadas e 

eliminá-las. 

 

4.2.3 A pseudo epidemia do crack – A essência deste “jogo” 

 

“A constante referência a uma suposta ‘epidemia’ deixa clara a intenção de se ‘medicalizar’ o que é um 

problema de natureza essencialmente social, uma vez que, neste caso, não existe um vetor biológico, mas, 

sim, comportamental, que floresce e se difunde em um determinado contexto sociocultural
75

.”  

 

Primeiramente, cabe pontuar que o debate sobre epidemias não é inaugurado na 

contemporaneidade. A história do Brasil, fundamentalmente, é caracterizada por ondas 

epidemiológicas no que diz respeito à disseminação de doenças virais e parasitárias, 

sobretudo, nos séculos XIX e XX. Cólera, varíola, tuberculose, febre amarela, gripe 
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espanhola, doença de chagas, febre tifóide, peste bubônica, caracterizaram o período 

histórico da saúde pública em relação a tais doenças. 

O século XIX e o início do século XX, devido ao caráter marcado por fortes 

epidemias que arrasaram boa parte da população brasileira deficiente de programas 

estratégicos de prevenção, cuidado e estruturação sanitária, foi o pontapé inicial do 

controle estatal sobre as ações voltadas para o combate e controle de tais moléstias. 

O século XX radicalizou a concepção médico-sanitária no Brasil, sendo a figura de 

Oswaldo Cruz um dos responsáveis pela difusão dessa nova fundamentação de saúde 

pública. 

Nos últimos anos, a mídia tem colocado em pauta que o uso de crack é um 

problema de saúde pública e de segurança, sendo a referida droga noticiada como uma das 

grandes epidemias do século XXI, apesar do álcool ser ainda a droga que causa mais 

mortes e problemas de saúde decorrentes do uso. Sendo assim, com base em quais dados 

pode-se dizer que há uma epidemia de crack no Brasil? Ou que “é preciso vencê-la”? Por 

que o crack virou um “inimigo” público e o seu consumidor (nas vias públicas) tão 

estigmatizado? Ou mais, por que ele é objeto de crescente pânico moral e social? 

É importante destacar que:  

 
atualmente, no Brasil, vemos a ideia de que há uma epidemia do uso de crack e que a 

população envolvida, sobretudo, a população de rua, é um problema de saúde e segurança 

pública. Contudo, ao olharmos para índices de pesquisas realizadas sobre o consumo do 

crack no Brasil, e também levando em consideração os indicadores de consumo de álcool 

e tabaco no país, é possível constatar que o uso do crack não apresenta taxas tão 

agravantes. Então, o que torna esta substância tão problemática, e como devem ser 

tratados esses usuários? Constatamos que, num misto de ameaça ao bem-estar social e 

individual, os usuários de crack são alvos de políticas públicas; estas, na maioria das 

vezes, voltam-se para uma demanda higienista do Estado e desprezam as condições 

subjetivas dos sujeitos (BARROS; ALCANTARA, p. 172-173). 

 

 

Todavia, cabe pontuar aqui que o Brasil é o maior consumidor de crack do 

mundo
76

, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo.  

De acordo com dados de pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), a porcentagem de usuários de crack na população brasileira é 0,81%, ou seja, 

370.000 consumidores em relação ao total da população brasileira (BASTOS; BERTONI, 

2014). Embora o número não seja inexpressivo, ainda é bem menor do que o de outras 

drogas ilícitas como a maconha, e de lícitas, como o álcool e o tabaco. 
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 Vale a reflexão sobre que: 

 

(...) em uma sociedade que busca a ordem e o equilíbrio, a impureza e a desordem são 

diariamente postos em xeque e em choque com as ações punitivas, por isso, as ações do 

eixo ‘autoridade’ do programa “Crack: é possível vencer” são necessárias, nem que seja 

somente como imagem para "inglês ver". O caráter de luta e de guerra com o tema “é 

possível vencer” são implícitos a todo o momento. Os usuários do crack são os soldados 

de um dos lados da guerra (VOLCOV; VASCONCELLOS, 2013, p. 104). 

 

A “bola da vez” é o crack, pois eleito como uma “epidemia” tem sido tomado como 

justificativa para práticas fragmentadas, higienistas e coercitivas. Todavia, 

contraditoriamente, de acordo com dados da própria prefeitura, “menos de 10% da 

população em situação de rua faça uso prejudicial de drogas” (ibidem). 

Acerca do crack, vale salientar ainda que: 

 

as imagens de alguns dos seus usuários, em situações de mendicância em ruas decadentes 

dos grandes centros urbanos do país, favorecem inferências apressadas sobre a relação 

entre a droga e o seu hipotético poder de corrupção da ordem social, intermediada por um 

efeito neuroquímico supostamente quase onipotente. Uma vez em contato com ela, numa 

virulência sem precedentes, ao homem só restaria o padecimento imediato e mortal. 

Entretanto, a realidade tem mostrado um usuário de crack com características de 

dependência química próximas às encontradas entre usuários de outras substâncias de 

abuso, onde padrões heterogêneos de consumo são a regra, apontando para uma complexa 

relação entre a droga, o sujeito e o ambiente (físico e sociocultural) (MOREIRA, 2013, p. 

87). 

 

 

 

Apresentado pela mídia como uma “epidemia”, o aumento do consumo de crack no 

Município do Rio de Janeiro tem fomentado várias ações, em sua maioria, questionadas 

“pelo conjunto dos atores sociais e institucionais que, até hoje, protagonizaram a 

formulação das políticas públicas em saúde mental nos marcos da Reforma Psiquiátrica
77

”, 

sobretudo, no que tange às internações compulsórias e as chamadas, Comunidades 

Terapêuticas. 

Cabe pontuar que a discussão acerca das referidas internações é mais recente no 

que se concerne à população em situação de rua adulta supostamente em uso abusivo de 

drogas, já que o recolhimento, ao invés do acolhimento de crianças e adolescentes no 

Município do RJ já ocorre desde 2011. Vale esclarecer que apesar da mídia ter colocado 

que as internações compulsórias dos adultos em questão já estavam em pleno vigor, na 
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prática, não ocorrem com a facilidade com que se transmite, mas apenas após 

determinação judicial, haja vista que: “o acolhimento compulsório refere-se apenas aos 

casos com menores de idade ... No caso de maiores de idade, é mais difícil restringir o 

direito constitucional de ir e vir de uma pessoa em pleno gozo dos seus direitos civis” 

(BITTENCOURT, 2012). 

Contudo, é pertinente observar que: 

 

A intensa mobilização social gerada a partir das ações da prefeitura a redirecionaram, 

entretanto, obrigou a um certo recuo na direção que vinha sendo dada às políticas com 

relação às drogas, especialmente o crack. Foi criada uma nova Superintendência de Saúde 

Mental no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e apresentado um Plano Municipal de 

Atendimento a Usuários de Álcool e Outras Drogas, prevendo a expansão da rede CAPS e 

Unidades de Acolhimento, entre outras medidas nos marcos da Reforma Psiquiátrica. 

(CRESS/RJ – Via CRESS 607, 2013) 

 

 

É fundamental frisar que através da promulgação da Lei 10.216/2001, que 

“estabelece um novo paradigma de cuidado em oposição à lógica manicomial”, foi 

instituído que “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes” (artigo 4º), sendo de 

responsabilidade municipal a implementação de tais serviços (FRAGA; MARCHI e 

TONIOLO, 2011). 

Em um cenário no qual “a penalização da pobreza fragmenta a cidadania segundo 

as linhas de classe” e de “insegurança social” (WACQUANT, 2012: 38) baseada, dentre 

outros motivos, na falsa “epidemia do crack”, os dependentes desta droga são 

marginalizados pela sociedade e ganharam visibilidade recente pelo Poder Público, pelo 

fato do crescente aumento dos seus usuários e da dependência desta droga ter se tornado 

uma das mais complexas facetas da questão social a ser enfrentada na atualidade do 

município do Rio de Janeiro e de outros municípios brasileiros. 

Contudo, “o crack não é, ao contrário de um mito muito difundido, uma droga 

barata. Uma pedra de crack custa, em média, R$ 10,00 [...] Aos poucos vão se dando conta 

que a droga nem é tão barata assim e que o seu comércio movimenta quantias 

significativas e é, sim, muito lucrativo” (EDMILSON JÚNIOR, 2010). E se o lucro é o 

objetivo principal da sociedade capitalista, a comercialização do crack se adéqua 

perfeitamente neste ideal. 

Cabe ressaltar que como tudo no status quo vigente, não importam os efeitos 

negativos para as pessoas, no caso, as que se tornam dependentes de crack, mas os 
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resultados positivos para o grande capital, vendo o comércio desta droga um vantajoso 

negócio, o qual necessita ser estimulado e financiado pelo mesmo.  

 É interessante colocar que: 

 

o uso do crack seria sempre precedido de um fetiche, muito além de seu fetiche como 

mercadoria que se incorporaria a uma economia da vida nas ruas, onde o uso e a venda, 

mesmo de uma única pedra possibilitaria temporalidades, lazer e sobrevivência. O crack 

como fetiche político seria responsável pelas então ações magistrais desempenhadas pelo 

Estado, com estratégias semelhantes a de uma limpeza urbana, disposta a varrer dos 

espaços de concentração das populações de rua e do uso público das drogas, lixo 

acumulado, prédios inteiros, pessoas, seus cães na tentativa de eliminá-los da visibilidade 

pública (ADORNO, 2016, p. 189).  

 

 

De acordo com pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sobre o 

crack, já explicitada no Capítulo I, 370 mil usam a droga nas capitais, 80% dos usuários 

são homens, 80% usam droga em local público, 80% são não brancos, 65% fazem “bicos” 

para sobreviver, 60% são solteiros, 40% vivem nas ruas, 40% estão no Nordeste, 30% 

das usuárias já fizeram sexo para obter a droga, 10% das usuárias ouvidas estavam 

grávidas. Além disso, o estudo aponta que os usuários têm 8 vezes mais HIV. A pesquisa 

também aponta que o tempo médio de uso é de 8 anos e 16 é a média de pedras 

consumidas por dia. 

O mesmo levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao 

Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(Senad), do Ministério da Justiça, revela que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades 

usaram regularmente crack e similares (pasta base, merla e óxi) nas capitais ao longo de 

pelo menos seis meses em 2012. 

Por "uso regular", foi considerado um consumo de pelo menos 25 dias nos seis 

meses anteriores ao estudo, de acordo com definição da Organização Panamericana de 

Saúde (Opas). 

Esse número de 370 mil pessoas corresponde a 0,8% da população das capitais do 

país e a 35% dos consumidores de drogas ilícitas nessas cidades. Além disso, 14% do total 

são crianças e adolescentes, o que equivale a mais de 50 mil usuários. 

O estudo foi realizado com 25 mil pessoas de forma domiciliar e indireta, ou seja, 

cada indivíduo respondeu a questões sobre suas redes sociais (familiares, amigos e colegas 

de trabalho residentes no mesmo município) de forma geral e também especificamente 

sobre o uso de crack e outras drogas. 
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O resultado, portanto, é uma estimativa do que ocorre nas 26 capitais e no Distrito 

Federal – em outra pesquisa da Fiocruz, por exemplo, feita de forma direta com 7 mil 

entrevistados em 112 municípios (incluindo capitais e regiões metropolitanas) entre o fim 

de 2011 e junho de 2013, o total não passou de 48 mil usuários de crack e similares. 

 

TABELA 1 – Consumo Regular de Crack e similares por região do Brasil 

Nordeste 148 mil 

Sudeste 113 mil 

Centro-Oeste 51 mil 

Sul  37 mil 

Norte 33 mil 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados aproximativos de estudo da FIOCRUZ sobre o número de 

usuários de crack durante 6 meses do ano de 2012 publicada no G1 - http://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2013/09/brasil-tem-370-mil-usuarios-regulares-de-crack-nas-capitais-aponta-fiocruz.html.  

 

Segundo os autores, a metodologia indireta, chamada Network Scale-up Method 

(NSUM), permite que populações de difícil acesso (como presos, hospitalizados, 

estudantes, militares, religiosos, fugitivos e vítimas de catástrofes) também entrem nessa 

conta. 

De acordo com o secretário da Senad, Vitore Maximiano, essas duas pesquisas são 

as maiores já feitas sobre crack no mundo, pelo número de entrevistados e pelo volume de 

dados gerados: "Somando-se os dois estudos, são 32 mil questionários produzidos. 

Estamos investigando uma população oculta, que tem dificuldade de revelar seu uso, suas 

prevalências, porque há a questão criminal, a discriminação", destaca. Maximiano diz 

ainda que o usuário de crack, conforme os resultados, é alguém que vive uma forte 

“exclusão social”, tem baixa escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, com predominância de indivíduos não brancos (80%) e em situação de rua. 

Percebe-se com a referida pesquisa, o seguinte perfil deste público: pouca 

escolaridade, situação de rua, ex-presidiários, reforçando visões depreciativas e 

reducionistas para com estas pessoas, já marcadas negativamente pela dependência 

química. 

Vive-se em um cenário de cultura do medo e de sociedade da insegurança, de 

perseguição às “classes perigosas”, reforçado pelos aparelhos midiáticos, onde os 

“cracudos” apareceram como inimigos da ordem, os quais são eleitos por cada conjuntura, 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/09/brasil-tem-370-mil-usuarios-regulares-de-crack-nas-capitais-aponta-fiocruz.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/09/brasil-tem-370-mil-usuarios-regulares-de-crack-nas-capitais-aponta-fiocruz.html
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necessitando então serem “eliminados”, pelo menos da visibilidade dos pontos turísticos 

dos grandes centros urbanos.  

Todavia, o crack, assim como qualquer outra droga, é “inofensivo” sozinho, 

havendo, portanto, que se considerar a tríade do consumo de substâncias psicoativas. Para 

finalizar, cabe citar o documentário “Crack, repensar
78

” da Fiocruz, no qual o psiquiatra e 

docente da UNIFESP, Dartiu Xavier coloca que “a cada quatro pessoas usuárias de crack, 

uma se torna dependente” e o farmacêutico e bioquímico Ébano Augusto pontua que toda 

droga é viciável, mas “nem todas as pessoas são viciávies”, logo, não tem como associar 

diretamente o consumo de drogas com a dependência química, sem considerar a referida 

tríade. 

No referido documentário, o professor Henrique Carneiro sinaliza que a guerra 

contra as drogas mata muito mais que o consumo de drogas em si, sendo o proibicionismo 

garantidor de monopólios de mercado e a violência produto da proibição, sob um contexto 

de uma sociedade de dependência de objetos, de mercadorias, de consumo, onde a 

compulsividade e as práticas excessivas direcionam o sistema mercantil. 

De acordo com pesquisa recente realizada pela Fiocruz
79

, o “uso do crack é 

consequência e não causa da exclusão social”, indo de encontro ao que o senso comum 

acredita, onde o uso desta droga pode ser consequência de uma precarização das condições 

de vida do sujeito as quais podem levar à dependência. 

Para um dos autores da pesquisa, o professor Roberto Dutra Torres (UENF): “o 

crack não é a causa da exclusão, é um elemento a mais, que reforça a exclusão social, 

processo que é anterior [à droga], no entanto é reversível.” Reforçou que: “ninguém vira 

zumbi pelo crack.” 

Contudo, cabe bastante cautela com relação ao conceito de “exclusão social”, já 

abordado no item 1.1, haja vista que todos estão incluídos com sua devida funcionalidade 

ao status quo desigual e combinado vigente. O mais importante da referida pesquisa é 

retirar a centralidade da droga e colocá-la no sujeito que a consome, além de dar a devida 

importância ao contexto de uso da mesma. 

Diante de todo o exposto, é imprescindível que ao se abordar a questão das drogas é 

necessário romper com paradigmas pré-existentes, permeados por rótulos preconceituosos 

e segregacionistas, e avançar para uma discussão mais ampla e horizontal, que priorize o 
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 Documentário Crack, Repensar, lançado em 2015 pelo Vídeo Saúde da Fiocruz. 
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 Para maiores dados sobre a pesquisa, vide livro Crack e Exclusão Social (2016). 
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sujeito que as utiliza, buscando compreender as suas escolhas para que se assim desejar, 

auxiliá-lo nas suas questões, ainda mais quando se refere ao crack, esta droga que envolve 

tantos tabus e fantasias, sobretudo, dependendo de quem o utiliza. 

Enfim, 

 

acredita-se, portanto, que o crack, como substância psicoativa, constitui um 

fenômeno indissociável e indissolúvel da sociedade. Como tal, incide sobre 

ela e por ela é afetado, sendo necessário, assim, compreendê-lo como 

“produto” de culturas, dinâmicas, formas de organização social e modos de 

pensar e experienciar a vida e suas efemeridades (TRAD et.al., 2013, p. 68). 

 

Dessa forma, não se pode “vencer”, nem se devia “querer” eliminar o crack, que 

assim como qualquer outra droga faz parte da sociedade. Entretanto, é fundamental que se 

pense em maneiras mais humanizadas e acolhedoras de conviver, atender e acolher as 

pessoas que o consomem, principalmente, em práticas abusivas ou dependentes que gerem 

sofrimento. 

 

4.2.4 Os cenários de uso de crack: a organicidade destes territórios da cidade 

 

“Meu nome não é cracudo: a cena aberta de consumo de drogas da Rua Flávia Farnese, 

na Maré, Rio de Janeiro” captura perfeitamente esse espírito ao citar, já no título, uma 

declaração de um dos moradores da cena. “Eu me chamo Reginaldo Gomes de Arruda, 

sou um usuário de crack e quero ser chamado pelo nome, não de cracudo
80

.” 

 

Nos últimos anos, o uso de drogas por pessoas em situação de rua ganhou evidência 

nas manchetes brasileiras, tendo se criado um termo para as cenas públicas onde o 

consumo de crack é mais visível: as chamadas “cracolândias”. Da mesma forma, a mídia 

dedicou muito mais espaço e críticas negativas a estes territórios do que a uma tentativa de 

compreender quem são as pessoas que vivem e transitam nos mesmos.     

Entre as preocupações recorrentes, constam que tais locais seriam mau uso do 

espaço público; que aquelas pessoas não recebem os cuidados e tratamentos que precisam; 

que tais zonas são ligadas à perturbação da ordem urbana e pequenos crimes; que os 

usuários estão profundamente conectados aos grupos que controlam o varejo local de 
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crack, e, literalmente, que essas cenas de consumo “agridem os olhos” e são uma 

“vergonha pública”, segundo documento Crack: reduzir danos (2017)
81

.  

A resposta estatal para com estes espaços foi a tentar erradicá-los, pelo menos dos 

pontos de grande visibilidade da cidade com as Operações Choque de Ordem, coordenadas 

pela Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP, envolvendo vários órgãos públicos 

(Polícia Militar; Guarda Municipal; Companhia Municipal de Limpeza Urbana - 

COMLURB; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, atual Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH), onde na verdade, os 

espaços supracitados apenas mudavam de lugar com tais ações truculentas e 

desumanizadas.  

De acordo com o documento supracitado, essas ações repressivas fracassaram, haja 

vista que não atingiam as causas determinantes que levaram ao surgimento das 

cracolândias e que seguem as alimentando nos dias atuais, sendo um equívoco ter 

concentrado esforços apenas sobre os territórios e desconsiderar as pessoas que ali vivem. 

Já as abordagens de redução de danos implementadas de forma pioneira no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Pernambuco, das quais será detalhada a do Rio de Janeiro a seguir, 

apresentaram resultados positivos para os usuários e as comunidades em que estão 

inseridos. Os três projetos estudados, pautados na perspectiva da redução de danos: 

Aproximação, no Rio de Janeiro; Programa de Braços Abertos, em São Paulo e Programa 

ATITUDE, em Pernambuco trabalham de acordo com evidências reunidas em outros 

países e práticas reconhecidas internacionalmente e, em menos de cinco anos, já abrem 

caminhos e apontam soluções nacionais para lidar com pessoas em situação de rua que 

usam crack. 

O Programa De Braços Abertos (DBA) mostra que, desde que foi lançado, tinha 

duplo objetivo: intervir em uma área do centro da cidade vista como violenta e degradada 

pela maioria da população e implementar uma política de acolhimento e cuidado – inédita 

no Brasil até então – para as pessoas em situação de rua que usam drogas e que eram 

percebidas pelo senso comum, ratificada pela mídia como a origem dessa degradação 

urbana. O Programa se propusera a garantir moradia e emprego, se as pessoas que 

permaneciam na cracolândia aceitassem sair das ruas. A prefeitura fez, então, a seguinte 

proposta: um quarto de hotel, três refeições diárias, jornada de trabalho de 4h/dia com 

                                                           
81

 Documento escrito por Sarah Evans, coordenadora sênior do Programa de Saúde Pública (Public Health 

Program) da Open Society Foundations, em janeiro de 2017. 



    

161 

  

remuneração de R$ 115 por semana, cursos profissionalizantes para garantir geração de 

renda e acesso à saúde. 

O Programa ATITUDE - Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus 

Familiares, foi criado em setembro de 2011 como peça central da política de drogas do 

Estado de Pernambuco. Além das inovações em prover redução de danos e moradia, o 

programa foi desenhado para ajudar a prevenir crimes letais e é parte do Pacto pela Vida 

do Governo de Pernambuco, cuja prioridade é diminuir o número de homicídios no Estado. 

O ATITUDE não tem por foco a busca pela abstinência, mas sim a promoção de melhores 

condições de vida para os usuários e suas famílias. 

É imprescindível salientar que os serviços ofertados às pessoas que consomem 

drogas nos espaços chamados de cracolândias devem ser variados para responder às 

intenções dos usuários, especialmente àquelas pessoas que ainda não estão prontas ou 

dispostas a entrar em tratamento, cujo objetivo poderá ser a abstinência da (s) droga (s) 

utilizada (s) ou a redução dos danos que ela (s) pode (m) ocasionar. 

Vejamos então no caso do município do Rio de Janeiro: 

Em 2015, a ONG local Redes da Maré passou a desenvolver e implementar um 

processo que foi chamado de “Aproximação”, com a congregação de pessoas em situação 

de rua na Rua Flávia Farnese, na Favela da Maré, onde o uso de drogas é visível e intenso. 

Os integrantes da equipe estabeleceram relações com os usuários da cena da Flávia 

Farnese e, ao invés de impor valores ou soluções, tentaram ouvir e compreender como 

esses membros da comunidade se autodescreviam. Como eles entendiam suas dinâmicas 

com os atores estatais e não-estatais que operavam naquela área? O que aquela pequena 

população em situação de rua e usuária de drogas alegava ser sua maior necessidade?  

Tratando os residentes com respeito desde o início da abordagem, o projeto 

identificou a cena aberta de uso de drogas pelo nome da rua (Flávia Farnese), ao invés de 

ceder ao popular estereótipo da ‘“Cracolândia”. 

 

Tornou-se moeda corrente no Brasil a imagem das chamadas ‘cracolândias’ como 

verdadeiros infernos na Terra: antros de ‘zumbis’ teleguiados pela droga, violentos, 

imprevisíveis, repugnantes e desprovidos de qualquer capacidade de escolha ou 

discernimento. [...] O desconhecimento sobre esses espaços e seus ocupantes desempenha 

papel central na reprodução de estereótipos. Por sua vez, o preconceito [...] torna-se parte 

central do problema, acrescentando a já elevadíssima vulnerabilidade social dos usuários 

de drogas em situação de rua. O estigma fecha portas, reduz alternativas e bloqueia 

horizontes. Desconstruir chavões em torno de ‘cracudos’ e ‘cracolândias’ é, portanto, uma 

tarefa imprescindível caso se queira efetivamente abrir caminhos para lidar com os 

problemas relacionados à população em situação de rua e ao uso abusivo de drogas no 

país (OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 2017, p. 8).  
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Resultados da Pesquisa: 

A pesquisa realizada pela Redes da Maré entrevistou 59 residentes para responder a 

uma pergunta-chave: quem são as pessoas que você encontraria se fosse hoje à Rua Flávia 

Farnese, na Maré, ou em várias outras cenas similares pelo Brasil? 

A média de idade é de 31,5 anos. Dos pesquisados, 30% são negros, 53% são 

pardos, 25% são brancos e 2% indígenas. Cerca de 86% dos participantes da pesquisa tem 

nível de ensino médio incompleto – uma proporção maior que o índice geral da população 

da Maré com mais de 16 anos (68.2%) e quase o dobro da registrada na população 

fluminense com mais de 15 anos de idade (47.8%). Quase metade dos residentes da cena 

da Maré (46%) não completaram o ensino fundamental, enquanto esse índice é de 28.1% 

na população da cidade com mais de 15 anos de idade, de acordo com o Censo de 2010.  

A maioria não é de usuários iniciantes. Em média, os residentes da Rua Flávia 

Farnese tem usado drogas ilícitas por 15,5 anos. 

Dos entrevistados, 76% se encontram em situação de rua há um ano ou mais e 25% 

há seis anos ou mais.  

O grupo acompanhado pela pesquisa tinha paridade virtual de gênero com 28 

mulheres e 31 homens. Esse indicador difere de numerosos relatórios que apontam 

predominância do sexo masculino da ordem de 80% nas cracolândias brasileiras. 

A amostragem pesquisada na Maré é relativamente pequena, mas os resultados 

acompanham, em grande medida, as conclusões de uma pesquisa nacional realizada pela 

Fiocruz em 2014, que demonstrou que muitos brasileiros usam drogas, inclusive crack e 

seu equivalente mais caro, a cocaína em pó – que é, essencialmente, a mesma substância. 

Porém, apenas parte desses usuários acabam em situação de rua, onde a falta de moradia e 

a pobreza explicitam seu consumo de drogas e os transformam em alvos de ações 

repressivas ou redentoras. 

As semelhanças demográficas entre as pessoas em situação de rua que usam crack 

reveladas pelas pesquisas indicam a influência sistêmica da “vulnerabilidade social”. 

Segundo um frequentador do espaço, de acordo com a pesquisa realizada: “Cada um tem 

uma história diferente, cada um passou por situações diferentes. Ninguém está aqui 

porque gosta de drogas não. Mas devido às circunstâncias nas quais crescemos e fomos 

criados, demos nisso aí, é desde criança na rua” (OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 

2017, p. 8).  
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Além do perfil demográfico, o que mais se pode dizer a respeito de quem  frequenta 

a Rua Flávia Farnese? 

Quase todos os indivíduos pesquisados (52 entre 59) vêm de bairros pobres da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma parcela significativa (22 entre 59, ou 37.2%) 

das pessoas entrevistadas eram residentes da favela da Maré antes de viver na cena de uso, 

ou seja, eles possuem baixo poder aquisitivo e residem nas proximidades.  

Sob este prisma: 

 

Esse é mais um dado que contraria o imaginário social sobre os ‘cracudos’ como seres 

totalmente estrangeiros aos espaços nos quais se estabelecem. E que também possibilita 

repensar estratégias de atendimento a essa população por parte tanto dos moradores da 

Maré quanto dos atores institucionais que operam no território (OPEN SOCIETY 

FOUNDATIONS, 2017, p. 11). 

 

 

Sobre as relações familiares, 39% dos indivíduos pesquisados disseram ser casados 

ou viver em casal. Entre este grupo, a equipe do projeto identificou 12 casais (ou 40% da 

amostra) que permaneceram estáveis durante o estudo; todos se conheceram ou se 

formaram na própria cena da Rua Flávia Farnese ou em cenas anteriores. 

Cerca de 80% dos entrevistados afirmaram ter filhos, com média de dois filhos por 

residente da cena. Dos que têm filhos, 68% disseram manter algum tipo de relacionamento 

com eles, mas em apenas um caso a criança também vivia na Rua Flávia Farnese.  

A grande maioria dos pesquisados – 55 entre 59 – não rompeu completamente laços 

familiares. Durante o período da pesquisa, eles visitaram ou fizeram contato com suas 

famílias. Além dos filhos, a maior parte dos participantes da pesquisa mantém contato com 

suas mães.  

A Cena de Consumo da Rua Flávia Farnese (CCFF) mostra considerável 

estabilidade demográfica quando comparada a outros sítios transitórios no Rio de Janeiro. 

A maioria dos residentes se encontra no local desde janeiro de 2013. Por quê? 

 

As principais razões para a escolha da CCFF foram as relações afetivas e familiares ali 

estabelecidas; o grau de violência menor e a tranquilidade maior em comparação com as 

cenas de consumo ou outros locais de moradia anteriores, e o vínculo prévio com a Maré 

(OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 2017, p. 12). 

 

 

Dos 59 entrevistados na Flávia Farnese, 38 disseram se sentir seguros ali, com 

maior parcela de mulheres (75%) que homens (54.8%) respondendo “sim”. A sensação de 

segurança é real, apesar do óbvio: a Rua Flávia Farnese é um local violento, com grupos 
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armados, uma força policial militarizada, violência sexual e de gênero, brigas entre 

vizinhos além de disputas territoriais. Nas palavras de um residente: 

 

 

[…] vivemos como família para conseguir sobreviver. A gente briga e se entende e eu 

acabo permanecendo aqui também por causa disso [...] Não quero sair daqui sem ter 

para onde ir. Pelo menos aqui eu sei que tenho um chão para dormir, aqui ninguém vai 

me matar de bobeira (ibidem) 

 

 

Em outras palavras, as pessoas não vivem na Rua Flávia Farnese especificamente 

por causa do acesso às drogas. A equipe da Redes descobriu que a facilidade em obter 

drogas e/ ou qualidade da droga apareceu apenas em 4º lugar entre os motivos para 

permanecer no local. Esta é uma informação importante a se levar em conta quando se 

planeja limpar ou erradicar essas cenas de uso: ainda que tais operações possam ser bem 

intencionadas, acabam por romper relações existentes e expor as pessoas e comunidades a 

riscos ainda maiores. 

O objetivo central do projeto de pesquisa da Redes da Maré era entender os desejos 

e aspirações de seus residentes, contrariando o senso comum que os enxerga como 

“zumbis” sem individualidade, discernimento ou controle sobre suas vidas. 

A equipe encontrou uma comunidade de pessoas que gostaria de melhorar suas 

condições de vida em alguns aspectos – exatamente como deseja qualquer um de nós, 

pontuaram. 

“Quem se dispõe a ouvi-los nota que muitos dos seus desejos são semelhantes aos 

da maior parte dos brasileiros: oportunidades, respeito, moradia, emprego, saúde, melhor 

relação com a família. À pergunta sobre ‘as três principais coisas que você sente 

necessidade para viver’, as respostas mais frequentes foram vínculos familiares e sociais 

(33), saúde (23), moradia (21) e emprego (21).” 

Apesar dos problemas, conflitos e dificuldades, a pesquisa indica que existe certo 

compromisso dos residentes e um senso de pertencimento em relação ao espaço da Rua 

Flávia Farnese. Mais do que uma comunidade que se organiza em torno do consumo de 

drogas, a cena torna-se o principal, senão único, ambiente de socialização e proteção 

acessível. Eles vivem ali porque se trata da opção mais segura, inclusiva e acolhedora.  

Quando questionados sobre tratamentos para abuso de drogas, os residentes se 

dividiram: metade disse que gostaria de ter acesso e a outra metade disse que não queria ou 

não estava pronta. É um elemento importante para orientar os serviços de tratamento, já 
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que as evidências ressaltam a necessidade de calibrar tais serviços à disposição de cada 

usuário. Um indivíduo pode ou não parar de usar drogas e ainda assim adotar mudanças 

positivas para proteger sua saúde e a das outras pessoas, segundo a perspectiva da redução 

de danos, onde o cuidado com a pessoa que consome a droga é mais importante do que a 

busca para erradicá-la. 

Cerca de 46% dos residentes disseram já ter passado por alguma forma de 

tratamento pelo menos uma vez na vida; destes, metade esteve em comunidades 

terapêuticas de cunho religioso. O isolamento e a rigidez das regras impostas pelas 

instituições religiosas foram dois dos obstáculos mais citados à eficácia das terapias 

oferecidas. 

Os participantes também expressaram falta de clareza sobre as alternativas de 

tratamento existentes, incluindo os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas 

(CAPS AD). Em mais um flagrante fracasso do modelo brasileiro de tratamento para 

drogas, os serviços oferecidos não são conhecidos ou não estão funcionando para os 

usuários, que se perdem nas brechas do sistema e acabam nas ruas. Os resultados da 

pesquisa mostram a necessidade de não apenas desenvolver melhores formas de terapias, 

mas também programas que promovam a segurança, estabilidade e saúde de usuários que 

ainda não estejam prontos para tratamento ou que não sejam dependentes clínicos, coloca a 

pesquisa. 

Frequentemente, os problemas mais urgentes e persistentes das pessoas pesquisadas 

não têm relação direta com o uso de drogas. Para muitos usuários, a falta de documentos de 

identidade bloqueia o acesso aos serviços de emergência e cuidado em hospitais, além de 

inviabilizar oportunidades de capacitação e emprego. Aqueles que carregam pendências 

com a justiça têm medo de prisão toda vez que são solicitados a apresentar documentos ou 

acessar qualquer serviço público. Muitas dessas pendências são violações de menor caráter 

ofensivo que poderiam ser resolvidas com assistência jurídica adequada, caso esse tipo de 

serviço fosse seguro e disponível.  

Cabe ressaltar que em ambientes formais ou clínicos, ou na cidade de forma geral, o 

estigma é uma barreira prejudicial profunda à sobrevivência desses usuários, haja vista 

que: 

 

A redução da pessoa a um estereótipo – em particular o de ‘cracudo’ – constitui forte 

obstáculo ao desenvolvimento psíquico e social de sujeitos já marcados por trajetórias de 

abuso, abandono e violência. É como se a única forma de lidar com o problema do 
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consumo abusivo de drogas fosse congelar os usuários nessa posição, isolá-los e 

demonizá-los. Só que o estigma, além de causar grande sofrimento aos que o carregam, 

torna-se, ele mesmo, parte fundamental do problema, ao fechar portas e barrar caminhos 

que poderiam levar à superação da dependência (OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 

2017, p. 15). 

 

 

A recente criação de serviços especializados no cuidado de pessoas em situação de 

rua que usam drogas (Consultório na Rua, o CAPS AD e o Programa Proximidade/ 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) representa um grande avanço nas 

estratégias do Rio de Janeiro, antes focadas apenas em repressão, no sentido da busca por 

garantia de direitos para este segmento da população.  

Porém, a pesquisa realizada pela Redes de Maré lista questões que podem restringir 

o impacto destas iniciativas: primeiro, a baixa capacidade de pessoal e serviços para 

atender a demanda existente; em segundo lugar, a falta de clareza por parte dos usuários 

sobre quais serviços são oferecidos por cada agência; finalmente, a forma como estes 

serviços foram organizados em torno das características das agências ao invés de priorizar 

as necessidades dos usuários – por exemplo, ao restringir a oferta aos ambientes das 

unidades de serviços ou apenas ao período da manhã, quando muitos residentes das cenas 

de uso estão dormindo.  

A Redes também identificou empecilhos significativos na coordenação entre as 

instituições de cuidado e outros órgãos governamentais que interagem com essas 

populações, principalmente os ligados ao sistema de justiça criminal. Em uma amostra 

clara da contradição inerente ao sistema, as operações realizadas pela Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) e a ação de “Ordem e Choque” do Departamento de Ordem Pública da 

Prefeitura do Rio de Janeiro afetaram não apenas os usuários, mas a continuidade dos 

serviços públicos de saúde e assistência social na Maré.  

Cabe destacar que: 

 

[...] enormes dificuldades se interpõem a um diálogo sistemático com esses atores em 

torno de abordagens mais complexas, adequadas e eficazes para lidar com as 

‘cracolândias’, o que traz consequências danosas não só para os usuários – 

instabilidade, destruição de vínculos, perda de documentos, descontinuidade do 

atendimento médico e reforço do estigma, entre outras – mas para o próprio trabalho dos 

órgãos de saúde, de assistência e até mesmo de segurança, uma vez que a tática de 

repressão/expulsão não faz mais do que intensificar o processo de desterritorialização e 

reterritorialização das cenas de consumo de drogas na cidade (OPEN SOCIETY 

FOUNDATIONS, 2017, p. 16). 
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Em suma, a questão das pessoas em situação de rua que usam drogas não pode ser 

tratada de forma simplista com soluções simplistas. Qualquer programa que vise responder 

às necessidades dessa população precisa, no mínimo, incorporar a mesma dinâmica de 

segurança e pertencimento que hoje leva os usuários a permanecerem na cena da Rua 

Flávia Farnese.  

De fato, por que não criar um projeto que construa a partir das possibilidades que já 

existem nesta comunidade ao invés de tentar erradicá-la? Ao se pautar por essa noção, a 

Redes da Maré decidiu operacionalizar os resultados da pesquisa e trabalhar junto aos 

residentes em situação de rua em um projeto colaborativo: a construção de um banheiro 

público para quem vive na cena da Rua Flávia Farnese. É um primeiro passo na formação 

de um senso de dignidade e comunidade para aqueles que geralmente não têm ninguém a 

recorrer. 

As recomendações fornecidas foram: 

1. Melhorar o acesso aos serviços básicos de saúde para pessoas em situação de rua que 

usam drogas, com mais controle, educação e treinamento das equipes no gerenciamento da 

adição e outros assuntos específicos relacionados à saúde desta população. Promover maior 

clareza e informação aos usuários sobre o escopo e as propostas de trabalho de cada uma 

das diversas agências que oferecem apoio na região.  

2. Implementar iniciativas inovadoras e integradas que superem as divergências 

institucionais e interdepartamentais, produzindo melhores respostas para as chamadas 

cracolândias. Isto é especialmente relevante para o Rio de Janeiro, onde programas 

integrados como o De Braços Abertos ou o ATITUDE ainda não existem. 

3. Fornecer informações e opções de tratamento aos usuários, permitindo a construção de 

estratégias que sejam customizadas e flexíveis ao invés de impor uma abordagem 

uniforme.  

4. Desenvolver ações complementares para mitigar riscos e prejuízos indiretamente 

relacionados ao uso de drogas, tais como o diálogo com os órgãos de segurança pública. 

As negociações com o exército durante a ocupação militar da Maré (2014-2015) que 

permitiram, em parte, a permanência da cena de drogas no Parque Maré, mostram que isso 

é possível.  

5. Criar programas que promovam formas alternativas e sustentáveis de moradia e geração 

de renda para os residentes da cena de uso.  
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6. Oferecer alternativas de lazer e atividades para “ocupar a mente”, criando ambientes de 

socialização e interação fora das cenas de uso de drogas.  

7. Incluir a questão de gênero na equação dos programas, levando em conta a alta 

prevalência de mulheres envolvidas com trabalho sexual e seus maiores índices de 

exposição à violência, violência sexual e transmissão do HIV.  

8. Envolver organizações de base comunitária local para ajudar a articular políticas, 

instituições e serviços destinados a estas populações, estruturando fóruns intersetoriais e 

facilitando a inserção dessas populações na economia e no tecido social das comunidades. 

Os três programas consideram que as pessoas frequentadoras das cracolândias estão 

naqueles espaços como consequências de determinadores fatores em suas vidas (tais como: 

desemprego, conflitos familiares), que foram agravados pelo uso abusivo/dependência de 

drogas e não como o fato de estarem nas mesmas ser a causa de vivenciarem condições tão 

degradantes e subumanas. Ou seja, tais espaços representam a ponta do iceberg de um 

sistema profundamente desigual e combinado, o qual faz com que vítimas se tornem 

algozes que precisam ser exterminados para o retorno da “paz” urbana. 

Cabe inferir que as pessoas dependentes de crack são extremamente estigmatizadas 

nesta sociedade, no sentido em que afirma Gofman (1978), de que: “estigma – a situação 

do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena”. Quando, no geral, a mídia 

e o Poder Público fazem referência às pessoas dependentes de crack, que permanecem nas 

chamadas cracolândias, as tratam como “cracudas”, transformando a situação externa na 

identidade da pessoa usuária da droga, tornando-a essa condição numa característica 

pessoal, como parte de seu caráter (ou índole) e que passam a ser identificadas pela maioria 

como alguém que é negativo para a sociedade, adquirindo um rótulo depreciativo, o que 

restringe ou até mesmo anula, o seu direito de acesso a outros direitos. 

É verdade que as pessoas que apresentam problemas com drogas, adquirem rótulos 

negativos e condenatórios, através de estratégias de culpabilização e condenação moral, e 

isto acarreta em uma espécie de “morte social” destes sujeitos (OLIEVENSTEIN, 1997). 

Além do mais, um usuário de crack frequentador de uma cena de uso não se enquadra 

como um “cidadão-consumidor” (MOTA, 1995) na sociedade capitalista, considerando 

que quanto maior o grau de dependência do crack, o consumo vai ficando mais restrito a 

droga. Cabe pontuar aqui a articulação dos rotulados “cracudos”, com os conceitos de 

“dejetos sociais” e “escombros a sociedade”, categorias usadas por Felipe Brito (2010) em 

sua tese. 
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De acordo com Labate [et. al.] (2016, p. 23-24), é fundamental: 

 

Compreender as diferenças entre contextos de usos de crack no Brasil. Ao apresentar 

vários dados que revelam as peculiaridades locais de diferentes cidades, contribuem para 

o questionamento da própria noção de “cracolândias” – que, justamente, apontaria para a 

existência de um só modelo de uso público de crack nas cidades brasileiras. As autoras 

criticam, também, o discurso moralista e estigmatizante vinculado às campanhas 

midiáticas iniciadas nos anos 2000, que disseminam a construção de imagens monstruosas 

dos consumidores de crack, tais como os “nóias”, “crackudos”, “craqueiros”, “sacizeiros”, 

“zumbis”. 

 

 

Segundo Sapori (2010, p. 406), “a mídia desempenharia o papel protagonista de 

estabelecer e legitimar a demonização do crack, localizando e culpabilizando o indivíduo, 

de forma que o debate seja desviado da dimensão socioeconômica, política, jurídica, 

clínica e cultural”. A autora pontua ainda que:  

 

O crack é uma substância que dá à pobreza acesso ao sonhado consumo contemporâneo e, 

principalmente, permite a essa categoria escapar temporariamente da rotina e mazelas do 

cotidiano [...] torna-se, então, o bode expiatório dos grandes problemas da sociedade 

contemporânea, e a mídia, porta-voz de um discurso ideológico predominante, definidora 

da agenda de assuntos que serão levados à sociedade. As notícias apresentam territórios 

como as crackolândias, por exemplo, como espaços típicos de violência e delinquência, 

ignorando a organicidade existente ali...(ibidem) 

 

 

 Entretanto, a pesquisa descrita anteriormente mostrou o contrário, explicitando a 

organicidade existente nestes territórios, reduzidos pelo senso comum e pelos aparelhos 

midiáticos a apenas aspectos negativos e homogeneizando os mesmos, desconsiderando o 

principal que neles existem, as pessoas que vivem e perpassam por estes espaços. 

 Vale colocar que abordagens criminalizadoras e repressivas contra as drogas foram 

testadas e falharam em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, que hoje tem a maior 

população prisional do mundo e onde uma pessoa é presa por um crime não-violento 

relacionado às drogas a cada 25 segundos
82

. Neste modelo de “guerra” às drogas, as 

populações de negros e latinos apresentam taxas de encarceramento muito mais altas do 

que os brancos. Já os três projetos resumidos no relatório do Crack: reduzir danos (2017) – 

realizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco – mostram que o Brasil tem 

capacidade para desenvolver alternativas a esta abordagem convencional e fracassada que 

coloca o encarceramento como solução para o problema do abuso de crack e outras drogas. 
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Dessa forma, o essencial é que as pessoas que circulam nos nebulosos territórios 

das cracolândias sejam de fato tratadas como pessoas, que como qualquer outra tem que ter 

os seus direitos fundamentais respeitados e suas histórias, laços construídos, 

potencialidades e fragilidades levados em consideração na abordagem com cada uma delas. 

Segundo Teixeira (2015), considera tais espaços como “expurgos urbanos” e que 

“toda cracolândia tem um pouco de navio negreiro”. Enfim: 

 

nesses territórios os “excluídos” são incluídos, e suas relações chegam ao ponto mais 

próximo do que se pode chamar de horizontalidade social. Para a dimensão mercadológica 

da cultura de consumo, o que genericamente é percebido como disfuncional, nesses 

territórios, de modo específico, passa a ser funcional.  (VALENÇA, 2013, p. 126). 

 

 

4.2.5 O direito à cidade dos consumidores de crack na cidade dos megaeventos 

 

“Uma classe social não se realiza no território de outra classe social.” 

Bernardo Mançano Fernandes 

 

Nunca é demais ressaltar que a existência das cidades precede o capitalismo, 

entretanto, com ele as cidades mudam. Além do mais, cidade é o lugar por excelência da 

reprodução da força de trabalho. Ela é mercadoria, é um produto resultante de 

determinadas relações de produção, sendo o Estado cada vez mais importante na produção 

do espaço urbano (MARICATO, 2015). 

É importante destacar que: 

 

a cidade do capital é, cada vez mais, uma ‘não cidade’, destinada a impedir todo tipo de 

relação social não mercantil. Assim como as monoculturas convertem a vida em 

mercadoria (commodity), nas cidades todas as interações humanas (comer, viajar, divertir-

se, jogar, fazer amor, compartilhar...) mercantilizam-se porque as pessoas deixaram de 

controlar seus territórios. Cada pulso da vida tende a ser dominado pelo capital para 

extrair maiores lucros. A fábrica saiu de seus muros e se expandiu para todos os poros da 

vida social (ZIBECHI, 2015, p. 156). 

 

 

No que tange aos consumidores de crack na “cidade maravilhosa”, é imprescindível 

pontuar o direito à cidade, diante de um cenário em que a ofensiva do pensamento 

neoliberal acrescida das contrarreformas e políticas de ajustes que concretamente atingiram 

os municípios e estados brasileiros em várias dimensões tiveram profunda influência sobre 

as políticas urbanas, haja vista que as formas de poder na cidade estão sendo redefinidas, 
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conduzindo à instauração da “cidade de exceção”, que não seria senão a afirmação, sem 

mediações, da “democracia direta do capital”, segundo Vainer. 

A cidade do Rio de Janeiro se constitui em distintos territórios a partir do 

desenvolvimento capitalista desigual e combinado, tendo o Estado como o gestor desse 

processo. Considerando isso, cabe compreender as cracolândias como espaços 

constitutivos do mesmo, assim como as favelas não são espaços estranhos da cidade, mas 

inerentes a ela. 

Farage (2014) pontua que a percepção sobre as favelas como “aglomerados 

subnormais
83

” vai se disseminando na mídia, contribuindo com isso para reforçar os 

estereótipos e os estigmas sobre esses espaços, especialmente, sobre seus moradores, os 

chamados “favelados”. Sob este olhar: 

 

Considera-se que a constituição da favela não pode ser compreendida e nem analisada 

sem considerar os fatores sociais, econômicos e políticos que conformam a cidade a partir 

dos interesses do desenvolvimento capitalista, nem tão pouco, desconsiderar o papel do 

Estado nesse processo (FARAGE, 2014). 

 

 

Vale colocar aqui que: “utilizando argumentos higienistas desde o final do século 

XX, os governos do Rio pensam na eliminação das favelas sob a ótica da ‘ordem social’, 

da ‘segurança’ e da ‘higiene da cidade’” (COIMBRA, 2007, p. 139), reeditando práticas 

empregadas por Pereira Passos.  

Analisando por este viés as cracolândias, os chamados “cracudos” sofrem 

preconceitos semelhantes e os referidos territórios também adquirem tal percepção. Para 

Farage (2012): “a cidade, além de produto do desenvolvimento desigual e combinado do 

capital, também passa a ser produtora de sentidos, desejos, valores e identidades junto aos 

moradores dos distintos territórios”. 

No que se refere ao ideário da cidade do Rio de Janeiro como uma “cidade-

empresa”: 

  
A instauração da cidade-empresa constitui, em tudo e por tudo, uma negação radical da 

cidade enquanto espaço político – enquanto polis. Afinal, como lembrava Marx, na porta 

das empresas, dos laboratórios secretos da produção capitalista está escrito: “No 

admittance except on business”. Aqui não se elegem dirigentes, nem se discutem 

objetivos; tampouco há tempo e condições de refletir sobre valores, filosofia ou utopias. 

Na empresa reina o pragmatismo, o realismo, o sentido prático; e a produtivização é a 

única lei (VAINER, 2009:91). 
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As noções de flexibilidade, de eficiência empresarial reinam, além do discurso de 

geração de trabalho e renda, onde há uma “janela de oportunidades” aberta e cabe ao 

indivíduo adentrá-la. As chamadas cracolândias neste cenário não parecem nada atrativas a 

esta ótica. “Flexível, negocial, negociada, a cidade-negócio se atualiza” (VAINER, 2013, 

p. 38), para a realização dos megaeventos, onde tudo é permitido em nome da 

lucratividade, aprofundando e agudizando os problemas históricos da “cidade 

maravilhosa”. Para tal, “as populações mais pobres se vêem confrontadas a uma gigantesca 

onda de limpeza étnica e social das áreas que recebem investimentos, equipamentos e 

projetos de mobilidade” (ibidem, p. 39), assim, evidentemente, as cracolândias são bastante 

indesejáveis neste contexto. 

A exceção vira regra, tudo é permitido em nome da competitividade e da 

produtividade, o mercado comanda as ações através de um Estado permissivo, que 

restringe e anula direitos, sobretudo, em nome dos interesses privados do grande capital na 

cidade dos megaeventos. Dessa forma, 

 

A cidade empresa, foco de investimentos nacionais e internacionais, tem que ser 

preparada para a recepção de megaeventos esportivos - como é o caso da Copa do Mundo 

e das Olimpíadas - e deve seguir os padrões internacionais de civilidade e de ordenamento 

territorial e adaptar de forma definitiva os inadaptados urbanos (FARAGE, 2012, p. 114). 

(...) Os megaeventos são uma forma contemporânea de imprimir o ritmo da cidade 

empresa, apontando para um processo de urbanização, que, como ocorreu historicamente, 

privilegia os ricos e o capital, intensificando a segregação territorial e social (ibidem, p. 

115). 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos vem sendo gerida de acordo 

com a lógica da chamada “ordem pública”, na qual uma antiga prática higienista é 

reeditada: “o recolhimento e institucionalização forçados e massificados da população em 

situação de rua” (COMITÊ POPULAR DA COPA E DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE 

JANEIRO, 2013, p. 87). 

Assim: 

 

 as operações de recolhimento e internação compulsórios de pessoas em situação de rua 

que supostamente usam drogas, realizadas pela prefeitura do Rio de Janeiro desde 2011, 

são um imenso retrocesso em diversos campos: direitos humanos, direitos de crianças e 

adolescentes, assistência social, saúde e saúde mental, para citar alguns (ibidem). 

 

 

Há que se destacar neste cenário que “o Rio de Janeiro é o laboratório de 

agenciamentos estatais coercitivos”, onde há uma “hipertrofia da dimensão vigilante-
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repressiva-punitiva” (BRITO e OLIVEIRA, 2013, p. 65) no decorrer dos últimos anos. É 

evidente ainda que essas ações truculentas e arbitrárias devam ser contextualizadas numa 

articulação com outras medidas da Administração Pública da “cidade maravilhosa”, como 

as remoções de favelas e as instalações de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

Além do mais, teve-se: 

 

[...] uma radicalização da febre que acompanha o atual ‘boom’ imobiliário. Seguindo a 

trajetória dos países que sediam grandes eventos, a ‘máquina do crescimento’ (uma 

articulação de entidades internacionais, governos e capitais) é posta a funcionar, buscando 

legitimar, com o urbanismo do espetáculo, gastos pouco explicáveis para um país que 

ainda tem enorme precariedade nas áreas da saúde, da educação, do saneamento e dos 

transportes coletivos (MARICATO, 2015, p. 41). 

 

 

É válido destacar os megaeventos internacionais que se aproximavam: a Copa do 

Mundo, em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016, dos quais construíram a 

necessidade de uma maquiagem da cidade do Rio de Janeiro para a realização dos mesmos, 

da qual as cracolândias não poderiam fazer parte do cenário da “cidade maravilhosa”. Cabe 

frisar aqui, que tal proposta higienista para a cidade do Rio de Janeiro é do início do século 

XX, quando em 1902, o prefeito Pereira Passos deu início a uma reforma urbanística e 

higiênica da cidade. Em 1904, Oswaldo Cruz iniciou o combate à varíola, por meio de 

vacinação obrigatória, ocasionando na Revolta da Vacina
84

.  

Isto porque, com relação às cenas de uso do crack tratava-se:  

 
de acelerar um projeto de cidade, no qual esse público em situação de rua e com agravos 

sociais e de saúde deveriam sofrer uma intervenção hiperseletiva, que fundamentalmente 

os afastassem das áreas nobres e previstas para os eventos desportivos do Rio de Janeiro 

(LIMA, CARRILHO, TAVARES, 2013, p. 12). 

 

 

Os megaeventos esportivos no Rio de Janeiro marcaram o retorno da forma mais 

violenta de desrespeito ao direito à moradia na cidade. A coalizão de forças políticas 

somada aos interesses de grandes empreiteiras acelerou a “limpeza social” de áreas 

valorizadas da cidade, e de áreas periféricas, convertidas em novas frentes lucrativas para 

empreendimentos de classe média e alta renda. Trata-se de uma política de relocalização 

dos pobres no município a serviço de interesses imobiliários e oportunidades de negócios, 

acompanhado de ações violentas e ilegais, onde a cidade do Rio de Janeiro estava vivendo 
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um profundo processo de mercantilização e elitização, segundo o Comitê Popular da Copa 

e das Olimpíadas do Rio de Janeiro (novembro de 2015). 

O Comitê em questão abordou ainda que no que tange à população em situação de 

rua, na atualidade, no Rio de Janeiro, vitrine do Brasil, sede dos grandes eventos, “cidade 

maravilhosa” e mundialmente famosa, homens e mulheres em situação de rua são levados 

para longe dos olhos da cidade, para o chamado Abrigo Rio Acolhedor, em Paciência. A 

fala de muitos de seus usuários, vocalizada por um “cidadão” que ocupou a mesa de 

abertura da 10ª Conferência Municipal da Assistência Social ainda ecoa: “o abrigão de 

paciência não é acolhedor, não tem humanidade”. Historicamente, a prática que tem se 

repetido, sobretudo em nossa cidade, é a prática da higienização, cuja lógica consiste em 

“limpar” a cidade, retirando das vistas do restante da população, essa parcela “feia”, 

“suja”, “ignorante”, “drogada” e outros esteriótipos mais. A grande preocupação é que essa 

prática tende a se radicalizar frente aos grandes eventos.   

No momento pré-olímpico, o Comitê enfocou a necessidade de ser intransigente na 

defesa dos direitos desta população, sobretudo no que se refere ao seu direito à cidade, 

dizendo não ao recolhimento compulsório e a política de higienização! 

Cabe colocar que uma das propostas do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas foi a 

de solicitar o “fim do recolhimento forçado de crianças e adolescentes em situação de rua 

no contexto dos Megaeventos esportivos como forma de ‘limpeza das ruas’. Por políticas 

públicas que respeitem seus direitos”, onde no contexto de preparação das Olimpíadas, 

presenciou-se uma ativa política de “limpeza” da população das ruas, impactando 

especialmente crianças e adolescentes em situação de rua, por meio do seu recolhimento 

compulsório forçado para abrigos municipais e/ou instituições do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (DEGASE), mesmo não havendo nenhum envolvimento em ato 

infracional. 

Vale a pena discorrer a seguir sobre como o direito à cidade dos consumidores de 

crack é tratado em outra grande metrópole brasileira na atualidade. 

Segundo Joselicio Junior (2017), a política higienista utilizada por João Doria
85

 na 

cracolândia é a mesma que já fora utilizada por Washington Luiz na primeira metade do 

século passado, visto que em ambos o objetivo é o mesmo, realizar uma limpeza 

racial/social, sob o pretexto de abrir caminho para o “desenvolvimento”, sendo que antes, 
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um dos argumentos era o uso abusivo do álcool, onde os (as) negros (as) eram associados 

(as) à criminalidade e à vagabudagem.
86

  

A operação deflagrada pela Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo para 

eliminar a cracolândia mostrou o quanto essa ideia de guerra às drogas, de combate a um 

inimigo interno que precisa ser fortemente reprimido está completamente equivocada. Na 

verdade, o que está por trás dessa operação é uma política de limpeza social, de faxina 

étnica, isto é, é necessário desinterditar, retomar o território e higienizar para poder abrir 

espaço para a especulação imobiliária, para o desenvolvimento do capital.  

Dessa forma, cria-se uma narrativa com base em  uma falsa ideia de combate ao 

tráfico de drogas, pois  nem os grandes fornecedores, nem mesmo os grandes 

consumidores se encontram naquele local.  O mercado das drogas ilícitas movimenta 

bilhões e sua lucratividade é advento de um enorme número de consumidores que existe 

em todas as classes sociais, sobretudo, nos setores médios da população, logo, acabar com 

as cracolândias não tem efetividade sobre nessa gigantesca economia.  

Então, por que é tão simbólico “acabar” com as cracolândias? Primeiro, porque a 

imagem produzida de pessoas na rua consumindo drogas, morando na rua e sem grandes 

perspectivas escancara as mazelas de uma sociedade profundamente desigual e combinada, 

a qual em detrimento do lucro de poucos, produz a miséria de muitos, haja vista a lei de 

acumulação capitalista. Assim, o consumo abusivo de crack nas ruas é apenas a ponta do 

iceberg de um processo social estrutural. 

A ação repressora pura e simplesmente desumaniza. A limpeza urbana está acima 

das pessoas, tanto que o local foi “limpo”, desocupado, mas as pessoam continuam 

perambulando pelas ruas dos grandes centros urbanos. Afinal, não existe solução fácil e 

simplista para situações que envolvem tantas determinações complexas. 

É válido contextualizar também, que não é possível desassociar a operação da 

cracolândia de outros momentos históricos, onde a elite nacional pensou em estratégias de 

“desenvolvimento” que também passavam por essa idéia de higienização, tais como o 

projeto abolicionista da elite que previa a necessidade de buscar um processo de 

embranquecimento nacional, pois inspirado no conceito de eugenia europeu, os negros e 

indígenas foram considerados raças inferiores, e o seu grande quantitativo era um 

empecilho para o desenvolvimento do país.  
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No caso da cidade de São Paulo, atualmente, o problema está relacionado aos 

usuários de crack que representam o antagonismo da cidade vendida por João Doria em seu 

vídeo triunfal apresentado em suas viagens ao exterior, no qual coloca que: “é necessário 

extirpar essa gente que atrapalha a cidade dos negócios, a cidade moderna.”  

Tal atitude conservadora e higienista vivenciada na metrópole paulista faz com que 

outros grandes centros urbanos como o município do Rio de Janeiro, também vitrine 

nacional para o exterior, fiquem de olhos bem abertos, ainda mais considerando que o seu 

chefe do Executivo, sob o slogan de “cuidar das pessoas”, faz com que seja deturpada a 

palavra cuidado tão utilizada nas políticas públicas de saúde e assistência social. Então, no 

atual contexto, todo “cuidado” é pouco ao utilizá-la. 

De acordo com Lefebvre (1996, p. 158), o direito à cidade “pode apenas ser 

formulado como um renovado e transformado direito à vida urbana”. E como se torna 

complexo efetivar tal direito em uma cidade tão fragmentada e desigual como a do Rio de 

Janeiro. Neste propósito, é de suma importância considerar a cidade como “um lugar de 

encontro, de diferença e de interação criativa, um lugar onde a desordem tem seus usos e 

visões, formas culturais e desejos individuais concorrentes se chocam” (HARVEY, 2013, 

p. 30), e como se chocam por serem tão antagônicos, porém, apesar de inúmeros fatores 

condicionantes dificultadores, “todos somos, de um jeito ou de outro, arquitetos de nossos 

futuros urbanos” (ibidem, p. 31). Assim, ainda é possível repensar e reconstruir um modelo 

de cidade diferente, combinado de forma mais igualitária. 

Dessa forma, compreendendo a cidade como “a expressão das relações sociais de 

produção capitalista”, como “forma reificada dessas relações, mas também do 

amadurecimento das contradições que lhe são próprias” (IASI, 2013, p.41), “devemos 

apostar na rebelião do desejo” (ibidem, p, 46), que a rebeldia tome conta da cidade e que 

todos tenham direito a ela, inclusive, é claro, os consumidores de crack. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra.
87

 

 

Nesses tempos de desesperança e desencanto, no qual o individualismo é cada vez 

mais exacerbado e cultuado em nossa sociedade, as relações humanas são cada vez mais 

voláteis, efêmeras e fugazes. E nesse cenário poroso tão nocivo, tão difícil e doloroso de 

ser vivenciado, que as drogas aparecem como atrativas válvulas de escape para “fugir” 

dessa realidade. 

A “cidade maravilhosa” que funciona sob o ideal da “cidade-empresa” almeja a 

todo custo, como tudo no capitalismo, o lucro. Dessa forma, o que atrapalhar o bom 

funcionamento para os negócios da cidade deve ser extirpado. Considerando tal lógica 

segregacionista, os usuários de crack e outras drogas que as consomem nas áreas de grande 

visibilidade urbana, sobretudo, num cenário de realização de megaeventos, prejudicam 

imensamente o principal objetivo da referida cidade. Daí são extremamente criminalizados 

e rotulados negativamente pelo Poder Público, com respaldo da grande mídia, onde se cria 

a imagem de uma falsa epidemia para justificar práticas metamorfoseadas em cuidado, a 

partir do apelo ao pânico moral e ao horror aos usuários que passam a ser vistos como 

“monstros”.  

Dentro dessa perspectiva criminalizante, a preocupação menor é com as pessoas, 

com o sofrimento e danos que práticas abusivas e dependentes de consumo de drogas 

possam ocasionar. Além do mais, a mercadoria-droga é extremamente funcional ao status 

quo vigente, seja pelo seu valor de uso, seja pelo seu valor. 

Ao se abordar a questão das drogas, é imprescindível considerar a tríade do 

consumo das mesmas, isto é, o sujeito que as consomem, o produto em si e o contexto de 

                                                           
87

 Poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade. 



    

178 

  

tal uso, para isso deve-se abandonar os tradicionais pontos de vistas de criminalizar e de 

culpabilizar as pessoas que utilizam as substâncias psicoativas e não conseguem 

estabelecer apenas uma relação prazerosa com o produto utilizado. É claro que este olhar 

não é tarefa simples, pois se faz necessária a desconstrução de visões fechadas e unicistas, 

pautadas no moralismo e na condenação dos sujeitos. Um caminho interessante parece ser 

o de se ofertar mais oportunidades de escolha para as pessoas que consomem drogas, no 

intuito de que possam vivenciar outras experiências prazerosas em suas vidas. 

Cabe ressaltar aqui que o proibicionismo só gera grande lucratividade para a 

ilegalidade da prática de consumo de substâncias psicoativas, através do tráfico de drogas e 

de armas, e penaliza quem as apenas utiliza-as, enquanto os principais produtores e 

comerciantes se enriquecem cada vez mais à custa do sofrimento alheio. 

Questionamentos tais como os realizados a seguir são extremamente pertinentes 

acerca dos usuários de crack: de que maneira estas pessoas ficam semelhantes a “zumbis”? 

Ou mais: “por que alguém começa a usar crack, mesmo conhecendo as suas 

consequências?
88

” E ainda, como a atual política vem contribuindo para a ressignificação 

da vida destas pessoas e na devolução do seu status de “cidadão”? Será através da 

“pedagogia do medo” que se dará conta da dependência do crack ou através de uma 

proposta pedagógica alternativa? (GARCIA, 2003). É válido que em tal proposta sejam 

consideradas as opiniões, desejos e anseios das pessoas que convivem nas cenas de uso do 

crack, chamadas de cracolândias, estas denominadas assim, seria uma alusão à 

“Disnelândia”? Todavia, é possível realizar tal metáfora referente à diversão num ambiente 

tão hostil? Na verdade, o crack, como nenhuma outra droga, transforma uma pessoa em um 

zumbi e que são necessárias oportunidades de escolhas para essas pessoas, alternativas 

salutares para poderem optar, visto que imaginem conviver de “cara limpa” com a sujeira, 

a fome, a violência, a desesperança, certamente, muito mais difícil e doloroso... 

Por outro lado, o que a “cidade maravilhosa” tem oferecido a estas pessoas? Apesar 

de se camuflar num slogan de “cuidar das pessoas”, esta cidade tem feito em grande parte 

o inverso, visto que são insuficientes os dispositivos de cuidado em contrapartida às ações 

de repressão e segregação realizadas frequentemente. Os ínfimos equipamentos existentes, 

sobretudo, os concernentes à Política de Assistência Social, contam com precaríssima 

infraestrutura material e humana para dar conta de uma complexidade de demandas. 
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Práticas higienistas cada vez mais ganham força, como crescem as propostas de 

investimentos em Comunidades Terapêuticas. 

Sob o prisma de que viver é uma constante redução de danos, haja vista que, por 

exemplos, diminui-se na maioria das vezes o consumo de álcool no dia anterior ao 

trabalho, ingere-se um medicamento antes e/ou depois de beber ou comer em demasia, que 

aprendamos a atenuá-los em tempos tão nebulosos e por meio desta prática inovadora de 

cuidado saibamos usá-la em todas as áreas da vida. 

Sendo assim, é válida a adoção de uma concepção de abordagens para o consumo 

de drogas que sejam mais condizentes com uma lógica de direitos humanos, no intuito de 

conviverem diferentes perspectivas, ou seja, pela manutenção não só de consensos, como 

também de dissensos. Experiências tais como “A Craco Resiste
89

” são bastante 

interessantes e podem ajudar a se repensar em práticas alternativas de cuidado para com os 

dependentes de crack e outras drogas, haja vista que contribuem no repensar a cidade com 

ênfase nas pessoas que vivem na mesma e não no lucro e em interesses específicos que ela 

possa gerar. Dessa forma, intenciona-se que a “cidade maravilhosa” seja revitalizada no 

sentido de geração de mais oportunidades para as pessoas que moram e circulam nela, e 

não com fins da especulação imobiliária, como vem sendo percebido no processo de 

gentrificação, no qual certos territórios da cidade viram mercadorias valiosas de interesse 

do grande capital. 

É importante destacar como o crack se tornou o grande “bode expiatório” da 

contemporaneidade para camuflar históricos problemas sociais, sendo funcional na 

sociedade capitalista, haja vista que é utilizado como elemento desvalorizador de certas 

áreas da cidade, referindo-se aqui às inúmeras cenas de uso espalhadas pela mesma, 

marcadas por extremas violações de direitos humanos, nas quais pessoas sobrevivem em 

condições limítrofes da existência humana. Essa é a funcionalidade da política de drogas 

com esta expressão da questão social, compondo parte do mecanismo de acumulação do 

capital, onde as cracolândias reforçam a política de criminalização nas grandes metrópoles. 

Essa “pedras” no meio do caminho da “cidade maravilhosa” reforçam práticas 

criminalizadoras e preconceituosas para com o possível exemplo do lúmpem do século 

XXI, os dependentes de crack que frequentam as cracolândias espalhadas pela cidade. 

Medidas compulsórias, arbitrárias e descontínuas só servirão para multiplicá-las na mesma, 
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ou indo de encontro a isso, como bem explicitou Fernando Pessoa
90

: “Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um castelo…”. Cabe, sobretudo, ao Poder Público, 

construí-lo, mas para tal é necessário muitos embates coletivos e lutas sociais para 

conformar interesses políticos, econômicos, éticos, etc. nesta construção,  pois essas 

“pedras” são extremamente funcionais à manutenção do sistema vigente. 

Espera-se um tempo no qual os Consultórios nas Ruas não sejam mais necessários, 

de superação do estigma no atendimento da saúde das pessoas em situação de rua, 

considerando que a imensa maioria das pessoas que frequentam os CAPS ad estão em 

situação de rua, no qual estas serão atendidas pelo SUS, todavia, ainda não é este 

momento, não mesmo, afinal do ponto de vista legal muito se tem avançado no que tange 

às drogas, porém, acerca das questões moral e ética ainda se tem muito que avançar e 

aprender. Assim, é fundamental pensar a política de drogas a partir de uma análise de 

totalidade, sendo o grande desafio da perspectiva da Redução de Danos reconhecer e 

praticar que existem outras possibilidades de cuidado a não ser a internação para os 

dependentes de crack. Ao invés de se investir em Comunidades Terapêuticas, que o Poder 

Público invista em mais Consultórios nas Ruas, mais CAPS ad, mais unidades de Atenção 

Básica de Saúde, em mais dispositivos de fato de cuidado para as pessoas que usam, 

abusam, ou são dependentes de drogas, onde saiam os rótulos de “cracudo” e de “drogado” 

e entrem relações pautadas no respeito, na empatia e no acolhimento singular de cada 

sujeito para que de fato sintam-se pertencentes à cidade na qual residem e tenham 

garantido o seu direito a ela. 

Enfim, a fim de se evitar uma leitura simplificadora das relações sociais no que se 

concerne à temática abordada, é imprescindível pontuar que: “a visão das drogas como 

origem dos males é uma ideia em relação à qual eu me oponho de forma substantiva, 

sobretudo quando a trazemos para o campo da intervenção social” (GARCIA, 2003, 

p.199), porque a droga foi, é, e sempre será um objeto de consumo da sociedade, sendo 

uma questão a ser problematizada dependendo do sujeito que a utiliza, a forma que o faz e 

sobre qual contexto se dá este uso, afinal, “não é possível pensar em um perfil drogadicto 

sem levar em conta aspectos da sociabilidade que organizam o lugar deste indivíduo nessa 

sociedade” (ibidem, p. 208). Sob este prisma, é claro que os cenários de uso do crack 

evidenciam a dívida social que esta ordem social desigual e combinada tem produzido, 
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incidindo de forma particular na vida de muitas pessoas. Dessa forma, a consequência não 

pode virar a causa, a vítima não pode ser algoz, o objeto não pode se sobrepor ao sujeito.  

A preocupação com a estética da cidade, maquiando-a a todo custo, não pode 

jamais se sobrepor ao direito das pessoas de viverem na mesma, e não serem caracterizadas 

como “lixo humano” ou como um “câncer” que necessita ser extraído, como dito pelo 

prefeito João Doria de São Paulo, até porque apenas a ação de retirar de forma truculenta 

uma cracolândia de um determinado lugar, sem planejamento e cuidado com as pessoas 

que nela habitam, faz com que ela apareça em vários outros pontos, funcionando como 

uma verdadeira “metástase
91

” na cidade. Resistir a formas truculentas e desumanas de lidar 

com pessoas dependentes de crack e outras drogas é possível, urgente e necessário, no 

intuito de possibilitarem novas experiências de vida para estas pessoas, que estas sim sejam 

revitalizadas e não os locais (dependendo da localidade são valiosas mercadorias para o 

capital) que estas ocupam, além de serem fornecidas a estes sujeitos alternativas de escolha 

da melhor forma que consideram ser cuidados, isso sim, é de fato “cuidar das pessoas
92

!”  

Para finalizar, há que se considerar ainda que: “os homens devem estar em 

condições de viver para poder ‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo 

comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais” (MARX e ENGELS, 1991, p. 

39). E as pessoas que coabitam os espaços das chamadas cracolândias, ficam em sua 

maioria, restritas ao consumo de drogas, sobretudo, do crack, fazendo-se necessária uma 

intervenção qualificada com as mesmas para que voltem a ter condições de protagonizarem 

novas histórias em suas vidas. Enfim, é fundamental observar que: “o véu da alienação 

dificulta a opinião pública de apreender que não se trata de um problema de incompetência 

moral individual, mas de uma fenda aberta pela barbárie estrutural do capital” (LIMA, 

CARRILHO e TAVARES, 2013, p.15). 
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ANEXO I 

 

Equipamentos e serviços existentes no Município do Rio de Janeiro 

 

Eixo Cuidado 

Fonte: Observatório Crack, é possível vencer 

 

Equipes de Consultório na Rua: 7 

Leito em Enfermarias Especializadas em Saúde Mental: 49 

Outros CAPS: 21 

Vagas em Comunidades Terapêuticas: 100 

Centro Pop - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua: 2 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social: 14 

 

Eixo Prevenção 

CRR - Centro Regional de Referência: 2 

 

Informações dos equipamentos e serviços 

Equipes de Consultório na rua 

1) CAP 1.0 – Equipe Centro (02 equipes) 

CMS Oswaldo Cruz: Avenida Henrique Valadares, 151 - Centro (ponto de referência: 

Praça da Cruz Vermelha) - Tel.: 2224-8054 

2) CAP 3.1 – Equipe Manguinhos (01 equipe) 

Clínica da Família Victor Valla: Avenida Dom Helder Câmara, 1390 – Benfica (ponto de 

referência: UPA de Manguinhos) – Tel.: 2201-4476 
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3) CAP 3.2 – Equipe Jacarezinho (01 equipe) 

Clínica da Família Anthídio Dias da Silveira: Avenida Dom Helder Câmara, s/nº - 

Jacarezinho (ponto de referência: SUIPA) – Tel.: 2241-0675 

4) CAP 3.3 – Equipe Acari (01 equipe) 

Clínica da Família Marcus Valadão: Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari 

(ponto de referência: Hospital Ronaldo Gazolla) – Tel.: 3373-2253 

 

5) CAP 5.1 – Equipe Realengo (01 equipe) 

Clínica da Família Faim Pedro: Praça dos Cadetes, S/Nº (ponto de referência: UPA de 

Realengo). 

CAP 5.3 – Equipe Antares (01 equipe) 

CMS Sávio Antunes: Avenida Hermínio Aurélio Sampaio, 105 – Paciência (ponto de 

referência: Comunidade de Antares) - Tel.: 3317-3185 

Área de Abrangência das equipes de Consultório na Rua do Município do Rio de 

Janeiro 

 

1) Consultório na Rua CMS Oswaldo Cruz - Área Centro-RJ – 1.0 

 

Equipe 1019 - Praça da Cruz Vermelha, Campo de Santana, Souza Aguiar, Bairro de 

Fátima, largo de São Francisco, Largo da Carioca, Uruguaiana, Lapa, Praça da Tiradentes, 

Cinelândia, Praça do Passeio, Praça dos Professores, MAM, Praça XV e Castelo. 

 

Equipe 1020 - Central, Gamboa, Praça Mauá, Leopoldina e Rodoviária Novo Rio. 

 

2) Consultório na Rua -  CF Victor Valla – Área de Manguinhos – 3.1 

 

Abrange todos os bairros da AP 3.1:  Bancários, Bonsucesso, Brás de Pina, Cacuia, Cidade 

Alta, Cidade Universitária, Cocotá, Complexo do Alemão, Complexo do Caricó, Cordovil, 

Freguesia, Galeão, Grotão, Ilha do Governador, Jd América, Jd Carioca, Jd Guanabara, 

Jequiá, Manguinhos, Maré, Moneró, Morro do Dendê, Nova Holanda, Olaria, Parada de 

javascript:void(0)
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Lucas, Penha, Penha Circular, Pitangueira, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ramos, Ribeira, 

Roquete Pinto, Tauá, Vigário Geral, Vila Cruzeiro, Vila do João, Zumbi 

 

3) Consultório na Rua – CF Anthidio Dias Silveira – Área de Jacarezinho – 3.2 

 

Abrange todos os bairros da 3.2 : Abolição, Água Santa, Cachambi, Del Castilho, 

Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha, Higienópolis, 

Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Lins de Vasconcelos, Maria da Graça, Méier, Piedade, 

Pilares, Riachuelo, Rocha, Tomás Coelho, Sampaio, São Francisco Xavier e Todos os 

Santos. 

 

4) Consultório na Rua – CF Marcus Valadão – Área de Acari - 3.3. 

   

 Abrange os seguintes bairros: Fazenda Botafogo; Costa Barros; Barros Filho; Coelho 

Neto; Parque Columbia; Pavuna; Chapadão; Morro União e Cajueiro. 

 

5) Consultório na Rua – CF Faim Pedro – Área Realengo - 5.1 

 

Abrange os seguintes bairros: Deodoro; Vila Militar; Campos dos Afonsos; Jardim 

Sulacap; Magalhães Bastos; Realengo; Padre Miguel, Bangu, Gericinó e Senador Camará. 

 

6) Consultório na Rua – CMS Sávio Antunes – Área Antares – 5.3 

 

Abrange os bairros: Sepetiba; Paciência e Santa Cruz 

 

Apoiadores das  equipes de Consultórios na Rua referentes a cada CAP:  

 

CAP 1.0 - Karen Athié  

CAP 3.1 - Everson  

CAP 3.2 - Patrícia Costa  

CAP 3.3 - Ana Paula Pessanha  
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CAP 5.1 - Simone Pires  

CAP 5.3 - Hermes 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Estabelecimentos: 

 CREAS SIMONE DE BEAUVOIR 

End.: RUA AMBIRE CAVALCANTE 95 - RIO COMPRIDO CEP: 20250490 

Tel.: 2273-2253 

 CREAS ARLINDO RODRIGUES 

End.: RUA DESEMBARGADOR ISIDRO 48 - TIJUCA CEP: 20521160 

Tel.:  2268-7115 

 CREAS PROFESSORA ALDAÍZA SPOSATI 

End.: RUA PROFESSOR CARLOS WENCESLAU 211 - REALENGO CEP: 21715000 

Tel.: 3462-5661 

 CREAS PROFESSORA MARCIA LOPES 

End.: RUA CARVALHO DE SOUZA 274 - MADUREIRA CEP: 21350180 

Tel.: 3018-0636 

 CREAS NELSON CARNEIRO 

End.: RUA PROFESSOR LACÊ 57 - RAMOS CEP: 21060120 

Tel.: 2573-2176 

 CREAS STELLA MARIS 

End.: ESTRADA DOS MARACAJAS 973 - ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21941390 

Tel.: 3975-5478 

 CREAS MARIA LINA DE CASTRO LIMA 

End.: RUA SÃO SALVADOR 56 - LARANJEIRAS CEP: 22231130 
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Tel.: 2205-4196 

 CREAS WANDA ENGEL ADUAN 

End.: ESTRADA PEDRO BORGES DE FREITAS 144 - IRAJÁ CEP: 21235390 

Tel.: 2471-0292 

 CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA 

End.: RUA LOPES DE MOURA 46 - SANTA CRUZ CEP: 23515020 

Tel.: 3157-4861 

 CREAS DANIELA PEREZ 

End.: AVENIDA AIRTON SENNA 2001 - BARRA DA TIJUCA CEP: 22775002 

Tel.: 2435-5607 

 CREAS JOÃO MANOEL MONTEIRO 

End.: ESTRADA DA MATRIZ S/N 0 - PEDRA DE GUARATIBA CEP: 21026000 

Tel.: 3354-8317 

 CREAS JANETE CLAIR 

End.: RUA DOUTOR LEAL 706 - ENGENHO DE DENTRO CEP: 20730380 

Tel.: 3977-7152 

 CREAS ZILDA ARNS NEUMANN 

End.: RUA CANDIDO MAGALHAES 88 - CAMPO GRANDE CEP: 23050270 

Tel.: 3292-4450 

 CREAS JOÃO HELIO FERNANDES 

End.: RUA LUIS COUTINHO CAVALCANTE 576 - GUADALUPE CEP: 21675310 

Tel.: 3355-7464 

 

Hospitais com Leito em Enfermarias Especializadas em Saúde Mental 

Estabelecimentos: 



    

208 

  

 SMSDC HOSPITAL MUN RONALDO GAZOLLA 

End.: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING, 10976 - ACARI 

 SMS RIO HOSPITAL MUNICPAL PEDRO II 

End.: RUA DO PRADO, 325 - SANTA CRUZ 

 SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE 

End.: ESTRADA DO GALEAO, 2920 – PORTUGUESA - ILHA DO GOVERNADOR 

 

Outros CAPS 

Estabelecimentos: 

 SMS CAPSI PEQUENO HANS AP 51 

End.: AVENIDA CARLOS PONTES, S/N - JARDIM SULACAP - CEP 21741340 

Tel.: 3355-3887 

 SMS CAPS FERNANDO DINIZ AP 31 

End.: RUA FILOMENA NUNES, 299 - OLARIA - CEP 21021380 

Tel.: 3867-1319 

 SMS CAPS PEDRO PELLEGRINO AP 52 

End.: PRACA MAJOR VIEIRA DE MELO, 10 - CAMPO GRANDE - CEP 23045405 

End.: 3394-2583 

 UFRJ INST PSIQ CAPSI IPUB CARIM 

End.: AVENIDA VENCESLAU BRAS, 71 - BOTAFOGO - CEP 22290140 

Tel.: 3873-5506 

 SMS CAPS ARTHUR BISPO DO ROSARIO AP 40 

End.: ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 3400 - TAQUARA - CEP 22713375 

Tel.: 3412-5608 

 SMS CAPSI MARIA CLARA MACHADO AP 32 
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End.: RUA GOMES SERPA, 49 - PIEDADE - CEP 20740200 

Tel.: 3111-7509 

 SMS CAPS AD RAUL SEIXAS AP 32 

End.: RUA DOIS DE FEVEREIRO, 785 - ENGENHO DE DENTRO - CEP 20730451 

Tel.: 3111-7512 

 SMS CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS AP 21 

End.: ESTRADA DA GAVEA, 522 - ROCINHA - CEP 22451265 

Tels.: 3322-6368/ 97291-5772 

 SMS CAPS RUBENS CORREA AP 33 

End.: RUA CAPITAO ALIATAR MARTINS, 231 - IRAJA - CEP 21235515 

Tel.: 3833-3340 

 SMS CAPS JOAO FERREIRA SILVA FILHO AP 31 

End.: ESTRADA DO ITARARE, 951 - COMPLEXO DO ALEMAO - CEP 21061240 

Tel.: 2270-8688 

 SMS CAPS PROFETA GENTILEZA AP 52 

End.: ESTRADA DE INHOAIBA, 849 - INHOAIBA - CEP 23063010 

Tel.: 3402-6835 

 SMS CAPSI ELIZA SANTA ROZA AP 40 

End.: RUA SAMPAIO CORREA, 105 - JACAREPAGUA TAQUARA - CEP 22713560 

Tel.: 3412-5601 

 SMS CAPS ERNESTO NAZARETH AP 31 

End.: AVENIDA PARANAPUAN, 435 - ILHA DO GOVERNADOR - CEP 21910010 

Tel.: 3367-5145 

 SMS CAPS LIMA BARRETO AP 51 

End.: AVENIDA RIBEIRO DANTAS, 571 - BANGU - CEP 21870170 
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Tel.: 3462-5449 

 SES RJ CAPS AD CENTRA RIO 

End.: RUA DONA MARIANA, 151 - BOTAFOGO - CEP 22280020 

Tel.: 2334-8109 

 SMS CAPS LINDA BATISTA AP 33 

End.: RUA ORELIA, 381 - GUADALUPE - CEP 21675380 

Tel.: 2475-4917 

 SMS CAPSI JOAO DE BARRO AP 52 

End.: ESTRADA DO CAMPINHO, S/N - CAMPO GRANDE - CEP 23070220 

Tel.: 3394-2668 

 SMS CAPS CLARICE LISPECTOR AP 32 

End.: RUA DOIS DE FEVEREIRO, 785 - ENCANTADO - CEP 20730451 

Tel.: 3111-7490 

 UERJ POLICLINICA PIQUET CARNEIRO 

End.: AV MARECHAL RONDOM, 381 - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP 20950003 

Tel.: 2334-2334 

 SMS CAPS AD MANE GARRINCHA AP 22 

End.: AVENIDA PROFESSOR MANOEL DE ABREU, 196 - MARACANA - CEP 

20550170 

Tel.: 2284-6860 

 SMS CAPS SIMAO BACAMARTE AP 53 

End.: R SENADOR CAMARA, 224 - SANTA CRUZ - CEP 23570160 

Tel.: 3365-8775 

 

Centro Pop - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
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Estabelecimentos: 

 CENTRO POP BÁRBARA CALAZANS 

End.: Rua República do Líbano, 54 - Centro 

Tel.: 2237-0736 / 98909-1421 

 CENTRO POP JOSÉ SARAMAGO 

End.: Avenida Sargento de Milícias, s/nº - Pavuna - 25ª Região Administrativa 

CRR - Centro Regional de Referência 

Estabelecimentos: 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

End.: NUPEM - Pólo Universitário Barreto - Av. São José do Barreto s/n (atrás de 

convenções São José do Barreto) - Macaé RJ - Laboratório do Prof. Reinaldo Rozelli - 

27965-045 

Tel.: (82) 3214-1118 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

End.: Av. Venceslau Brás 71 fundos - 22290-140 

Tel.: (82) 3214-1119 

Unidades de Acolhimento Adulto (UAA) 

 

CAPSad III Antônio Carlos Mussum / UAA Cacildis 

Área de atendimento: Barra e Jacarepaguá (AP 4.0) 

Rua Sampaio Corrêa, s/nº – Taquara, Jacarepaguá 

Tel.: 3523-8546 

  

CAPSad III Raul Seixas / UAA Metamorfose Ambulante 

Área de atendimento: Méier e adjacências (AP 3.2) 

Rua Dois de Fevereiro, 785 – Encantado 
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Tel.: 3111-7512 / 3111-7507 

 

Casas Viva  

Fonte: Viva Rio 

CASA VIVA – BONSUCESSO (acolhimento meninos) 

End.: Rua Cardoso de Morais – 413 – Bonsucesso 

Tels.: (21) 2564-2113 /2209-0911 

E-mail: casavivabonsucesso@vivario.org.br 

CASA VIVA – PENHA (acolhimento meninas) 
End.: Rua Irapuá – 328 – Brás de Pina 

Tels.: (21) 3459-1399 / 3137-1669 

E-mail: casavivapenha@vivario.org.br 

CASA VIVA – DEL CASTILHO (acolhimento meninos) 
End.: Rua Major Mascarenhas – 75 – Todos os Santos 

Tels.: (21) 3272-8197 / 3899-2263 

E-mail: casavivadelcastilho@vivario.org.br 

CASA VIVA – BANGU (acolhimento meninos) 
End.: Rua Cônego de Vasconcellos – 856 – Bangu 

Tels.: (21) 2501-5007 /2401-9571 

E-mail: casavivabangu@vivario.org.br 

 

CAPSi II – atendimento diário de crianças e adolescentes 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do RJ 

 

CAPSi II Maurício de Sousa 

Área de atendimento: Centro e parte da Zona Sul (APs 1.0 e 2.1-parte) 

Av. Venceslau Brás, 65 fds – Botafogo. 

Tel.: 3873-2416 

  

CAPSi II Visconde de Sabugosa 

Área de atendimento: Ilha do Governador, Penha e adjacências (AP 3.1) 

mailto:casavivapenha@vivario.org.br
mailto:casavivadelcastilho@vivario.org.br
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Av. Guanabara s/n. – Praia de Ramos – Ramos. 

Tel.: 3884-9635 

  

CAPSi II Maria Clara Machado 

Área de atendimento: Méier e adjacências (AP 3. 2) 

Rua Gomes Serpa, 49 – Piedade. 

Tel.: 3111-7509  

  

CAPSi II Heitor Villa Lobos 

Área de atendimento: Madureira e adjacências (AP 3.3) 

Rua Padre Manso s/n – Madureira. 

Tel.: 3018-3006 

  

CAPSi II Eliza Santa Roza 

Área de atendimento: Barra e Jacarepaguá (AP 4.0) 

Rua Sampaio Corrêa, 105, Taquara – Jacarepaguá 

Tel.: 3412-5601 / 3412-5605 

  

CAPSi II Pequeno Hans 

Área de atendimento: Bangu, Realengo e adjacências (AP 5.1) 

Rua Carlos Pontes, s/n – Jardim Sulacap 

Tel.: 3355-3887 / 3355-7907 

  

CAPSi II João de Barro 

Área de atendimento: Campo Grande e Santa Cruz (AP 5.2 e 5.3) 
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Estrada do Campinho, s/n – Santa Margarida, Campo Grande 

Tel.: 3394-2668 

  

 CAPSad II – atendimento diário a usuários de álcool e outras drogas 

  

CAPSad II Mané Garrincha 

Área de atendimento: Tijuca e adjacências (AP 2.2) 

AV. Professor Manoel de Abreu, 196 – Maracanã 

Tel.: 2284-6339 / 2284-6860 

  

CAPSad II Júlio César de Carvalho 

Área de atendimento: Campo Grande e Santa Cruz (AP 5.2 e 5.3) 

Rua Severino das Chagas, 196 – Santa Cruz 

Tel.: 3354-9035 (Ouvidoria da CAP 5.3) 

  

 CAPSad III – atendimento 24 horas (diurno, noturno e nos finais de semana) 

  

CAPSad III Antônio Carlos Mussum / UAA Cacildis 

Área de atendimento: Barra e Jacarepaguá (AP 4.0) 

Rua Sampaio Corrêa, s/nº – Taquara, Jacarepaguá 

Tel.: 3523-8546 

  

CAPSad III Miriam Makeba 

Área de atendimento: Bonsucesso, Ramos e Maré (AP 3.1) 

Rua Professor Lacê, 485 - Ramos 
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Tel.: 3889-8441 

  

CAPSad III Raul Seixas / UAA Metamorfose Ambulante 

Área de atendimento: Méier e adjacências (AP 3. 2) 

Rua Dois de Fevereiro, 785 – Encantado 

Tel.: 3111-7512 / 3111-7507 

  

CAPSad III Paulo Portela 

Área de atendimento: Madureira e adjacências (AP 3. 3) 

Rua Pirapora, 69, Madureira 

Tel.: 2452-2130 

  

CAPS das redes estadual e federal 

  

CAPS II UERJ (estadual) / Policlínica Piquet Carneiro 

Área de atendimento: Tijuca e adjacências (AP 2.2) 

Av. Marechal Rondon, 381 – São Francisco Xavier 

Tel.: 2334-2371 / 2334-2372 

  

CAPSi II Carim (federal) 

Área de atendimento: parte da Zona Sul e Tijuca (AP 2.1-parte e 2.2) 

Av. Venceslau Brás, 71 fds – Botafogo 

Tel.: 3873-5540 / 3873-5530 

  

CAPSad II Centro-Rio (estadual) 
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Área de atendimento: parte da Zona Sul (AP 2.1) 

Rua Dona Mariana, 151 – Botafogo. 

Tel.: 2299-5921 / 2299-5922 

 

Obs.: A Prefeitura do Rio conta com 17 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 6 

Centros de Atenção Psicossocial Álcool Outras Drogas (CAPSad)  - dois deles com 

unidades de acolhimento adultos (UAA) - e 7 Centros de Atenção Psicossociais Infantis 

(CAPSi), totalizando 30 unidades especializadas próprias. Outras 3 das redes estadual e 

federal completam a rede de 29 CAPS dentro do município do Rio de Janeiro. 

Espaço Eloos 

Endereço: Travessa Pinto Teles, 244 - Campinho 

Tel.: 3833-3900 

E-mail: marcellagavinho@vivario.org.br 

*Os encontros para a discussão dos casos serão sempre as quintas-feiras às 14h. 
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