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Minha felicidade 

Depois de estar cansado de procurar 

Aprendi a encontrar  

Depois que um vento se opôs a mim 

Navego com todos os ventos.               

(Nietzsche – A Gaia Ciência) 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Ana, orientadora amiga, parceira na sua função como “rosa dos ventos” não deixou o barco 
se perder! 

A Ândrea, Elisangela Onofre, Dalva, Suely, Maritelma, Aline parceiras do trabalho na gestão, 
amigas e responsáveis por ter ingressado no doutorado no momento que estávamos em plena 
“tempestade”.  

Aos professores Emerson, Paula Cerqueira, Magda e Nereida que durante o processo do 
estudo perseveraram na difícil missão de provocar atos de criação através de boas ideias em 
meio às minhas “chuvas de ideias como tempestade”.  

Aos participantes dos coletivos, do Observatório Nacional de Políticas Públicas e 
companheiros do Núcleo de Pesquisa, Gestão, Ensino e Saúde que foram o porto seguro e 
sempre afirmaram o lema é nunca desistir! 

Este momento é de felicidade, depois de muitas tempestades posso agradecer aos meus pais, 
marido e filhos e uma “grande família” de amigos do dia a dia pelo incentivo e paciência.  

Aos amigos do Ponto de Cultura “Alice prepara o gato”, do CAPSad da cidade, na figura de 
Isaias de Carvalho, que neste ano nos deixou. Ele que nos momentos oportunos e inoportunos 
me questionava sobre o que era essa tal de Atenção Psicossocial? 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

      

                                                      RESUMO 

No Brasil as análises de políticas públicas de saúde vêm se materializando, apoiadas em 
estudos que visam à construção e a institucionalização do Sistema Único de Saúde nas 
diferentes áreas. No campo de álcool, crack e outras drogas identificou-se, além das políticas 
de saúde um apelo mundial para que os territórios das especialidades da saúde promovam 
novas tecnologias de atenção neste cenário, produzindo tensão no mercado e no campo da 
saúde, ao criar mecanismos disciplinares. Neste contexto o estudo teve por objeto a Política 
Álcool, Crack e outras Drogas, na lógica do biopoder e na dinâmica micropolítica, na 
produção de valores e mecanismo de enunciados discursivos e estratégias de ações que 
constituíram os serviços de saúde mental de Niterói. Neste sentido optou-se por produzir um 
estudo na linha da pesquisa qualitativa com o referencial de Nietzsche, Foucault e Deleuze, 
que compuseram um caminhar genealogista, capturando elementos que emergiram do 
trabalho exaustivo sobre documentos, na produção de pistas, na disposição dos fluxos e 
diagramas das forças em disputa, associado à produção do plano de imanência e da 
implicação da pesquisadora tendo por objetivo analisar a construção das políticas de álcool e 
outras drogas, a produção de enunciados e valores que constituíram os serviços de saúde 
mental centrados nos usuários de álcool em Niterói, município de Rio de janeiro, entre os 
anos 2001 a 2015. O que fez emergir forças e seus mecanismos discursivos, em que os valores 
foram percebidos nos interstício entre as forças e os dispositivos de poder que compõe o 
processo de institucionalização da Política de Álcool, Crack e outras Drogas. O trabalho sobre 
as implicações da pesquisadora seguiu no caminho da autoanálise, do uso da memória, se 
despir de pudores, interrogar valores, se tornar objeto do estudo, diluir a relação sujeito – 
objeto para produção do conhecimento  ultrapassando a fronteira entre sujeito implicado e o 
sujeito epistêmico. O importante foi perceber algumas pistas que vieram do território e se 
tornaram elementos relevantes para análise. Desta forma constituiu-se a experiência de 
aproximação da genealogia ao analisar a política compondo o caminho possível na produção 
do “conhecimento militante”. O estudo possibilitou perceber que a Política Álcool, Crack e 
outras Drogas induziram conflitos no contexto da redemocratização através do discurso da 
“redução de danos”. Forças que impeliram ações junto ao movimento de proibição ao uso de 
drogas compondo um único território. Grupos que se movimentaram através de mecanismos 
instituídos, instituintes e falsos instituintes, compondo microrelações na dinâmica do 
biopoder. As forças da Redução de Danos reatualizaram o sentido do “corpo drogado”. O que 
levou a pesquisadora considerar o processo do estudo em aberto, pois as interrogações se 
multiplicaram em relação aos fluxos das forças proibicionistas que se fortaleceram no sentido 
da criminalização dos usuários. O estudo contribuiu para a Ciência do Cuidado em Saúde na 
medida em que a análise de políticas visou o incremento da produção do cuidado em saúde 
para a população usuária de álcool, crack e outras drogas. 

Palavras-chave: Território. Biopoder. Saúde. Política. Proibicionísmo.  



 
 

                           

                                                              ABSTRACT 

In Brazil, the analysis of public health policies has been materializing, supported by studies 
aimed at the construction and institutionalization of the Unified Public Health System 
(SUS) in different areas. In the field of alcohol, crack and other drugs, in addition to health 
policies, a worldwide appeal was identified for health specialty territories to promote new 
care technologies in this scenario, producing tension in the market and in the health field 
by creating disciplinary mechanisms. In this context, the study had as its objective the 
Alcohol, Crack and other Drugs Policy, the biopower logic and the micropolitical 
dynamics, the production of values and mechanism of discursive statements and action 
strategies that constituted the mental health services of the Niterói. In this sense, it was 
decided to produce a study in the line of qualitative research with the reference of 
Nietzsche, Foucault and Deleuze, who composed a genealogist walk, capturing elements 
that emerged from the exhaustive work on documents, in the production of clues, in the 
arrangement of flows and diagrams of the forces in dispute, associated with the production 
of the immanence plan and the researcher's implication aiming to analyze the construction 
of alcohol and other drugs policies, the production of statements and values that constituted 
the alcohol users' mental health services in the Niterói, municipality of Rio de Janeiro, 
from 2001 to 2015. This led to the emergence of forces and their discursive mechanisms, 
in which the values were perceived in the interstices between the forces and the power 
devices that make up the institutionalization process of the Alcohol, Crack and other Drugs 
Policy. The work on the researcher's implications followed the path of self-analysis, the 
use of memory, undressing shame, questioning values, becoming the object of study, 
diluting the subject-object relationship for the production of knowledge overcoming the 
boundary between the implicated subject and the epistemic subject. Understanding some 
clues that came from the territory and became relevant elements for analysis was of great 
importance. Thus, the experience of approaching genealogy was constituted by analyzing 
politics, composing the possible path in the production of “militant knowledge”. The study 
made it possible to realize that the Alcohol, Crack and other Drugs Policy induced 
conflicts in the context of redemocratization through the “harm reduction” discourse. 
Forces that drove actions with the drug prohibition movement forming a single territory. 
Groups that moved through instituted mechanisms, instituting and false instituting, 
composing microrelations in the biopower dynamics. Harm Reduction forces have updated 
the meaning of the “drugged body”. Which led the researcher to consider the process of the 
study open, as the questions multiplied in relation to the flows of prohibitionist forces that 
strengthened towards the criminalization of users. The study contributed to Health Care 
Science as policy analysis aimed at increasing health care production for the population 
using alcohol, crack and other drugs. 

Keywords: Territory. Biopower. Health. Politics. Prohibitionism. 
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INTRODUÇÃO 
  

“Pratique duas coisas ao lidar com as doenças; auxilie ou não 
prejudique o paciente” (PETUCO, 2016, p.111). 

No Brasil, as análises de políticas públicas de saúde vêm se materializando apoiadas 

em estudos que visam a construção e a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Um movimento ao longo de trinta anos favorecido pelo processo de descentralização das 

ações de gestão, financeira e política de saúde dos serviços nacionais. Mas nos últimos anos 

percebe-se uma expressão aguda da face da privatização do SUS, através dos novos modelos 

de gestão que potencializam e dão maior autonomia para o mercado, amplia os espaços para 

iniciativa privada e cada vez mais coloca em evidência o território das especialidades 

médicas. Campo de produção sobre o uso, consumo, e controle para o comércio de drogas. 

Júlio Cesar Adiala (2011) contribui para esta análise ao apontar em seus estudos 

pontos pertinentes e importantes ao afirmar que o tema das drogas é abordado por diferentes 

áreas de conhecimento, como: a farmácia, a medicina, o direito, a psicologia, a enfermagem, a 

sociologia, a política e a história; seus distintos significados atribuídos às diferentes drogas 

que se relacionam às características sociais e culturais de cada momento da sociedade; a 

patologização do uso de algumas drogas como lícitas e ilícitas no final do século XIX em 

conexão com a institucionalização da medicina científica; e a proibição e estabelecimento de 

mecanismos internacionais de controle do uso das drogas, no início do século XX.  

Na elaboração de alternativas e estratégias para atender o “problema das drogas”, na 

questão do controle do uso abusivo das mesmas, há um apelo mundial para que os territórios 

das especialidades médicas se transformassem, no sentido de promover novas tecnologias de 

atenção nesse cenário, tendo como efeito, maior tensão no mercado na regulação das 

sociedades capitalistas, induz o consumo e ao mesmo tempo cria mecanismos disciplinares 

para o maior controle no território. Foi neste cenário, que tecnologias de cuidado como as 

estratégias de reabilitação e reinserção social na Atenção Psicossocial (APS) constituíram o 

saber especializado na Saúde Mental/Álcool, Crack e outras Drogas (SM/ACD) compondo 

relações de poder no território psiquiátrico/jurídico/religioso. 

Nesse sentido, optei por trabalhar com o referencial teórico que possibilitou a 

elaboração do estudo compondo uma análise política privilegiando elementos do campo 

foucaultiano como a biopolítica, o Biopoder e suas faces, como importantes estratégias do 

saber/poder na Política Álcool, Crack e outras Drogas (PACD). O que possibilitou planos de 

análise problematizando o cuidado, o reabilitar e reinserir, na construção de uma posição 
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crítica, na medida em que eles atendem uma lógica do processo de cuidado ambígua do 

proibicionísmo e a referência do sujeito como a: “ideia cartesiana de sujeito enquanto 

consciência, enquanto unidade, enquanto origem [...]. Nietzsche faz a crítica da ‘essência 

lógica’ da subjetividade, que constitui a base do pensamento de Descarte e Kant”. (BALEN, 

1999, p.18). Sujeito situado no campo do ressentimento travestido por máscaras que o 

compõe como indivíduo da sociedade moderna capitalista. O corpo que através dos 

mecanismos é capturado por um sistema de sujeição em que a necessidade é uma ferramenta 

da tecnologia política ao passo que o transforma como útil e produtivo, e que se torne 

submisso. Efeito do confronto de força contra força, o agir sobre elementos materiais sem 

necessariamente utilizar a violência, “técnica política do corpo”, efeito de um saber sobre o 

corpo, controle sobre suas forças para além da capacidade de vencê-las.   

Foucault (2014a) atribui a tecnologia política do corpo como estratégico para a 

formulação e implementação dos mecanismos reproduzindo práticas discursivas ou não, e 

provenientes principalmente dos enunciados políticos. Tecnologias que se disseminaram em 

várias direções, uma ferramenta que se apresentou de várias maneiras compondo vários 

projetos e processos de cuidado como, por exemplo, estratégias de cuidado como oficinas 

terapêuticas, grupos terapêuticos e troca de experiências; mecanismos de enunciação como 

leis, portarias, diretrizes; projetos técnicos das instituições, em que a microfísica do poder 

compõe microrelações, o exercício de jogos, entre corpos e expressões de forças. 

(FOUCAULT, 2014a).  

O Ministério da Saúde (MS), ao tomar em mãos esta missão, utilizou-se da 

“tecnologia política do corpo”, seus mecanismos enunciativos com predomínio da psiquiatria 

para implementar estratégias como técnicas junto a reabilitação e reinserção social e 

possibilitou a produção subjetiva de coletivos como os movimentos da Reforma Psiquiátrica 

em conferências, fóruns, assembleias, como, por exemplo, investindo na formação 

especializada na saúde.  

Movimentos que tiveram como fontes, atores importantes dentro da medicina e saúde 

coletiva, que compunham a Reforma Sanitária (RS) e movimentos na luta em relação ao 

cuidado das Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(DST/AIDS). Alguns desses atores foram fontes de resistência e contribuíram para a formação 

de coletivos no território da SM/ACD como tramas, como um rizoma, fluxos em movimento 

em conexões, sem criar raízes, no jogo das relações de disputa na microfísica do poder. O que 

nos fez interrogar em que medida a PACD interferiu na produção subjetiva dos coletivos 

implicados no processo de resistência e formulação da política de saúde? 
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Trama que movimentou o jogo de relações e talvez a tentativa de reconfigurar o 

território Álcool, Crack e outras Drogas (TACD) levando em conta o conjunto de valores 

provenientes de diferentes campos, da moral, da religião, científico com forte predomínio dos 

enunciados da medicina/psiquiatria. Valores que respaldaram dinâmicas de confronto, e 

produziram ruídos e tensões entre atores que se identificavam como os proibicionistas e os 

não proibicionistas.  

O que tem a ver o proibicionísmo como valor no território Álcool, Crack e outras Drogas 
(TACD). 
 

Na Literatura que compõe o TACD, encontrei alguns consensos entre um expressivo 

número de estudiosos da Filosofia, da Antropologia, da Saúde Coletiva, e da História, sobre o 

problema dos jogos de relação e interesses que configuraram as formas de se conviver em 

sociedade. 

Ao me deter sobre estudos como Alarcon (2012) e o professor Henrique Carneiro1 

(2002; 2008; 2018), encontrei elementos como os acontecimentos e práticas sociais que 

emergiram como fontes importantes com base em valores morais, religiosos e econômicos 

que constituíram o cuidado para o que atualmente se nomeia “problema drogas”. Nessa 

perspectiva, as massificações do consumo das drogas, as vulnerações de práticas sociais 

tradicionalmente instituídas, contribuíram de maneira importante para que o jogo de interesses 

de diferentes grupos na perspectiva higienistas dentro e fora da medicina, grupos religiosos 

como no cristianismo/judaico, grupos econômicos como os mercantilistas, se unissem para 

um projeto comum com base em valores comuns que retroalimentam o proibicionísmo. 

Carneiro (2002), em seus estudos, afirma que o uso milenar das drogas em quase 

todas as culturas humanas corresponde a necessidades médicas, religiosas e constitui parte 

indispensável dos ritos de sociabilidade, cura, devoção, consolo e prazer. Na composição dos 

meus referenciais, compartilhei com essa perspectiva histórica ao se afirmar os juízos morais 

exercendo forte influência sobre a percepção sociopolítica do uso de drogas, designadamente 

os julgamentos morais, interferindo na constituição de forças de sentido levadas a efeito pelas 

instituições religiosas dominantes, no caso judaico/cristão. Tradicionalmente contrários às 

drogas, em virtude de sua associação com cultos ritualísticos pagãos e por conta das sensações 

de prazer físico proporcionado, o cristianismo engrossou a voz de condenação ao consumo de 

1 Professor de História do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da USP e especialista em História da Alimentação. 
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substâncias com propriedades psicoativas. O que deixa claro o peso que o cristianismo tem 

como valor proibicionista. 

Carneiro (2008) tece análises importantes sobre os valores morais que compunham 

os cultos ritualísticos do cristianismo e constituem as forças que dão sentido aos diferentes 

planos que se modularam sem perder de vista o proibicionísmo, enquanto valor. O autor 

compartilhou com Foucault da ideia que a filosofia ocidental clássica tinha um projeto 

pedagógico a formação do homem na vida social. Ela era centrada no autoconhecimento, e 

que mais a frente configurou-se em gestão de si por meio de diversas técnicas em que o 

modelo médico interferiu de forma importante e criou formas permanentes que justificaram a 

noção de "cuidados de si”.  

Nesse processo, os valores judaico-cristãos ficaram responsáveis pela criação e 

ampliação de técnicas, estratégias, ritos de cuidado. O que Carneiro (2002) nomeou como 

modelo de renúncia de si pelo ideal ético moral. O autor chama atenção, que até hoje se 

verifica esse tipo de dispositivo pedagógico e são utilizados com frequência em diferentes 

“tratamentos” (na saúde, na assistência social e no religioso) como possibilidades de 

autoajuda: A prática dos inventários escritos pelos usuários nos longos períodos de 

internação; os testemunhos nos inúmeros grupos nomeados como de mútua ajuda; a 

penitência baseada no princípio da obediência, da submissão a outro que pode ser o padre, o 

pastor, diretor do hospital, a patrão, o familiar.  

O autor faz alguns contrapontos que me fizeram perceber os diferentes elementos 

que constituíram planos de forças que foram dando sentido às formas e mecanismos através 

dos tempos e que foram se constituindo valores que compõem o proibicionísmo a cada 

momento e interesse das lutas pelo poder que se institui. Ele cita que na época grego latina 

existiam “tecnologias de si” que ajudavam a autoadministração e julgamento, cujo objetivo 

era a paz de espírito, a felicidade, pois o homem exercia a função de ser médico de si mesmo.  

No modelo judaico/cristão, na mudança das tecnologias de cuidado de si, na renúncia 

de cuidar de si, se imprimiu o modelo da saúde como “salvação da alma”. O que até nos dias 

de hoje se percebe no discurso de diferentes atores e segue como promessa em muitos 

processos de cuidado de base religiosa e em propostas terapêuticas dentro da saúde. O 

conhecer a si mesmo passou a ser uma obrigação de dizer a verdade a outro (médico, diretor 

do hospital, profissionais do campo da reabilitação), em que a autovigilância e a “abstinência” 

passaram a compor princípios dos mais variados. 
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O que chamou atenção nesses estudos, foi perceber o quanto os valores provenientes 

das religiões construíram tramas, sustentaram fontes e constituíram relações econômicas e 

políticas e a expansão comercial das drogas entre outras especiarias.  

 

A lógica proibicionista produzindo verdades no território Álcool, Crack e outras Drogas.  
 

Nos diferentes momentos em que a lógica proibicionista interfere na produção de 

políticas, o financeiro se impõe e, seguindo a lógica da biopolítica e as crescentes 

transformações nas relações sociais, através da disciplinarização dos corpos, me autorizo 

afirmar que o que move as forças conservadoras do proibicionísmo está cada vez menos 

relacionado ao interesse na saúde como meio para garantir qualidade de vida da população. 

Mas as forças proibicionistas, ao criarem diferentes estratégias de disciplinarização, se 

movem e sustentam, ora se compondo com o discurso da saúde/sanitário, ora com o discurso 

da segurança/criminológico.  

Sobre as forças proibicionistas, Petuco (2016) chamou atenção ao afirmar que,  
um olhar patologizante sobre o uso de álcool e outras drogas como sendo uma 
construção restrita às ciências médicas implica em uma visão reducionista da 
questão. O desenvolvimento de diferentes perspectivas no campo da saúde articula-
se às forças políticas, sociais e culturais de seu tempo. Já em fins do século XIX, 
emergiam movimentos higienistas que começavam a defender propostas como a 
restrição do ópio aos usos médicos e proibição de bebidas alcoólicas (PETUCO, 
2016, apud ESCOHOTADO, 2005, p. 97). 

O que contribuiu para perceber que se tratou de um jogo de composições em que o 

proibicionísmo moraliza cada vez mais a saúde, como por exemplo, através de processos de 

cuidado em que os profissionais se movem cheios de boas intensões e propondo “salvar as 

almas” dos usuários de Álcool, Crack e outras Drogas (UACD), ou através da desmoralização 

dos mesmos, com base no discurso jurídico/policialesco e demonização do objeto droga. 

O “problema das drogas”: interstícios da Saúde/Segurança no Brasil. 
 

Ao dialogar com autores como Adiala (2011), Alarcon (2012) e Petuco (2016), 

atores de diferentes campos que compartilham algumas ideias em relação “problema das 

drogas”, é consenso que tem se dado maior atenção a esta questão. Na saúde, problematiza-se 

em diferentes planos o consumo abusivo, os malefícios, a redução de riscos e danos. Na 

esteira da produção de verdades, seja de cunho científico, sociológico ou jurídico, os 

caminhos que se podem percorrer tendem para a elaboração de propostas e projetos que se 



13 
 

inclinam ao ideal e estratégias de extermínio de certas drogas e, outros, a mecanismos de 

controle e regulação menos radicais. 

Propostas para lidar com o “problema das drogas” por diferentes caminhos, mas com 

um ponto em comum criar alternativas para que a saúde pública responda de forma potente e 

satisfatória as demandas que surgem em cada contexto e modos de organização social, pois o 

que se verifica é que não só o usuário se perde em relação ao controle, mas também as 

diferentes formas de se produzir verdades sobre o uso de drogas que se afirmam como 

“evidências científicas”. Verdades que produzem o “problema das drogas”. 

Compartilhei com estudos como os produzidos por Alarcon (2012) em que diferentes 

formas afirmam que existe uma face obscura entre a saúde e a segurança (pautadas em forças 

proibicionistas) que produzem interferências importantes na constituição dos enunciados das 

políticas e estratégias, buscando garantir a tensão entre forças conservadoras e as forças de 

resistências. Essa última, por sua vez, “busca reduzir a potência venenosa ou tóxica” das 

forças proibicionistas sobre a relação do sujeito com o uso de drogas em diferentes momentos 

e organizações sociais. 

Ao analisar a produção de valores e mecanismo de enunciados discursivos da PACD, 

alguns limites foram acontecendo no desenho dessa tese tal a amplitude da questão. Dentre os 

diferentes planos que a genealogia poderia me ajudar a estudar, tive a possibilidade de me 

aproximar da discussão sobre a geopolítica internacional e as diferentes configurações, a luta 

pela conquista de mercado. Mas o que me moveu foi o que Foucault (1985) apontou como a 

produção de práticas discursivas e não discursivas em relação aos corpos dóceis e úteis ao 

trabalho, determinadas pelo capitalismo nascente, na lógica do biopoder, na micropolítica. 

O meu desejo e interesse em realizar a análise sobre a minha experiência demarcou 

quais planos o meu investimento poderia alcançar, como também os limites de tempo e 

proposta do doutorado. Com esse objetivo, este estudo me encaminhou a problematizar e 

trazer à tona elementos que me ajudassem a perceber a dinâmica das forças que constituem a 

relação saúde e segurança na lógica do proibicionísmo. 

 

Drogas lícitas e ilícitas  

 

Para abordar a questão das drogas lícitas ou ilícitas como categorias que orientam as 

propostas, formulação e implementação de políticas foi oportuno trazer a questão de que 

drogas está se falando, pois conforme seu sentido e princípios, o tratamento segue caminhos 

diferentes.  
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Alarcon (2012), Carneiro (2018), Antonio Nery Filho e Patrícia Von Flach (2017), 

trouxeram importantes contribuições para abordar essa questão apesar do valor secundário 

para este estudo, mas necessário para compor a tese. No sentido do uso farmacológico, as 

drogas são utilizadas nas farmácias como substância que ao serem introduzidas no organismo, 

alteram suas funções. Esta definição tem o seu valor restrito a algumas perspectivas 

inflexíveis da ciência positivista e não comum ao campo da saúde coletiva, da antropologia, 

da filosofia, entre outros.  

Para esse estudo, fez sentido tomar as “drogas”, (álcool, tabaco, ópio, canabis, 

cocaína e derivados) como psicoativos tendo como referência a noção pharmakon da Grécia 

antiga.  

A palavra pharmakon, 
Tanto significa remédio quanto veneno [...] que dá as drogas um caráter relacional 
intrínseco. Nenhuma droga tem em si, a priori, qualquer sentido, benéfico ou 
maléfico fora de uma relação. É dessa maneira que não se poderia, a não ser por 
motivos exteriores ao caráter farmacológicos das drogas, classificá-las nem como 
leves ou pesadas, nem como demoníacas ou inocentes. As drogas podem estar em 
uma relação de mau uso ou de bom uso, ou serem administradas adequadamente ou 
inadequadamente, mas elas mesmas, em si mesmas não são nem boas nem más. 
(ALARCON, 2012, p. 202). 

Petuco (2016) contribuiu para ampliar este diálogo ao afirmar que tanto o objeto 

como o território das drogas está no domínio do 
poder multifacetado, cindido e instável, expresso em múltiplas vozes, atores e 
instituições, e em relações de articulação, combate, diálogo... Vozes que definem 
droga como agregado molecular, elemento agregador (ou desagregador), substância 
química, fator de vulnerabilidade, mercadoria ilícita (ou lícita), commodities, prova 
criminal, foco do discurso preventivo... Polissemia facilmente reconhecida. Assim 
como o objeto, também o campo das drogas é constituído e atravessado por 
discursividades dos campos da saúde, cultura, segurança pública, direito, proteção 
social, educação. (PETUCO, 2016, p.66). 

De acordo com os autores, o território é complexo polissêmico, e cabe ao saber 

jurídico com a ajuda das classificações farmacológicas definirem a licitude ou ilicitude das 

drogas conforme o tipo de alteração que efetuam no sistema nervoso central (SNC). Logo, na 

sociedade moderna, cabe ao Estado instituir mecanismos de controle, através da justiça/saúde, 

respaldadas pela diferenciação entre substâncias/drogas e os órgãos internacionais e nacionais, 

que as definem a partir do modo contrastante do uso das substâncias, a frequência e 

finalidade. 

Segue o quadro segundo a classificação jurídica: 

 

Lícitas Ilícitas 
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Álcool Cocaína 

Tabaco Maconha 

Cafeína LSD 

Solventes MDMA (Estasy) 

 Heroína 

(ALARCON, 2012) 

 

O Proibicionísmo, Saúde e Segurança. 

 

A lógica proibicionista é composta por diferentes valores e mecanismos, entre eles, 

leis e políticas públicas que na saúde até então no Brasil, se respaldou em motivações 

sanitaristas. Autores como Alarcon (2012), Carneiro, Henrique S. (2017) e Karan, M. Lúcia 

(2017), abordam a questão da redução de riscos e danos que compõe a saúde. O que 

possibilitou e reforçou a necessidade de propostas como novas tecnologias de cuidado, no 

território da reabilitação e da reinserção social criada por diferentes perspectivas com maior 

ou menor flexibilidade em suas propostas.  

Ao analisar a PACD no Brasil nas últimas décadas do século XX e início  do século 

XXI, me chamou atenção em um dado momento o aumento das tensões entre atores que 

entendem que os riscos devem ser anulados radicalmente e consequentemente os danos são 

extintos e forças mais flexíveis que pensam que as situações de risco não necessariamente 

resultarão danos. À essas forças inflexíveis, ALARCON (2012) nomeia como forças movidas 

por valores morais “neopreventivistas”, que produzem discursos antidrogas, cujos valores 

pautam-se na   
[...] crença de que existe uma suposta necessidade causal na relação entre uso de 
drogas e danos, de maneira que, ao identificar a causa do risco à existência das 
drogas, supõe também ser possível extinguir os danos eliminando a causa desses 
riscos, ou seja, eliminando as drogas. (ALARCON, 2012, p.49). 

Nessa linha, mecanismos como a medicina e suas estratégias de tratamento, de 

reabilitação e de reinserção social na saúde, ficaram restritas, preferencialmente, à abordagem 

da droga em si, na relação desta como o indivíduo, ou ao social, e se respaldaram no discurso 

dos especialistas, nas leis que proíbem drogas que são categorizadas como lícitas ou ilícitas 

por decisões políticas e econômicas. Na sua maioria pelo discurso moralista que reafirmaram 

que as drogas não oferecem apenas riscos, mas também danos. Como efeito, temos leis como 

a Lei de Entorpecentes (Lei 11.343/2006), que apesar de ter terminado com a prisão dos 
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usuários, submeteu-os à penas alternativas, e ainda os mantem submetidos à vigilância e 

tutela. (KARAN, 2017). 

Compartilhei com o autor anteriormente citado ao analisar o cenário em que as 

políticas no TACD, a saúde e a segurança pública, nos últimos quinze anos, nos trouxeram a 

percepção de um território paradoxal. Ao analisar Leis e decretos percebi que as políticas no 

TACD promoveram o controle dos efeitos danosos pelo uso abusivo das drogas e o setor 

segurança induzindo medidas onde se tem no horizonte uma sociedade ideal sem drogas, 

como os órgãos internacionais proclamaram até então. Medidas que induziram também que a 

saúde tenha como a única saída propostas que visem à redução de demanda e como meta 

chegar à abstinência. 

Nessa perspectiva, a saúde e a segurança em muitos momentos tomaram a mesma 

posição de atuação no território intersetorial e criaram estratégias diversas de combate às 

drogas. Vide como exemplo as parcerias entre a saúde e segurança no município, onde os 

projetos de prevenção incentivados pelo conselho municipal para assuntos relacionados a 

álcool e outras drogas (COMAD), promoveram em várias escolas da cidade palestras com 

base no discurso de demonização das drogas recorrente entre os profissionais da educação, da 

saúde e da segurança. Discurso ambíguo que acabou legitimando cada vez mais o 

proibicionísmo. 

Mesmo com reiteradas informações de diferentes pesquisas como o “II levantamento 

Domiciliar Sobre Uso de Drogas no Brasil (CARLINI et al., 2006), que demonstrou que no 

Brasil os problemas de uso abusivo de drogas estão relacionados às drogas lícitas como 

álcool, tabaco e solventes e que a maioria da população que usaram drogas ilícitas foi de 

forma recreativa e experimental, o caráter demonizado perdura. São poucos e cada vez mais 

escassos os espaços que abrem diálogo para que se possa questionar as ações preventivas e de 

combate às drogas que fortalecem os princípios proibicionistas. Princípios e estratégias que só 

demonstraram fracassos, pois a possibilidades de acesso às drogas é cada vez maior, mesmo 

com todas as medidas que até então foram promovidas a partir de palavras de ordem como 

“Políticas sobre Drogas – Crack, É Possível Vencer” entre 2001 e 2014. 

A relação obscura entre saúde e segurança se intensificou através do discurso 

jurídico - político como se verificou na Lei de Entorpecentes de 2006, que contribuiu para 

reforçar ideias e atores juntos na perspectiva que o problema do abuso das drogas é questão 

para a saúde e também para o setor segurança. No que toca a essa análise, no Brasil, pude 

perceber a existência de alguns fluxos de resistência através das estratégias como reabilitação 
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psicossocial, reinserção social e redução de danos na perspectiva de constituição do sujeito na 

produção de linhas de fuga visando potências na vida. 

Nesse cenário, podemos reconhecer um conjunto de políticas, que coexistem e estão 

voltadas para atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas (UACD) vinculadas ao 

Ministério da Saúde/Saúde Mental. Tais políticas, passaram a imprimir mecanismos de 

enunciação, diretrizes menos conservadoras e a formação de equipes multidisciplinares 

visando implementar as estratégias no território, ampliando as possibilidades no processo de 

cuidado alternativo ao instituído neste cenário. 

A implementação da PACD, contribuiu para relevância do tema drogas no campo 

político, no âmbito federal, fomentada no primeiro Governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT) (2002-2006) e partidos aliados. Nesse contexto, foi proposto um amplo projeto de 

governo com mudanças importantes no plano econômico, político e social. Mudanças que na 

sociedade moderna fizeram com que o Estado brasileiro instituísse mecanismos de controle, 

através da justiça/saúde, respaldadas pela diferenciação entre substâncias/drogas em lícitas e 

ilícitas de acordo com os órgãos internacionais e nacionais, que as definem a partir do modo 

contrastante do uso das substâncias, a frequência e finalidade.  

O MS, em sintonia com as Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), segue as 

orientações dos relatórios desde 1998 e em 2018, assim “[...] destaca os diferentes padrões de 

uso das drogas e vulnerabilidades de determinados grupos por idade e gênero, bem como a 

mudança ocorrida no mercado mundial de drogas.” (UNODC, 2017). 

Nesse contexto, o MS foi convocado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), através de acordos políticos, para ingressar na 

“guerra às drogas”. Nessa direção, se iniciou no país a implantação de estratégias de combate, 

impondo limites sociais, culturais e mesmo morais ao comércio e consumo das drogas. Logo, 

é importante assinalar que no final do século XX e início do século XXI, temos um cenário se 

constituindo por diferentes conjunturas governamentais que propiciaram um maior fluxo de 

forças em disputa e maior tensionamento através de mecanismos de controle menos 

conservadores que possibilitou também propostas que reforçavam o proibicionísmo através da 

guerra as drogas e na contramão estratégias de resistência ao instituído através das estratégias 

de redução de danos, por exemplo. 

Ao compor este cenário com esses elementos que emergiram compondo a 

problematização que me levou a investir nesse estudo, tive a pretensão de que essa tese 

fizesse alguma diferença no conjunto de estudos do campo da saúde coletiva, tendo como 

marca a posição ética que me pautou, a partir do Paradigma da Reforma Psiquiátrica (RP) 
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junto aos Direitos Humanos (DH), em diferentes planos, no cuidado e que faz parte da minha 

militância no campo da saúde mental. Esta posição não foi muito confortável, pois me fez 

insistir junto à minoria, e sempre fui advertida das possibilidades de retrocessos, o que vivi no 

âmbito das formulações de políticas referente ao tema. O campo é tenso, muito dinâmico e 

carente de reflexões e discussões. O que me instigou para realizar esse estudo.  

A expectativa foi ampliar a discussão sobre drogas e direitos humanos em direção às 

expressões da exclusão social, como uma questão maior e que moveu o investimento nos 

coletivos pelos quais me conectei e retroalimentei, o estar no campo do cuidado e na 

militância produzindo conhecimento. Nesse processo, propus a configuração dessa análise 

compondo os próximos capítulos a partir de temas pertinentes às políticas como elementos 

importantes no processo de cuidado em saúde, cujo contexto é a sociedade capitalista 

neoliberal no Brasil em diferentes conjunturas entre o século XX e XXI.  

O cuidado em saúde de pessoas que no curso de suas vidas foram rotuladas como 

vagabundas, marginais, antissociais, dependentes químicos e criminosas foi o cenário que 

possibilitou me misturar com histórias de vidas cujo uso das drogas era grave e passava ao 

largo dos encontros recreativos que convivi até então. Entrando, para o campo dos 

especialistas, a expertise me chamou atenção para o “avanço” da medicina que as 

diagnosticaram como portadoras de transtorno mental devido o comportamento e pelo uso 

abusivo de álcool ou outras drogas, mas com o “plus” (um a mais) à qualidade moral inferior, 

o entendimento de uma personalidade antissocial, um antivalor. (PEYRAUBE, 2017).  

Na contramão desses rótulos e categorias, me identifiquei com pessoas, reflexões e 

avaliações críticas sobre a complexidade do campo do cuidado na questão da drogadição que 

tenciona o conjunto de saberes especializados, ou não, como algumas correntes da saúde 

coletiva e o campo dos direitos humanos, que na micropolítica das relações apreendem o uso 

de drogas como parte da existência humana e que são pessoas com direitos ao cuidado, e 

dentro dele os problemas pelo uso que fazem de drogas. Reflexões que me remeteram a 

proposições como a Redução de Danos (RD) como estratégia em seus diferentes cenários.  

Para compor o cenário da RD no Brasil, entendi como relevante trazer para cena 

acontecimentos que nos ajudaram a construir o nosso cenário, a partir de fontes preciosas 

como a experiência da Inglaterra e Holanda, nos seus respectivos cenários e contornos 

marcados por tensões e interesses de diferentes ordens e princípios como, econômico, cultural 

e político.  

Entre os autores como Alarcon (2012), Adiala (2011), Nicodemos (2014), Carneiro 

(2018) e Petuco (2016), esse último chamou atenção porque em 1924, quanto ao primeiro 
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nascimento da RD, os ingleses viviam um contexto de pós-guerra, com um importante 

aumento no uso de heroína e morfina. De acordo com o relatório Rolleston, de 1926, 

acreditava-se que com a ajuda dos especialistas, as pessoas dependentes de opiáceos poderiam 

reduzir os danos mesmo continuando a usar a droga.  

No contexto do segundo nascimento, está relacionado à um conjunto muito 

específico de eventos que tiveram lugar na cidade de Amsterdã, na Holanda. Então Petuco 

lançou a seguinte questão:  

Diferente do que muitas pessoas acreditam, portanto, o primeiro programa de troca 

de seringas (PTS) não nasceu como uma estratégia para o enfrentamento da epidemia de 

AIDS, que na época ainda não era percebida como um problema entre pessoas que usavam 

drogas por via injetável. O que motivou o segundo nascimento da RD foi uma articulação de 

medos: o medo que tinham os funcionários de uma farmácia em atender pessoas que usam 

drogas injetáveis, e o medo das autoridades sanitárias holandesas diante de uma possível 

epidemia de hepatites virais. No entanto, é possível supor que outras cidades do mundo 

convivessem com estes mesmos medos; por que então é justamente Amsterdã a primeira 

cidade do mundo a implantar uma tecnologia com estas características? (PETUCO, 2016, 

p.115). 

O autor colocou como possibilidades de resposta a essa questão, que emergiram de 

elementos históricos da Holanda como um país de sólida tradição liberal. A segunda hipótese 

é a descriminalização do uso e a adoção de uma perspectiva pragmática que tem a saúde como 

foco principal. 

Em relação ao acontecimento biológico da AIDS, foi comum encontrar estudos em 

que diversos autores como Petuco chamassem atenção para fatores políticos e culturais.  

Petuco (2016) compartilhou análises feitas por Francisco Inácio Bastos ao apontar 

três paradoxos no processo de implementação de programas de troca de seringas ao redor do 

mundo: 1) os primeiros países a possuírem estratégias foram aqueles em que a epidemia não 

atingiu os patamares elevados de outras. 2) as pessoas que usam drogas na discussão e 

realização das ações de troca de seringas, algo presente na experiência original holandesa, 

praticamente desapareceram no processo de difusão mundial, com raras exceções. E 3) a 

centralidade da prevenção da AIDS fez com que pesquisadores e ativistas deixassem a 

preocupação com outras doenças infectocontagiosas em segundo plano, abrindo o flanco para 

ataques contra a efetividade da proposta (PETUCO, 2016). 

No Brasil, como em outros países, o foco foi menos na droga, mas nos modos de se 

diminuir os riscos de contaminação. No conjunto de elementos que emergiram desse 
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processo, compartilhei com Petuco a ideia que ocorreu, “[...] possibilidade de ampliação [...] 

da intervenção em saúde. [...] estratégias construídas fora do campo reflexivo das drogas, [...], 

como se pensa e opera o cuidado em saúde.” (PETUCO, 2016, p. 116). 

Alarcon apontou que o processo que se iniciou no Brasil se aproximou da 

experiência inglesa e das orientações da ONU. Em uma análise crítica apontou que em 2003 o 

MS defendeu a RD ampliada que focou nos efeitos do uso das drogas na vida em duas 

dimensões: nas doenças do organismo (cirrose, encefalite, pancreatite, entre outras) e na 

dimensão social (violência doméstica, acidentes de trânsito). Outra dimensão deixou de ser 

trabalhada, em relação a produção de reflexões críticas sobre os efeitos do proibicionísmo que 

gradativamente comprometeu na potência dessa estratégia. 

O autor afirma, “a redução de danos, [...] resultou em um aggiornamento dos 

processos antigos, medicalizado e moralistas de atenção à saúde do farmacodependente, ainda 

que sob uma roupa progressista.” (ALARCON, 2012, p.58). 

Na esteira dos acontecimentos, Nicodemos; Elia (2016) chamaram atenção que o 

MS, ao formular a Política de Atenção Integral ao usuário de álcool e outras drogas 

(PAIUAD) de 2004, ao dar ênfase à intersetorialidade na Atenção Psicossocial (APS), 

reafirmou-se a tensão no campo ao se buscar a ampliação, a regulação e o controle através dos 

mecanismos de enunciação, submetidos ao saber médico/psiquiátrico/jurídico e religioso. Isso 

ocorreu mesmo com a nova dinâmica trazida ao campo das disputas, utilizando como 

estratégia a experiência bem-sucedida do Programa Nacional da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida / Doenças Sexualmente Transmissível (AIDS/DST) com as 

estratégias da redução de danos/reforma psiquiátrica/atenção psicossocial.  

Nessa perspectiva, o MS, com RD, implementou estratégias através de portarias 

como, a portaria nº 1.028/ GM de 1.07. 2005, na intensão de reafirmar a RD como estratégia 

clínico-política, e deveria se dar como ação no território, intervindo na construção de redes de 

suporte social: “[...] avançar em graus de autonomia dos usuários e seus familiares, de modo a 

lidar com a heterogeneidade e, [...] usando recursos que não sejam repressivos, mas 

comprometidos com a defesa da vida”18 (p. 11). Andrade (2016) acrescenta: “RD é uma 

subversão das normas sanitárias, onde culturalmente temos uma política de saúde vertical, [...] 

e também uma subversão das normas jurídicas” (ANDRADE, 2016, p. 27). Abordagem 

estratégica para um campo que se constituiu até então, por valores moralistas com marcas 

importantes do discurso proibicionista, que encontram atores dos diferentes campos, saúde, 

segurança, assistência social, religiões, entre outros, trazendo para a superfície um importante 

analisador, saber/poder que será visto mais adiante. 
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O modo como o MS imprimiu à RD (2004), a lógica da transversalização, na 

tentativa de construção de novos olhares e novos dispositivos de intervenção produziu muita 

tensão e conflitos no campo. O MS apontou aos atores da PACD a necessidade de ruptura 

com os modos rígidos de lidar com a problemática, mas, internamente, enfrentou muitas 

dificuldades.  

A expectativa era que os atores, parceiros ou não, se implicassem na implementação 

de ações e enunciados do SUS. Assim como na saúde, todos de modo geral deveriam estar 

respaldados no discurso da redemocratização/redução de danos/direitos humanos, como 

Souza (2015) reafirmou que, nessa perspectiva, a “proposta de atenção valoriza várias 

dimensões da vida do sujeito e propicia condições de inserção social [...] novas redes” 

(SOUZA, 2015, p.136), com parcerias potentes no território. O MS valora os pontos de 

atenção inclusive pela intersetorialidade na Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool 

e outras drogas (PAIUAD) de 2004, incluindo a produção de conhecimento e informação e 

educação permanente. Com diferentes funções, formuladora de diretrizes, implementação de 

novas tecnologias de cuidado e dispositivos de formação de novos profissionais.  

Pensar a Redução de Danos (RD) como forma de resistência, veio ao encontro das 

experiências que tive no trabalho intersetorial do CAPSad e que ajudou no diálogo com 

autores de diferentes campos como a saúde coletiva, historiadores, filósofos, profissionais da 

saúde e assistência social e usuários de drogas. Entre as leituras, optei por compor essa 

narrativa com elementos que Domenico Uhng Hur expôs em seu estudo, “Poder e potência 

em Deleuze: forças e resistência” (2016), com elementos novos que constituíram esta análise 

no sentido na produção de singularidades.  

Hur contribuiu para que percebesse a RD na perspectiva de um território múltiplo 

aberto com possibilidades e conexões que fizeram sentido, potencializaram o território como 

“plano de consistência das multiplicidades”, processo crescente de conexões, de movimentos 

de desterritorialização, como se caracteriza o rizoma. Conceitos que foram indispensáveis 

para a apreensão em Deleuze sobre os planos e interações que se configuraram como 

tensionamento e a existência de pontos, marcos, na contramão da hierarquia, sem posições 

fixas, uma via de mão dupla, entre sujeito e objeto. 

Desse modo, apropriei-me da noção de RD em um primeiro momento como uma 

forma de “poder de resistir”, que “é o potencial da singularidade enquanto não se deixa 

esgotar por uma relação de forças” (HUR, 2016, p.225), que produziu movimentos fora, 

linhas de fuga, picos de desejos e de desterritorialização. Mas em um segundo momento foi 

capturado pelo instituído com traços proibicionistas.  
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Percebi que aconteceram linhas de fuga, fora do jogo, do confronto das forças que 

compõe e operam as relações e disputas no TACD. Um fora que não se submeteu ao controle 

e aos dispositivos disciplinares por pouco tempo. O que movimentou a 

pesquisadora/implicada, atravessada por acontecimentos.   

Hur trouxe Deleuze na associação de resistência e vida. Dessa relação, o que se 

desdobrou foi a ideia que o poder de resistir possibilitou na experiência, junto a equipe da RD 

do CAPSad, a criação de modos de vida, a criação de novos arranjos no contexto em que o 

jogo de relação das forças almejava o controle sobre a vida no contexto do biopoder.  

Nesse caminho, contei com noções de Pelbart P.P sobre como lidar com a questão do 

poder nas sociedades de controle na pós-modernidade, dando maior visibilidade às novas 

configurações do poder, ele “não é apenas repressivo, restritivo, punitivo, mas ele se 

encarrega positivamente da produção e da reprodução da própria vida na sua totalidade”. 

(Pelbart, 2014, p.58), o que nos levou a perceber vários caminhos e enunciações sobre RD ao 

longo dos tempos e que foram referência para pensarmos e propormos projetos de RD no 

Capsad. 

Nesse processo, foi possível construir as seguintes questões que nortearam este 

estudo: quais valores respaldaram os mecanismos discursivos que se confrontaram e que 

disputaram os diferentes espaços de nomeação do “problema das drogas” e das distintas 

perspectivas sobre o campo, inclusive apontando para o controle ou não, no território sobre o 

uso do álcool, crack e outras drogas? O que esteve em jogo, à época, na implementação das 

políticas no campo do cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas? Em que medida, 

tais políticas podem promover mudanças na exclusão social dessa clientela quando declara 

“guerra às drogas”? 

Questões essas que ajudaram na constituição do objeto de estudo, a construção da 

Política de Álcool, Crack e outras Drogas, na lógica do biopoder e na dinâmica micropolítica, 

na produção de valores e mecanismo de enunciados discursivos e estratégias de ações nos 

serviços de saúde mental, centrados nos usuários de álcool em um município do estado do Rio 

de Janeiro, entre os anos de 2001 a 2015. 

Problematizações que tiveram como objetivo analisar a relação saber poder e os 

valores que constituíram os mecanismos como os discursos que compõe a superfície do 

campo das drogas, valores estes moralistas e conservadores. 

No intuito dessa investigação, os capítulos que se seguem abordaram a construção de 

um saber implicado e militante no campo do cuidado em saúde com usuários inseridos na 

Política de Álcool, Crack e outras Drogas. 
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CAPÍTULO 1 
 

    A arte de produzir caminhos como colmeias do conhecimento 

A produção do conhecimento como “verdades” 
Nós, os pesquisadores da área do conhecimento nos desconhecemos mutuamente. 
Isso tem seu motivo específico. Nunca nos procuramos como haveríamos de nos 
encontrar algum dia? Com razão foi dito: "onde estiver o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração". Nosso tesouro está hoje como que nas colmeias do nosso 
conhecimento. Para essas colmeias nos dirigimos como laboriosas abelhas que 
levam o mel do espírito, e de coração só nos propomos "levar” alguma coisa. No que 
diz respeito à vida e às assim chamadas “experiências de vida” (Sils-Maria,1887 
apud, Nietzsche, 2009, p.15). 

 
Coloquei-me a pensar sobre essa questão abordada por Friedrich Nietzsche ao refletir 

acerca de qual caminho seguir e foi importante perceber que não se tratava de uma receita de 

bolo, e sim uma análise de um processo recente entre 2001 e 2015, que exigiu rigor, empenho 

para ousar através da memória e muito estudo. Para construção de um caminho singular, me 

propus narrar minha experiência enquanto gestora na implementação de política. Mas não 

qualquer política de saúde, tratou-se da Política de Álcool, Crack e outras Drogas (PCAD) na 

saúde, em Niterói, município do estado do Rio de janeiro entre 2001 a 2015.  

Da história que “levei para casa”, misturei-me de tal forma que dar início ao processo 

de pesquisa foi confuso na tentativa de separá-la da minha. Segundo Merhy2, em situações 

como a que vivi, o pesquisador está “tão implicado com a situação que, ao interrogar o 

sentido das situações em foco, interroga a si mesmo e à sua própria significação enquanto 

sujeito de todos estes processos”. Ao tentar contar sobre os diferentes caminhos que foram 

construídos, percebia minhas implicações e os efeitos dos acontecimentos que foram-me 

produzindo, o que Merhy (2004) nomeia como “sujeito militante implicado”. 

Na produção do caminho a seguir, tomei também como questão o que Bertrand 

Binoche (2014) apontou em seu artigo “Do valor da história a história dos valores”, sobre 

algumas preocupações do pensamento Nietzschiano, ao elaborar a minha versão sobre a 

história que vivi junto à implementação da PACD em Niterói. O autor questionou como ser 

2 Merhy EE. O Conhecer Militante do Sujeito Implicado: o desafio de reconhecê-lo como saber válido. 
In: Franco TB, Peres MAA, Foschiera MMP, Panizzi M., organizadores. Acolher Chapecó: uma 
experiência de mudança com base no processo de trabalho. São Paulo: HUCITEC; 2004. p. 21-45. 
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filósofo e historiador sem ser um filósofo da história. A resposta final foi: sendo 

“genealogista”. Compartilhei com o Binoche (2014, p.46) a ideia que “o filosofar histórico é 

um fazer, e não uma reflexão” e me senti provocada em liberar afetos. A memória como 

elemento importante para construção da narrativa sem abrir mão de dividir em ato a 

elaboração do estudo junto aos coletivos e na solidão da escrita. 

Não tive a pretensão, de ser filósofo, mas “topei” construir caminhos singulares 

metaforicamente como a arte das abelhas ao produzir colmeias, com rigor, demarcando os 

acidentes e os infinitos desvios, o que apreendi como pesquisadora militante genealogista e 

reconhecendo ser necessário e oportuno me a ater durante o processo de construção da tese ao 

descobrir novas ferramentas que me ajudaram na análise das minhas implicações, entendendo 

que esta ganhou relevância durante o processo de análise da implementação de políticas na 

transformação da prática profissional.  

 

1.1 A genealogia como caminho para análise das forças na relação saber/poder.  
 

Contar a minha versão sobre a PACD, elaborando a narrativa sobre a experiência 

como gestora/profissional/trabalhadora implicada militante, teve como referência o que 

Michael Foucault apontou “[...] dar conta da constituição do sujeito na trama da história [...] 

uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios 

[...].” (FOUCAULT, 2014, p. 43). 

Foucault (2013), em “A verdade e as formas jurídicas”, Deleuze e Guattari (1992), e 

estudiosos que dialogam com esses filósofos, abriram um plano de discussão que me 

possibilitou apreender que há modos de entendimento sobre o sujeito e uma delas é a 

concepção do sujeito do conhecimento em Descarte e Kant como representantes de uma 

perspectiva racionalista em que o sujeito aparece como fundamento, como núcleo central do 

conhecimento. 

Para Foucault foi importante pensar no sujeito e na produção de verdades, nas 

relações de poder/saber, na política por outro viés como foi a proposta desse estudo. Se 

desviar da forma clássica de análise (que não significa menor importância) me fez ver sentido 

em romper com essa perspectiva. Tomei para esse estudo o sentido que Foucault (2013, p.20) 

propõe “um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, [...] a todo instante fundado 

e refundado pela história”. No sentido de tomar o discurso como um conjunto de estratégias, 

que no meio das práticas sociais, no território, em suas diferentes dinâmicas compondo e 
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recompondo, se desterritorializando, e com possiblidades de localizar novas formas de 

subjetividade que propiciaram a experiência de formulação de outras verdades.  

Para tomar tal posição, foi importante também dialogar com os estudos 

Nietzschianos e seguidores. Ele propõe também a ruptura com a noção de sujeito como 

unidade, origem e fundamento da moral e da verdade do mundo. (BALEN, 1999). Este 

filósofo chamou atenção em relação a produção de verdades ao afirmar que “pensamento” não 

pode ser entendido como a “consciência”, pois ele ultrapassa. O que faz sentido ao afirmar 

também que “as interpretações vêm da pluralidade de instintos, do corpo que funciona como 

um reservatório e fonte para a pluralidade de máscaras que forma a subjetividade”. (BALEN, 

1999, p.19) 

Segundo Nietzsche, 
O desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da consciência (não dá 
razão, mas somente da razão que se torna consciente de si própria) se dão as mãos. 
Acrescentemos que não é somente a língua que serve de intermediário entre os 
homens, mas também o olhar, a pressão, o gesto; a consciência das impressões de 
nossos próprios sentidos, a faculdade de poder fixa-los e determina-los, de alguma 
forma fora de nós mesmos, aumentaram ao ritmo com que aumentava a necessidade 
de comunica-los a outros por meios de sinais. (A Gaia Ciência, pg. 354). 
 

Compondo o plano do pensamento em que o processo de subjetivação emergiu como 

elemento fundamental e relevância se fez latente e necessário tomar outro conceito com tal 

preciosidade como o de território, 

Território em diferentes planos como os existenciais e geopolíticos. Segundo 

Haesbart, Nilton Santos, os territórios ao serem analisados, não podem ser considerados 

espaços neutros. São formas de apropriação espaciais, materiais e simbólicas. Como planos de 

imanência, de disputa de poder. Em uma perspectiva filosófica ampla pode ser definido como 

“um espaço vivido quanto sistema percebido no seio do qual o sujeito se sente em casa” 

(FUINI, 2017, p.24), conceito que foi sendo ressignificado durante o processo de análise. 

Sem abrir mão do rigor, pois foi imprescindível para o exercício genealógico, 

incorporar mais um conceito foucaultiano. A noção da proveniência, como a procedência e 

não necessariamente a origem da história da política sobre drogas. O estudo sobre a 

proveniência “não funda, muito pelo contrário, ela agita o que permanecia imóvel, ela 

fragmenta o que se pensava unida, ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em 

conformidade consigo mesmo” (FOUCAULT, 2014, p. 64).  

Não fundar favoreceu constituir o campo de investigação como rizoma, sem a 

intenção de buscar a origem, a raiz. Dessa forma, foi se constituindo a narrativa, ora com sua 

magnitude, momentos de furor, ora com abatimento o que propiciou a experiência do corpo 
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do devir, da análise da proveniência, “[...] no ponto de articulação do corpo com a história. 

Ela [mostrou] o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo” 

(FOUCAULT, 2014, p. 65). 

Tomar a genealogia como caminho, possibilitou uma posição crítica sem abrir mão 

do diálogo compartilhando e agregando conceitos ferramentas que Foucault produziu e se 

propôs a trabalhar através de diferentes cursos como, por exemplo, “Em defesa da Sociedade” 

(1975-1976), “Microfísica do Poder” (2014). Fontes inspiradoras para análise das forças nas 

relações que constituem o micro e macropoder na PACD, a constituição dos diagramas, as 

linhas de fuga e resistências, a partir das práticas sociais. 

Ao analisar o sujeito a partir da formação histórica, Foucault, sobre a constituição 

dos saberes – na psiquiatria – chamou atenção para importância da análise crítica dos 

discursos dos usuários, familiares e profissionais como dos médicos, enfermeiros, entre 

outros, na expectativa do emergir de saberes e diferentes valores de sujeitos de serem 

sujeitados e sepultados.  

Foucault (1999) afirma se tratar de dois tipos, o primeiro, blocos de saberes 

históricos que estavam presentes e disfarçados no interior dos conjuntos funcionais e 

sistemáticos, e que a crítica pode fazer reaparecer pelos meios, e claro, da erudição. (ibid., 

p.11). O segundo, séries de saberes que estavam desqualificados como saberes não 

conceituais, como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes 

hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível do conhecimento ou da cientificidade 

requeridos. (ibid., p.12). 

Apostei na proposta de Foucault ao propor a genealogia como o caminho para marcar 

como problema a importância das relações de poder através da análise dos mecanismos 

enunciativos, buscando não se ater em firmar o discurso científico recodificado, mas tentando 

romper, elaborar outras possibilidades ao agregar conceitos ferramenta pertinentes para 

análise dos mecanismos enunciativos da política na tensão dos que capturam e são capturados 

por palavras de ordens, para além dos discursos unitários e científicos. Mecanismos 

enunciativos e seus efeitos como o que apresentarei, mais a frente, na análise documental, nas 

diretrizes e regulamentações que procuraram justificar sua relevância como resultado de 

estudos e “evidencias científicas”.  

Ao seguir pelo caminho da genealogia, não me detive em saber o que é o poder, mas 

sim o que está em jogo nessa política, os mecanismos, valores, seus efeitos, com as diferentes 

relações. Como o poder e seus dispositivos sobre o saber constituem e respaldam as leis, 

portarias e regulamentações que instituem diversas regras em diferentes níveis da gestão na 
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sociedade. Isto porque, entre caminhos, Foucault apontou para o entendimento sobre o que 

vinha a ser o poder ao afirmar dois grandes sistemas de análise. O entendimento do poder 

como o “direito original que se cede, constitutivo da soberania, e tendo o contrato como 

matriz do poder político” (FOUCAULT, 1999, p.24). E também: o poder político não mais de 

acordo com o esquema contrato opressão, mas de acordo com o esquema guerra-repressão.  

Essas formas de análise do exercício do poder não se excluem de acordo com o 

momento da análise da PACD. Formulações que produzem a política como um tipo de 

“guerra” e utiliza outros meios que não as armas tradicionais do exército. No caso da saúde, 

no movimento da RP foi possível percebê-lo no poder político “[...] tem como função reinserir 

perpetuamente essa relação de força, mediante uma espécie de guerra silenciosa e de reinseri-

la nas instituições [...] (ibid., p.23)”. 

Formas distintas de poder, que coexistem na sociedade capitalista contemporânea, 

muito trabalhado por Foucault em obras citadas anteriormente e acrescentei a estas, 

“Segurança, Território, População Curso dado no Collège de France (1977-1978)”. Duas 

faces do biopoder, o poder sobre a vida: o poder disciplinar e a biopolítica. Temas que 

levaram estudiosos de Foucault `a desenvolver importantes obras e contribuições como as de 

Peter Pál Pelbart e contemporâneos. Contribuições oportunas para esse estudo, como “Vida 

Capital” em que os autores avançaram na discussão sobre as faces do poder, da política e suas 

repercussões sobre a vida da população, da multidão, advertidos do paradoxo que Foucault 

colocou, que quando o poder investe na vida, a resistência se apoia nessa mesma vida que o 

poder investe.  

Diante dos desafios e como efeito do processo de pesquisa que esse estudo ora me 

conduziu e ora foi conduzido, junto à proposta de romper com os tidos discursos unitários e 

científicos, em que foi importante o diálogo com o pensador Nietzsche que entre suas obras 

ofertou “Para a genealogia da moral uma polêmica (1877)” como importante referência ao 

tratar sobre a procedência dos nossos pré-conceitos morais.  Nessa obra, ele se dedicou a 

problematizar a proveniência do conceito moral e em especial criar o conceito da moral das 

compaixões, como também, questionar o valor dos valores morais. Estudo que suscitou o 

encontro de elementos para o exercício da análise genealógica compondo os fluxos que se 

constituem por relações conservadoras e referidas ao conceito, proibicionismo, ora como 

objeto, ora como sujeito, e nos mais variados mecanismos de poder. 

Também provocou outras questões que emergiram no curso da pesquisa, como: A 

instituição droga existe? Como resignificar “o corpo do drogado”? Essas se somaram aos 

objetivos desse estudo, como fundamental para se problematizar o valor dos valores como 
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verdades absolutas e tendo como fonte a moral. Nesse percurso, dialogando também com o 

professor Emerson Merhy, a professora Ana Abrahão e professora Magda Chagas, no 

processo de qualificação dessa tese, eles me colocaram mais um desafio, que essa tese tenha 

metaforicamente a função de um martelo, um agir como uma força ativa em um campo 

minado. 

Tive como fonte inspiradora para esse desafio, o que em diferentes momentos 

Nietzsche afirmou 
[...] necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores 
deverá ser colocado em questão - para isto é necessário um conhecimento das 
condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se 
modificaram (moral como conseqüência, como sintoma, máscara, tartufice, doença, 
mal-entendido; mas também moral como causa, medicamento, estimulante, inibição, 
veneno), [...]. Tomava-se o valor desses "valores" como dado, como efetivo, como 
além de qualquer questionamento,” (Nietzsche, 1887, p. 3 e 4). 

Recomendações exaustivamente trabalhadas junto ao coletivo da Linha do 

Observatório da UFRJ em muitos encontros e sobre diferentes políticas que tiveram como 

meta interferir no campo da saúde na direção de formular e implementar políticas públicas no 

Brasil.  

Ao analisar documentos e entrevistas, conversas informais de corredores e 

bastidores, este diálogo com Nietzsche foi fundamental, como também, para produção das 

narrativas. Essa direção de Nietzsche veio ao encontro do meu interesse e a proposta desse 

estudo, analisar a relação saber/poder e os valores que constituíram os mecanismos como os 

discursos que compõe a superfície do campo das drogas, valores estes moralistas e 

conservadores. 

 

1.2 Análise das implicações que atravessam a produção da pesquisa.  

 

Para análise de minhas implicações, contei com os analistas institucionais franceses 

como Lourau e Guattari, fontes importantes para estudiosos como Emerson Merhy, Ana 

Abrahão, Solange L’Abbate, Heliana Conde, Regina Benevides, entre outros importantes 

pensadores, que dialogam e compartilham na produção do “conhecer militante do sujeito 

situado” (MERHY, 2004). Estudiosos que me ajudaram, na produção desse estudo 

coletivamente e entre os diferentes caminhos, na análise das implicações. Um movimento de 

me interrogar a partir do meu fazer na prática provocando o que está estabelecido previamente 

como verdade em mim, produzindo oscilação, deslocamentos, que me ajudaram a colocar em 

suspensão o instituído. 
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Segundo Passos, utilizar a análise das implicações como conceito/ferramenta 
 “... remete a um processo de desnaturalização permanente das instituições, 
incluindo a própria instituição da análise e da pesquisa (...). Ela inclui uma análise 
do sistema de lugares, o assinalamento do lugar que ocupa que busca ocupar e do 
que lhe é designado ocupar com os riscos que isto implica.” (PASSOS; BARROS, 
2000, p.73). 

Merhy (2004, p. 32) propondo a utilização deste conceito/ferramenta como 

possibilidade da produção de conhecimento na saúde e na perspectiva da Micropolítica, nos 

adverte sobre dificuldades e desafios na configuração do sujeito epistêmico da ciência pela via 

da “relação-contaminação” no movimento de transformá-la “em componentes de 

procedimentos epistemológicos” de forma objetiva, no que for possível.  O autor aponta, “o 

sujeito que interroga [...] ao mesmo tempo o que produz o fenômeno sob análise [...], é o que 

interroga o sentido do fenômeno [...] quem dá sentido ao mesmo, e neste processo cria a 

própria significação de si e do fenômeno”.  

Abrahão (2013) aponta elementos importantes a partir da Análise Institucional (AI), 

ferramentas como a noção sobre implicação e análise das implicações. Conceitos-ferramentas 

que nos ajudaram analisar o relato da experiência da trabalhadora/pesquisadora. O que ela 

trouxe para compor os planos de análise sobre sua implicação no trabalho. Tomamos como 

referência o que a autora colocou como “implicação”, 
“pode ser entendida como um nódulo de relações inevitavelmente presentes, [...] 
essa presença das nossas questões políticas, libidinais, econômicas, sociais, nas 
afinidades produzem zonas de invisibilidade nas nossas ações [...]” (ABRAHÃO, 
2013, p.329). 

O processo de ativar a autoanálise imprescindível para a análise das implicações foi 

ocorrendo na construção do narrar à implantação da PACD no município. E desse modo 

relataram-se alguns fragmentos e efeitos que promoveram o que veio a ser o “movimento 

pororoca”, que segundo Abrahão (2013) produz deslocamentos, “dobras do lado de fora”, à 

implicação. Ao se compor os processos de subjetivação, ao se criar uma vista sobre um ponto 

do que foi experimentado ao longo de quinze anos. Movimentos que deixaram marcas, abalos 

fortes que me fizeram interrogar sobre as minhas certezas. 

Vianna (2018) acrescenta:  
“A intencionalidade da pesquisa não reside na produção de verdades, no máximo, 
em produzir saberes que são verdades militantes e que ganham sentido para alguns 
coletivos”. Chama atenção sobre a importância de se “acionar suas experiências, [...] 
como determinantes em seus processos de subjetivação [...] se interconectam com 
aquilo que o inquieta e o motiva a investigar. (VIANNA 2018, p.29) 
 

Motivada por inquietações, tendo como foco o Programa de Atenção aos Usuários de 

Álcool, Crack e outras drogas (Programa UACD) de Niterói entre 2001 e 2015, o conceito de 
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implicação como ferramenta, me auxiliou na elaboração de planos e fluxos de forças que 

tramam as diferentes instituições, presentes nessa tese.  

O que compôs meu corpo enquanto profissional de saúde, e que se encontra em 

permanente construção, foram os encontros, as experiências, as relações afetivas presentes 

nos muitos anos de investimento pessoal durante o cuidado em saúde mental. Posso 

identificar que esta composição tem início na experiência instigante na minha vida como 

mulher, atualmente com 58 anos, filha de dois guerreiros interioranos que se orgulham de 

mim por estudar, chegar à universidade. Mas, eu também me orgulho deles, principalmente 

por aprender a não “correr” dos desafios. Ser mãe de dois filhos foi um desses desafios, junto 

a um brasileiro também do interior, companheiro na realização de muitos projetos na vida. 

Durante a formação na graduação, optei pelo campo da SM, o que permaneceu na 

especialização, no mestrado e doutorado, sempre acompanhado das questões sociais. Questões 

que emergiram por dentro da assistência no processo de Reforma Psiquiátrica, em que 

problematizei o asilo como lugar de cuidado, a partir das práticas, relações e lugares 

desumanos que convivi. Ambientes, produtores de “loucura”. Inicialmente estudei a exclusão 

do louco do meio social, mas sem estranhar o hospital como o lugar do cuidado, o que com o 

passar do tempo pude constatar que não seria possível não problematizar.  

 

Reabilitação Psicossocial na Saúde Mental/Álcool, Crack e outras Drogas.  
 

Ser-humano nesse novo mundo é desejar dentro de certos 
modelos estéticos para o viver (MERHY,2018). 

      

Nas idas e vindas necessárias para a composição da profissional, investi na formação 

buscando saber sobre o que seria reabilitação psicossocial e nesse momento da composição 

dessa tese, fui movida a retomar minhas reflexões e o material que produzi na dissertação de 

mestrado, “Longe dos fantasmas das instituições” - um estudo de caso sobre uma experiência 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil, em 2001. Nesse estudo, analisei o dispositivo Centro de 

Atenção Diária (CAD), em relação à ampliação da rede social dos usuários do Instituto de 

Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro na virada do século XX/XXI. Também 

desenvolvi algumas considerações oportunas em relação à reabilitação psicossocial na 

Reforma Psiquiátrica como uma estratégia importante na implementação de políticas públicas 

no território da Atenção Psicossocial. Hoje, problematizaria importante para quem? 
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Nesse estudo, me pautei na “Reabilitação Psicossocial/Empresa Social” que dizia 

sobre a experiência italiana, a antipsiquiatria e autores como Franco Basaglia e estudos de 

Rotelli (1990) no processo de desinstitucionalização/desconstrução naquele contexto. Como 

importantes referências para o processo brasileiro, Rotelli apontou para a necessidade de 

criarmos mecanismos que possibilitasse findarmos com as várias formas de violência contra 

as pessoas acometidas por sofrimento psíquico. Ele nos apontava como um dos princípios nos 

guiarmos pelo processo “prático-crítico que oriente instituições e serviços, energias e saberes, 

estratégias e intervenções em direção” a outro objeto, à existência sofrimento. 

Naquele momento, final do século XX, na Política SM, alguns movimentos da 

Reforma Psiquiátrica investiam na produção de outros espaços potentes para produção de 

afetos, vínculos, acontecimentos, mas também tínhamos espaços de tensão em diferentes 

planos, pois na micropolítica, as redes de relações não deixavam de reproduzir através das 

forças conservadoras que mantinham os manicomiais vivos dentro de nós. Espaços na 

Atenção Psicossocial que receberam atenção e investimento do Ministério da Saúde para 

formação dos profissionais e tiveram apoiadores e assessores da ONU/OPAS, como o 

médico/psiquiatra Benedetto Saraceno, que ministrou alguns cursos no Brasil, que tive 

oportunidade em participar. 

Esse médico/psiquiatra trabalhou a reabilitação psicossocial junto a alguns 

movimentos da RP do Brasil. A proposta foi implementar tecnologias como a reabilitação 

psicossocial conectando estratégias como processos em aberto na direção de solução dos 

problemas enfrentados para construção da cidadania. O profissional afirmou que esta 

estratégia e as tecnologias que fossem criadas e utilizadas deveriam também não perder de 

vista à inserção social. A reabilitação deveria estar pautada em princípios que não 

reproduzissem a exclusão social, a noção de tutela e de periculosidade. Segundo esse autor, a 

reabilitação se daria em espaços de troca, espaços de tratamento, espaços sociais e constituem 

“redes de negociação”. (SARACENO, 1999). 

Após exaustivo desdobramento sobre estes pontos que constituíram nessa perspectiva 

de se criarem novas abordagens através da reabilitação psicossocial/empresa social, com certa 

crítica, algumas tensões emergiram ao afirmar que era necessário “não apenas um movimento 

cultural, [...] a construção de um novo cenário no qual as contradições levem o seu próprio 

nome e não venham cobertas de etiquetas clínicas [...]”. (SARACENO, 1999, pág. 302). 

Tensão que me fez problematizar os efeitos dos mecanismos discursivos disciplinares que 

imprimem nas propostas políticas públicas um dos seus principais objetivos, a reprodução de 

formas, tecnologias políticas de controle dos corpos. Como apontei na dissertação. 
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A forma como o serviço se organiza, com a participação restrita dos usuários em 

importantes fóruns de decisões, a concentração do poder nas mãos de alguns técnicos e pouco 

interesse por parte de alguns [...] em refletir sobre sua prática, são aspectos que nos levam a 

pensar sobre como e quando essas diferentes disponibilidades de cuidado podem interferir na 

ampliação da rede social dos usuários. (SILVA, 2001, p.57) 

Atualmente, ao pensar no TACD e as novas “tecnologias políticas sobre o corpo” 

que se instituíram na SM/ACD como a reabilitação psicossocial e reinserção social, me 

pautando nos referenciais de Foucault (2009) e na lógica da microfísica do poder, considero 

que os valores e os mecanismos discursivos não traduzem simplesmente as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta o poder que atores do campo do saber 

especializado como a medicina/psiquiatria na garantia de novos cenários. Os mecanismos 

através das práticas discursivas e não discursivas possibilitaram a configuração de ferramentas 

e a criação de outras tantas estratégicas para obterem vantagens na disputa e enfrentamento e 

negociações nas várias e pequenas guerras que se podem travar no dia a dia.  

Dois regimes de verdades dinâmicos e que muitas vezes coexistem, o disciplinar e o 

biopolítico que dinamizam as relações na constituição do Estado do controle social. Merhy 

adverte em seus estudos que são lógicas e regimes que se entrecruzam no processo histórico 

de forma não linear. São regimes não marcados por uma temporalidade física. Os regimes se 

interpõem. O que nos leva a percebê-los a todo tempo compondo os diferentes mecanismos 

discursivos proibicionistas, mesmo por movimentos dentro da RP que se dizem não 

proibicionistas, promovendo diferentes dispositivos de garantia de direitos como a justiça, a 

assistência social, a saúde e a educação. 

Regimes de verdades que operam e fazem vir à tona elementos como políticas 

públicas entre outros mecanismos discursivos, como redes sociais, redes de cuidado. 

Fragmentos, que compõe o sentido das forças no interjogo cada vez mais complexos que 

operam no campo social e dão vista ao ponto que destaquei sobre episódios da construção e 

implantação da PACD de Niterói. 

Conectado a essa configuração, o proibicionísmo está presente como valor repressivo 

fundador das falsas “guerras das drogas”, regendo os acontecimentos até a recente história 

sobre as políticas que se apresentaram como estratégias, ferramentas tecnológicas bélicas das 

guerras que estão acontecendo sustentadas pela saúde/segurança e outras por vir.  

Outras formas de organização de mecanismos de resistência foi trazer para a 

experiência da pesquisadora militante a participação em coletivos organizados, por exemplo, 

por Paulo Silveira, Emerson Merhy, entre outros, na Defensoria Pública do Estado. Encontros 
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em que atores importantes para política pública participaram possibilitando o diálogo e a 

problematização de procedimentos como recolhimento compulsório promovido pelo governo 

do Estado, que vinha ganhando adeptos.  

O que ganhou a opinião pública foram eventos públicos que promoveram muitas 

mudanças na cidade, como a Copa do Mundo em (2014).  Movimentos e linhas de tensão 

sobre vários acontecimentos e ações governamentais se intensificaram, pois, a pressão recaiu 

sobre populações que viviam nas ruas, e entre eles os usuários de drogas.    

Como desdobramento desses encontros, uma das formas de resistência emergiram 

através da produção de documentos, reportagens na internet e um conjunto de artigos que 

sistematizaram o livro “Criminalização ou acolhimento? Políticas e práticas de cuidado a 

pessoas que também fazem o uso de drogas” (2018), onde pesquisadores de renome 

internacional, profissionais de diferentes campos, trabalhadores militantes, que se dedicam a 

cuidar de pessoas que também usam drogas, e ex- usuários compulsivos de drogas tiveram 

como objetivo comum ampliar os espaços de denúncias que pudessem produzir reflexões 

críticas sobre o ideário de um mundo sem drogas e o fascismo higienista que se implantava na 

cidade. Cenário em que produz os “novos anormais do desejo” como cita Merhy (2018).Tive 

a oportunidade de participar de algumas reuniões e compor este livro com o artigo, “Lei e 

ordem no campo álcool e drogas: da segurança à saúde”, em parceria com Ana Abrahão, no 

processo de escrita desta tese, o que nos possibilitou desenvolver a análise que até então 

realizamos neste capítulo.  

Como desdobramento desses encontros e discussões nos coletivos, o tema sobre 

novas formas de produção de subjetivação abriu espaço para novas demandas e reflexões 

sobre o que significa falar em “anormais do desejo”? Como aponta Emerson Merhy, nos 

encontros e produções são os novos loucos de hoje. Esse é um tema que nos convida explorar 

novos territórios da criminalização em que os anormais de hoje se diferenciam dos loucos da 

razão, disciplinares. Discussão que nos provoca produzir novos estudos durante a produção da 

tese e a abertura de novos planos importantes para resistir descontruindo os modos cada vez 

mais sofisticados de construção dos novos anormais. 

 

 

Saúde mental em Niterói e novas composições 

 

A Saúde Mental foi o território em que constitui meu percurso profissional na saúde, 

ora na gestão junto à coletivos de profissionais, ora na relação com os usuários e familiares. 
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Ao longo de 26 anos, investi em conhecer espaços de produção de cuidado, como assistente 

social nas enfermarias de hospitais psiquiátricos, como técnica de referência em serviços 

substitutivos (Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Residência terapêutica- RT), junto à 

ex-moradores da Colônia Juliano Moreira e em espaços de militância. Da mesma forma no 

programa de desinstitucionalização do hospital psiquiátrico do município de Niterói3, e na 

gestão do Centro de Atenção Psicossocial da cidade, para usuários de álcool e outras drogas. 

Em 2002, participei do projeto de desinstitucionalização da cidade, junto a usuários 

internos na enfermaria de longa permanência do hospital psiquiátrico do município, que 

moravam neste local há aproximadamente 30 anos. O que se vislumbrou foi a saída dos 

internos de longa permanência para as residências terapêuticas conforme a orientação do MS. 

Nesse cenário de mudanças, aceitei compor a equipe para elaboração e construção da PACD 

no município. 

Moradora da cidade há 40 anos, mas na época, não sabia dizer muito sobre a saúde 

pública do município. Creio por considerar o município, cidade dormitório na fase da 

adolescência/adulta, pois sempre trabalhei e estudei no município do Rio de Janeiro. Logo, vir 

para saúde mental de Niterói exigiu um investimento duplo, conhecer os recursos da cidade, 

na saúde, na cultura, esporte, lazer, como espaços que me compõe como moradora e que me 

ajudaram construir novas relações subjetivamente. 

Desse modo, fui construindo e dando contorno ao trabalho na saúde mental da cidade 

procurando conhecer os recursos materiais e simbólicos que este território dispunha. Recursos 

que possibilitassem novas relações afetivas, de militância, de trabalho estando advertida que 

nenhum território se constitui de espaços neutros e sim de valores e bens materiais que 

compõe as microrelações na cidade e em especial a saúde.  

A impressão inicial era do território deserto em relação à assistência aos usuários de 

drogas, o que foi um equívoco. Detalharei mais a frente como se constituiu a rede de SM da 

cidade, mas nesse momento faz necessário destacar o movimento dos usuários e familiares. 

Eles recorriam com frequência a emergência psiquiátrica, porta de entrada do serviço público 

3  O município faz parte da região sudeste, na metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, com uma 
população estimada em 495.470 habitantes segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística de 2014. Com uma área de 129,3 Km² e ostenta o mais elevado Índice de desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) do Rio de Janeiro e o sétimo maior entre os municípios do Brasil em 
2010.  A metropolitana II é composta por seis municípios (Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá, Rio 
Bonito, Silva Jardim). Em relação ao campo de álcool e outras drogas, os gestores de Niterói o 
apontavam como um município, que continha propostas concretas para a criação de estratégias para a 
produção de cuidado nesta área. 
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do SUS, que para muitos era a referência para o tratamento das pessoas em crises de todas as 

ordens, inclusive pelo uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Durante esta investigação, aceitei o convite da gestão municipal para participar da 

especialização “Assistência em Atenção Psicossocial aos usuários de álcool e outras drogas” 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa formação compunha o projeto do Ministério 

da Saúde (CSM, 2007) para financiar a qualificação dos profissionais convidados e que em 

sua maioria tinham experiência no campo do cuidado na saúde mental.  

Na esteira desses acontecimentos, em 2003, compus a Equipe de Referência de 

álcool e outras Drogas – ERAD4, que se constituiu anterior à inauguração do serviço 

especializado no município, dando início a proposta de construção do Programa ACD da 

cidade. Junto à equipe, participei da construção, estruturação e funcionamento do primeiro 

CAPSad.   

Ao concluir a especialização e compor a ERAD, percebi que teríamos alguns 

desafios. Um deles, o investimento em estratégias de Redução de Danos (2005) e a 

implementação de ações pertinentes ao campo do cuidado, pois o que tínhamos na cidade 

eram propostas de alta exigência tendo como fim a abstinência. Topei o desafio junto à equipe 

e entendi ser estratégico aceitar compor a equipe de coordenação do serviço que futuramente 

ficou responsável também pelo programa e coordenação das ações sobre álcool, crack e outras 

drogas de Niterói até 2013 e mais dois anos como apoiadora junto à Atenção Básica.  

Durante o processo de construção e implementação do CAPSad, me deparei com 

questões e dificuldades que havia problematizado de dentro do processo de cuidado, nos 

outros serviços da saúde mental e durante a minha formação, em sua maioria eram pertinentes 

aos desafios dos movimentos da Reforma Psiquiátrica. Problemas como disputas, tensões, que 

emergiram principalmente nas relações entre os atores (instituições, usuários, familiares e 

profissionais), uma verdadeira batalha entre saberes na disputa por poder tendo como efeito o 

processo de cuidado atravessado por valores moralistas e pré-conceitos que na maioria das 

vezes reforçaram a exclusão social. Por exemplo, o entendimento que a internação seria a 

única forma de tratamento, que as pessoas deveriam se converter para crença. Estas em sua 

maioria colocam estratégias de tratamento os rituais religiosos. Paralelo às religiões se tem o 

4Solicitei a Coordenação de Saúde Mental de Niterói, em 2018, documentos que pudessem respaldar 
este processo de constituição da ERAD, e fui informada que não constava em seus arquivos os 
relatórios anuais desse período estudado. 
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campo das especialidades, onde se percebia o tensionamento e disputa de saberes entre 

profissionais das correntes ditas da psiquiatria organicista e a psiquiatria/psicanálise.  

Buscando respostas, tive oportunidade em levar minhas angustias e questões para os 

coletivos como a Linha de Pesquisa Micropolítica do Trabalho e do Cuidado em Saúde5, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação do Prof. Dr. Emerson Elias Merhy 

(UFRJ), que muito contribuiu na construção de projetos no campo da intersetorialidade, 

promovendo parcerias que produzissem importantes conexões para produção do cuidado. 

Contribuiu também para refletir sobre como lidar com os pré-conceitos, na perspectiva da 

Atenção Psicossocial como diminuir as barreiras e melhorar o acesso ao cuidado. 

Problemas que perduraram e que me fizeram permanecer em movimento, 

pesquisando, estudando, atuando na gestão, na assistência e continuando em coletivos como o 

“Observatório Microvetorial de Políticas Públicas em Saúde e Educação em Saúde”, na 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, uma extensão do 

Observatório Nacional, também sob a coordenação do Prof. Emerson Merhy. Somo a esses 

coletivos, a participação como pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Gestão e Trabalho em 

Saúde (NUPGES) sob a coordenação da Prof.ª Ana Lúcia Abrahão, e o exercício militante na 

saúde mental fazendo parte do coletivo da Associação de Usuários, Familiares e Amigos de 

Niterói – AUFA6, referência no município dentro do processo da Reforma Psiquiatra. 

Portanto, através dos coletivos como os acima mencionados, a produção de 

conhecimento foi ocorrendo sem prescindir da produção de afetos ora intensos, ora com 

menor potência. Desse modo, os desafios foram enfrentados e a militância continua. Junto a 

estes coletivos foi possível criar projetos que se tornaram produções de vida através do 

investimento junto à equipe de Coordenação de Saúde Mental e a permanente produção de 

laços afetivos. Relações que se tornaram parte da trama de vida da mulher guerreira que se 

experimenta, até hoje, militante buscando movimentos, possibilidades, pois o importante, 

desde então, foi afirmar que “toda vida vale a pena ser vivida”. 

 

5 Linha de Pesquisa Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde, da Pós-Graduação em Clínica 
Médica da UFRJ e a Área Técnica de Saúde Mental da Superintendência de Atenção Básica, Educação 
em Saúde e Gestão Participativa da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. 
Título: Acessibilidade na atenção a crise nas redes substitutivas de cuidado em saúde mental no estado 
do rio de janeiro. 
6 Associação criada em 2007, composta por familiares e usuários. Atualmente conta comigo e outra 
assistente social, familiares e usuários na diretoria. Grupo que teve participação importante nas 
manifestações junto aos gestores reivindicando melhorias na assistência, no período entre 2008 a 
2011, em que o sucateamento da rede de saúde mental teve início pela precarização da mão de obra. 
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1.3 Direitos Humanos no território da Política de Álcool, Crack e outras Drogas: o que 
me compõe. 

 
Declaração Universal dos Direitos do Homem Art. I – Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. “Os Direitos Humanos 
são uma ideia política com base moral e estão intimamente relacionados com os 
conceitos de justiça, igualdade e democracia. Eles são uma expressão do 
relacionamento que deveria prevalecer entre os membros de uma sociedade e entre 
indivíduos e Estados. Os Direitos Humanos devem ser reconhecidos em qualquer 
Estado, grande ou pequeno, pobre ou rico, independentemente do sistema social e 
econômico que essa nação adota. Nenhuma ideologia política que não incorpore o 
conceito e a prática dos Direitos Humanos pode fazer reivindicações de 
legitimidade. E, finalmente, há o reconhecimento crescente de que o respeito aos 
Direitos Humanos é imperativo para a sobrevivência da humanidade. Em linhas 
gerais, os Direitos Humanos são aqueles considerados naturais e fundamentais para 
a existência da pessoa humana, ou, melhor dizendo, é o conjunto de regras mínimas 
essenciais à convivência harmoniosa entre os seres humanos, com vistas à 
sobrevivência e evolução da humanidade.” (CUNHA, apud ALEXANDRE et al, 
2018). 

Ao firmar quais elementos enunciativos dos Direitos Humanos compõem esse 

estudo, o fiz com o propósito de abrir conversa sobre as diferentes possibilidades e 

perspectiva para se olhar para o território Álcool, Crack e outras Drogas - TACD. Pistas 

importantes emergiram no decorrer do processo exaustivo de levantamento sobre documentos 

e estudos, o que me fez exercitar a difícil escolha sobre o caminho a seguir, imersa em muitos 

desvios. Considerei importante incluir autoras como Luciana Boiteux, Luciana Peluzio 

Chernicharo e Camila Souza Alves (2017)7, que contribuíram para esta etapa. Elas chamaram 

atenção para documentos que compõe o sistema internacional de controle das drogas e as 

instituições que compõe este cenário. Instituições de perfil proibicionista convocando os 

parceiros como o Brasil para efetivação de políticas repressivas. Instituições que ainda 

produzem mecanismos discursivos e os efeitos que repercutem até hoje na formulação de 

políticas sobre drogas no país. 

Autores como Maria Lucia Karam (2017), Alarcon (2012), Fonseca (2012), deram 

destaque a forte influência das políticas internacionais. Como exemplo, a “Convenção Única 

de Narcóticos, de 1961”; a Convenção de Drogas Psicotrópicas, de 1971”; a Convenção 

contra o Tráfico Ilegal de narcóticos e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, que levaram à 

criação e manutenção de órgãos internacionais para o controle e regulação das drogas lícitas e 

7 Artigo também foi publicado originalmente em 2014, em inglês, sob o título “Human Rights and 
Drug Conventions: Searching for Humanitarian Reason in Drug Laws”, como capítulo do livro 
organizado por LABATE, B.C.; CAVNAR, C. Prohibition, religious freedom, and human rights: 
regulating traditional drug use. 1.ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, v. 1, p. 1-23. 
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ilícitas. Autores como Boiteux, et al (2017) somam-se a eles e apontam a existência de 

instituições como a United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) criada em 1997, 

como efeito dessas convenções. Ela foi criada, tendo como perspectiva fortalecer o sistema de 

controle de substâncias lícitas e ilícitas, responsável por incrementar ações e fomentar 

estudos, políticas junto a outras instituições parceiras que compõe a Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

Em relação ao “problema drogas”, segundo Boiteux et al (1997), foram elaborados 

treze documentos internacionais dando destaque as convenções anteriormente citadas, pois 

verificou-se que parte dessas convenções estão em conflito com padrões e normas do DH, 

forças conservadoras que compunham grupos na perspectiva proibicionistas produziram além 

do um conjunto de enunciados com base moralista e conservadoras, produziram também 

discursivos, orientações e diretrizes pautadas na criminalização do uso e tráfico, e dispararam 

a criação de estratégias e mecanismos que deflagraram “Guerra às drogas”.  

Segundo Luciana Boiteux et al, (2017) 
Desta forma, criou-se um sistema formalmente destinado a combater o poder militar, 
econômico e financeiro acumulado pelo mercado de drogas ilícitas. O texto 
convencional também propôs a padronização das definições utilizadas em relação ao 
tráfico de drogas e os Estados membros foram encorajados a aumentar a repressão, 
mediante a utilização de termos dramáticos como “perigo de gravidade 
incalculável”, “erradicação do tráfico ilícito” e “eliminação da procura ilícita.” 
(BOITEUX et al, 2017, p.236). 

Na esteira dos acontecimentos a partir das orientações da UNODC, foram produzidas 

políticas no âmbito nacional, que reforçaram ideias moralistas, conservadoras e 

criminalizadoras sobre a drogadição, como a criação da Secretaria Nacional sobre Drogas 

(SENAD) anteriormente nomeada Secretaria Antidrogas que veio substituir a Secretaria 

Nacional de Entorpecentes no final do século XX. Instituição esta que junto ao Conselho 

Nacional sobre Drogas (CONAD) se compôs por mecanismos discursivos militares e da 

segurança para combate ao narcotráfico. Estratégias repressivas que incluíram a saúde como 

um ator importante para fortalecer a produção da ideia de guerra às drogas. O que favoreceu 

um expressivo aporte financeiro no âmbito nacional e internacional, para o combate ao uso e 

tráfico e menos na promoção e prevenção e sim o combate ao uso das drogas ditas ilícitas a 

partir da ideia que é possível o “mundo livre de drogas”. 

Compartilho com os autores que Direitos Humanos e UNODC são sistemas que 

deveriam coexistir na mesma direção.  Mas no dia a dia, o que se percebeu como efeito foi o 

desrespeito aos direitos sociais e individuais. No artigo “Direitos humanos convenções 

internacionais de drogas: Em Busca de uma Razão Humanitária nas Leis de Drogas”, Boiteux, 
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et al (2017), tiveram como objetivo demonstrar essa tensão e o desrespeito, através  da criação 

de  leis entre outras normativas que foram instituídas tanto por órgãos internacionais e estados 

nacionais em relação à:  
violação a direitos individuais, como a obrigação (ou não) dos países em 
criminalizar o porte de drogas para uso pessoal; e 2) violação a direitos culturais e 
sociais, como é o caso da inclusão da folha de coca como substância proibida pela 
ONU, o que confronta o direito coletivo do povo andino de cultivar e consumir esta 
planta como hábito tradicional cultural. (BOITEUX, et al, 2017, p. 234). 

Nesse contexto, a UNODC no campo da drogadição promoveu ações e ideias de 

cunho proibicionistas junto aos estados membros. Como observou Fonseca; Bastos (2012) a 

Comissão de Narcóticos tem como direção de trabalho chegar ao consenso para que as 

decisões sejam efetivamente tomadas. Para isso, todos os países devem estar de acordo. No 

lugar de espaços de discussões, o que se verificou são muitos chefes de delegações, muitos 

não especializados no tema, preferirem se abster, o que enfraquece o debate e reforça a linha 

conservadora proibicionista. Paralelamente, mas nem por isso menos importante, os Direitos 

Humanos incrementam ações no sistema internacional através da elaboração de tratados, 

buscando efetivar direitos com base no conceito de dignidade humana. 

Oportuno resgatar o estudo sobre a criação da ONU em 19458, e destacar que um dos 

princípios desta instituição é “promover e estimular o respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião.” E como 

foi lembrado por Boiteux, et al (1997) os direitos humanos “repousam, em tratados e 

convenções internacionais, como o Tribunal Europeu e a Corte Interamericana” o que compõe 

o lugar diferenciado que ocupa instituições como a UNODC.   

Mais à frente, a partir do mapeamento e análise do conjunto de documentos, na 

perspectiva de mapear os diferentes mecanismos discursivos e entrevistas, obtive maior 

clareza e entendimento sobre os jogos e as tensões entre esses mecanismos, os atores que os 

constituíram, as forças distintas que ao identificarem o “problema drogas” orientaram a 

formulação das políticas do Brasil desde o início do século XX. 

Nessa direção, os documentos como os relatórios internacionais, apontaram que ao se 

pensar em alternativas e estratégias para atender ao “problema das drogas”, o campo 

8 A ONU conta, atualmente, com 193 países-membros e tem como seus principais objetivos, de acordo 
com o artigo primeiro da sua Carta, “Manter a paz internacional e a segurança (...) em conformidade 
com os princípios da justiça e do direito internacional” desenvolver relações amistosas entre as nações, 
baseadas no respeito pelo princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos” e (Nações 
Unidas, 1945). 
 

                                                           



40 
 

especializado, principalmente da medicina/psiquiatria, se desenvolveu e se fortaleceu na 

busca de promover mudanças na forma e no modo como o problema era regulado e 

trabalhado. 

Entre várias ofertas, os estudos e achados empíricos firmados como “científicos” 

pelos atores internacionais como a ONU/OPAS e órgãos de pesquisas nacionais e 

internacionais, tem contribuído para formulação de “Políticas baseadas em evidências” 9 que 

favorecem a implementação de estratégias de “controle político dos corpos” no campo do 

“biopoder”, como também, para visão global sobre o uso abusivo de drogas a partir de 

orientações, diretrizes e estratégias políticas para o tratamento, reabilitação e prevenção do 

consumo. 

Diante deste contexto, percebi que para analisar a complexidade dessa dinâmica seria 

necessária agregar diferentes conceitos na minha “caixa ferramentas” 10 como os da filosofia, 

compartilhando a ideia de Deleuze ao afirmar que as teorias metaforicamente são como uma 

caixa de ferramentas necessárias na produção de conhecimento. 

O processo de investigação foi me encaminhando para recorrer a produção de Michel 

Foucault no manejo e compreensão da sociedade e as relações que a compõe nos últimos 

séculos a partir de conceitos ferramentas articulados a noção de saber/poder e produção de 

verdades, a micropolítica no regime biopoder, o discurso, e a noção de luta  nas relações de 

forças. Nesse diálogo, as pistas que foram emergindo durante o estudo e análise também foi 

capturando outros conceitos ferramentas como, valor dos valores, ressentimento e respaldados 

tendo como fonte Friedrich Nietzsche; micropolítica e macro, molar e molecular em Deleuze 

e Guatarri, agregando as produções de autores como Peter P. Pelbart, Agamben, Negri, entre 

outros estudiosos contemporâneos. Contei também com importantes contribuições dos 

mestres como, Emerson Merhy e Ana Lúcia Abrahão, e do historiador Henrique Carneiro sem 

abrir mão das conexões com os coletivos.  

Acessei documentos e estudos publicados no campo da filosofia, da saúde coletiva, e 

da Política buscando identificar quais fontes, forças e valores que constituem o discurso como 

parte da empreitada genealógica que busquei construir a partir de pistas, nas entrelinhas dos 

mecanismos de enunciação. Valores e regimes de verdade que formularam políticas e 

estratégias cada vez mais proibicionistas nos diferentes planos, na dinâmica entre o micro e 

9 III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, 2017. 
10 “Caixa de ferramentas”; Na produção da pesquisa como conjunto de conceitos, de saberes na 
produção do conhecimento em ato. Com base em Merhy, Emerson E. [...] como o conjunto de saberes 
que se dispõe para a ação de produção de atos de saúde. (1999). 
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macro, relações entre fluxos que constituem diferentes planos em que o poder se exerce, a 

partir dos elementos que constituem espaços repletos de produção de resistências e linhas de 

fuga do instituído.  

Segundo Foucault (2014), um mecanismo como o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta o 

poder do qual nós queremos apoderar. 

Para este filósofo, o exercício do poder,  
não pesa apenas como força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, 
induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 
produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 
negativa que tem por função reprimir. (ibid., p. 45). 

Poder que tem como finalidade a produção de “Regimes de verdades” induzidos por 

leis, discursos especializados, mecanismos disciplinares em diferentes versões, como no 

Biopoder, que compõe o capitalismo, em que os discursos tiveram como fim “mudar 

consciências”. Foucault afirmou submeter às massas (multidões) e nações ao regime político, 

econômico, institucional de produção de verdades. 

No breve estudo sobre o contexto internacional, chamou atenção que enquanto 

acontecia a Convenção de 1988, no Brasil se configurava o cenário e o momento da “abertura 

política”, em plena elaboração da constituinte que mais a frente resultou na Constituição 

Cidadã. Subsequente à este importante marco, se instituiu o Sistema Único de Saúde-SUS 

como outro importante marco, e efeito desse cenário e do processo de atuação dos 

movimentos sociais no campo da saúde a partir de diferentes propostas que emergiram de 

dentro da Reforma Sanitária e tantas outras conexões, como se pode verificar no processo da 

Reforma Psiquiátrica e seus diferentes matizes. 

Este processo foi trabalhado nos próximos capítulos desta tese, pois fez parte da 

análise genealógica que este estudo se propôs a realizar. No momento, o importante é 

sinalizar que no final do século XX, o que emergiu na saúde como proposta de política 

pública junto ao SUS, e com ascensão no âmbito internacional, foi o Programa Nacional da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/Doença Sexualmente Transmissível (AIDS/DST). 

Abordagem estratégica para um campo que se constituiu até então, por valores moralistas, 

como bom/mal, certo/errado/pecado, como marcas importantes do discurso proibicionista, que 

promoveu o encontro de atores de diferentes campos, saúde, segurança, assistência social, 

religiões entre outros, que trouxeram para a superfície elementos importantes como 

saber/poder sobre o tema das drogas e redução de danos.  
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O Campo das DSTs/AIDS foi fértil para formulação de estratégias de resistência, 

pois trouxe à Redução de Danos (RD) para diversos fóruns da saúde. O Brasil experimentava 

na época, o proposto pela “Constituição Cidadã”, a plena descentralização dos poderes, 

principalmente no que tange aos financiamentos. De acordo com Silva; Abrahão (2019),  
[...] o Ministério da Saúde a partir de 1994 assumiu a Redução de Danos como 
importante estratégia de saúde para prevenção das DST/AIDS e hepatites, dando 
visibilidade aos usuários de drogas por meio de intervenções de troca e distribuição 
de agulhas e seringas, a organização de profissionais e usuários que influenciaram 
de forma decisiva na revisão de leis e compartilhamento de saberes, técnicos e 
populares. (SILVA; ABRAHÃO, 2019, p. 7). 

A Política Nacional de DST/AIDS de acordo com estudos como de Ana Lucia 

Monteiro; Wilza Vieira Villela (2009) ganhou maior repercussão no Brasil em 1986. Nesse 

contexto, a implementação de estratégias de redução de danos (RD) atravessou diversas 

conjunturas políticas. Para esse estudo, interessa trazer os acontecimentos que emergiram em 

diferentes conjunturas políticas na virada do século XX/XXI.  

É oportuno  destacar que em 2002, no primeiro mandato do governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) , o Ministério da Saúde (MS) e a Assessoria Técnica da Secretaria de 

Assistência à Saúde, realizaram o seminário técnico e divulgaram o relatório final com 

enfoque na questão da organização da rede de serviços, nesta área, e propôs a melhoria da 

atenção voltada a esta população de usuários de drogas e outras drogas no âmbito do SUS. 

Em 2003, o MS divulgou a Política de Assistência a usuários de álcool e outras 

drogas: “A Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas”. (MS, 2004). 

Essa direção foi reafirmada por um instrumento legal irrefutável, a Lei federal 10.216, do MS, 

de 6 de Abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e sobre os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental entre um conjunto 

de instrumentos que regulamenta a proposta.  

Diante desta apreciação do MS, os órgãos gestores das diferentes instâncias, Federal, 

Estadual e Municipal, responsáveis por implementar as políticas públicas, propõem a 

promoção do cuidado em saúde para usuários de álcool e outras drogas, em dispositivos 

alternativos como o CAPSad. Estes serviços não deveriam se restringir ao tratamento via 

reclusão/internação, e sim, a partir de políticas de promoção, prevenção e tratamento no 

território respaldado em estratégia de redução de danos. (2004). 
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Anterior ao surgimento dos mecanismos como CAPS da rede pública do SUS, a 

população contava apenas com instituições, como as comunidades terapêuticas11, que 

acolhiam os usuários de álcool e outras drogas. Até os anos de 2004, essas entidades eram 

reconhecidas por alguns atores da gestão e sociedades religiosas ou não, como espaços de 

tratamento, mas não respondiam, até então, a nenhuma regulação do poder público. 

Somado a esses elementos importantes para a análise, tive a contribuição de estudos 

a partir da revisão bibliográfica sobre o campo das políticas públicas de saúde entre 2001 e 

2017. Estudos como Sávio (2016), Teixeira, et al. (2016), Nicodemos & Elia (2016), que 

reafirmaram que as políticas públicas dispararam processos de transformação da assistência 

seguindo as diretrizes do SUS, através de várias leis, regulamentações e programas anteriores 

e posteriores à PACD. 

Em sua maioria, esses autores realizaram algumas recomendações sobre as diretrizes 

e apontaram que esta política fez um diferencial. É reconhecido que, a partir dessa política, 

ocorreu o redimensionamento dos dispositivos de tratamento no território a partir de 

diferentes dispositivos como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além disso, os 

estudos destacaram a importância do estímulo financeiro para a criação de programas e 

projetos, no campo de álcool e outras drogas, instituídos a partir da portaria GM/336 de 19 de 

fevereiro de 2002 (BRASIL, MS, 2002). Tal portaria norteou e definiu as diretrizes para a 

organização de serviços como CAPS, CAPSad, CAPSi, junto com a SAS/189 de 20 de março 

de 2002 (MS, 2002). A portaria GM/816 de 30 de abril de 2002 (BRASIL, MS, 2002) criou 

no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de 

Álcool e Outras Drogas. 

No levantamento bibliográfico, nas bases, Literatura Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrievel 

Systen Oline (MEDLINES), Público/editorial MEDLINE (PUBMED/Mesh), Base de dados 

da Enfermagem (BDENF), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTD), 

destaco os materiais de Mângia, E. F.; Marques, A. L. M. (2009); Costa, P. H. A. Mello, R.; 

11 As comunidades terapêuticas são ligadas, em sua maioria, a diferentes orientações religiosas com 
predomínio dos segmentos protestantes e católicos. Como instituições filantrópicas deveriam ser 
regidas pela Agência nacional de vigilância Sanitária - ANVISA, em relação à regulação sanitária. Em 
19 de agosto de 2015, o Ministério da Justiça, via o Conselho Nacional de Políticas sobre drogas, cria 
a resolução para regular e financiar essas entidades como um recurso de acolhimento e reinserção 
social, em caráter, voluntário. Da mesma forma a ANVISA passa a regulá-las tendo por base a RDC 
nº29/2001. As comunidades terapêuticas nos últimos anos vêm retomando a cena no campo de álcool 
e outras drogas como instituições de abrigamento. 
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Furegato, A. R. F. (2008) que avaliaram o campo da política por análises clássicas e 

produziram um elenco de críticas, na tentativa de descrever e explicar a gênese e o 

desenvolvimento de políticas. Estes estudos, entre outros, foram trabalhados no artigo 

“Políticas Públicas para Atenção Integral a Saúde dos usuários de álcool e outras drogas na 

Saúde Mental do Brasil: revisão de literatura”, (SILVA; SILVA, 2017). Neste artigo os 

estudos apontaram a existência de muitas fragilidades nas políticas públicas e a necessidade 

de produção de estudos que se debruçassem sobre as relações que constituem o campo, para 

além, dos mapeamentos.  

Das fragilidades que foram localizadas, a falta de diálogo foi a principal deficiência 

e, em seguida, a necessidade de formação continuada que possibilite maior clareza sobre o 

emprego das diferentes tecnologias. Outros estudos, de cunho reflexivo, apontaram que do 

ponto de vista teórico-legal, o Brasil ainda padece de problemas sociais e culturais, em 

relação aos usuários com transtorno mental, com uso, ou não, de substância psicoativa. 

Reforçando, assim, outras questões transversais, como exclusão social, dentro do campo do 

processo de cuidado, que serão abordadas ao longo do desenvolvimento desse estudo. 

Logo, localizar o Brasil como signatário da ONU e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), deu sentido aos encaminhamentos que o Ministério da Saúde promoveu ao 

longo dos últimos 20 anos dando prosseguimento a agendas políticas, sociais e econômicas. 

Em relação à produção de conhecimento sobre o tema das drogas, produziram-se os 

mecanismos enunciativos que se desdobraram em atos de fala e palavras de ordem, associados 

a ações disciplinares de cunho repressivo.  

Nesse cenário contou-se com atores que promoveram distintas ações com base em 

diferentes saberes e mecanismos enunciativos sobre a produção do cuidado e o olhar sobre o 

outro. Em sua maioria, atores envolvidos com o campo da medicina/psiquiatria, entre outras 

especialidades, a psicologia, o serviço social a enfermagem, agentes sociais e entidades civis, 

entre outros. A perspectiva foi implementar um conjunto de novas tecnologias que 

reforçassem o discurso e a formação especializada, demandando constante atualização do 

conhecimento no campo da saúde, mas também emergiram algumas expressões de resistência 

ao instituído.  

No decorrer desse processo, ampliou-se a discussão, no cenário nacional, de 

proposições de novas estratégias e novos atores entraram em cena como algumas associações 

de redução de danos, movimentos contra a discriminação racial e de gênero. O que teve como 

efeito a produção, o tensionamento, junto aos atores guiados por regimes de verdades 
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conservadores, na sua maioria do campo religioso, da justiça e da segurança. Representando, 

enfim, diferentes mecanismos que compõem o cenário nacional da PACD.  

Nesse processo de levantamento de documentos, algumas questões iniciais foram 

reformuladas e outras se somaram e nortearam o estudo: quais valores respaldaram os 

mecanismos discursivos que se confrontam e que disputam os diferentes espaços de controle 

do campo de álcool e outras drogas? O que está em jogo, à época, na implementação das 

políticas no campo do cuidado aos usuários de álcool e outras drogas? Em que medida, tais 

políticas podem promover mudanças na exclusão social dessa clientela à medida que declara 

“Guerra às drogas” se distanciando das garantias dos Direitos Humanos? 

A partir dessas questões me proponho, à luz da genealogia, analisar a construção das 

políticas de álcool, crack e outras drogas, a produção de enunciados e valores que 

constituíram os serviços de saúde mental de Niterói no estado do Rio de Janeiro, entre 2001 a 

2015. 
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CAPÍTULO 2 
 

Optei por produzir um estudo na linha da pesquisa qualitativa que se constituiu na 

composição da minha caixa de ferramenta contando com a narrativa da pesquisadora 

implicada militante, conceitos que expressão os movimentos na constituição da experiência, 

na relação com os participantes que afetaram e foram afetados por mim. Elementos 

importantes na composição da “caixa de ferramentas” conceitos que me compuseram durante 

a construção do plano de análise. Uma composição em fluxos, constituído por dinâmicas e 

ressonância que foram se compondo como linhas de força. 

Dessa forma, apostei no caminhar genealogista, um caminhar que se movimentou 

pelo cinzento, capturando e sendo capturada por elementos que emergiram do trabalho 

exaustivo sobre documentos, na produção de pistas, na disposição dos fluxos e diagramas das 

forças em disputa, associado à produção do plano de imanência. Foi relevante também atrelar 

a ideia de sujeitos como portadores de saberem sujeitados e sepultados de Foucault (1999) ao 

estudo, pois me possibilitou perceber o TACD e a experiência de me constituir como 

genealogista crítica aos discursos que ocorreram através dos saberes históricos das lutas. 

Caminho que me capturou e me fez adotar a genealogia como estratégia para análise dos 

valores que constituem os discursos, as relações entre as forças, a disputa de poder que 

interferiram na implementação da PACD referida, mesmo correndo o risco do que o autor nos 

adverte deles serem recodificados. 

Os elementos que emergiram e compuseram as relações de forças e seus mecanismos 

discursivos e seus valores foram percebidos nesse processo em que surgiram os interstícios 

entre forças e as repercussões nos dispositivos de poder compondo a minha experiência. 

Nesse processo genealógico posso afirmar que ocorreu e ocorrem rupturas, a base de 

“marteladas” prescindindo das formas clássicas, das ciências duras para análise da política, 

ganhando a direção da produção de conhecimento na perspectiva do sujeito implicado.  

Advertida sobre minhas implicações, me empenhei em realizar uma autoanálise, 

puxar pela memória, me despir de pudores, interrogar valores, me tornar objeto do estudo, 

diluir a relação sujeito – objeto para produção do conhecimento. Na delicada arte dessa 

criação, houve momentos difíceis, pois tive que fazer escolhas que deram certo e outras não. 

O importante foi ouvir, me recompor e perceber algumas pistas que vieram do território e se 

tornaram elementos relevantes para análise.  

Pistas importantes que exigiram perspicácia para que me conectasse a tempo e 

reverberassem na composição do estudo. Creio que desta forma foi possível constituir esta 
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experiência de aproximação da genealogia ao analisar a política compondo minha experiência 

e o caminho possível na produção do “conhecimento militante”. Emergiram também, fontes 

que atravessaram o ato de pesquisar como “acontecimento” durante o ato de narrar 

produzindo momentos de silêncio e “dobraduras” como produções subjetivas. (Foucault, 

2014). 

 

 

2.1 O estilo micropolítico na criação de caminhos 
 

A partir da assertiva que o caminho construído para este estudo teve como 

característica agregar conceitos ferramenta múltiplos e conexões com autores que dialogam 

entre si. Oportuno afirmar que a abordagem micropolítica teve como referência o que compõe 

o campo filosófico de Deleuze & Guattari, a partir de conceitos como segmentaridade, molar 

e molecular. 

Os filósofos trabalharam o conceito segmentaridade e a partir de exemplos afirmam 

em sua obra, “Mil platôs: volume 3”, que o “Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é 

segmentarizado, espacial e socialmente” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.76) e faz parte do 

homem. Afirmam também que a segmentarização é binária: homem - mulher, adulto - 

criança, e por que não, o que acontece na saúde mental é compor, loucos - normais.  Além de 

binária, ela se distinguiu por circular ou linear. De acordo com os autores, “estas figuras de 

segmentaridade, a binária, a circular, a linear, são tomadas umas nas outras, e até passam 

umas nas outras, transformando-se de acordo com o ponto de vista”. A circular ecoa, com 

pontos de cruzamento, tal qual o rosto do pai, do professor, do coronel e, por que não, da mãe, 

assistente social, do psiquiatra, que repercutem em um centro de valores, que cruzam outros 

diferentes círculos passando por todos os segmentos. 

O linear são linhas que correspondem à processos, como exemplo a demanda de uma 

configuração na saúde, as diferentes especializações para compor o processo de cuidado que 

por sua vez se organizam por protocolos. 

O que também compõe os estudos desses filósofos é a origem da segmentarização 

nomeada como primitiva que, 

[...] é, ao mesmo tempo, a de um código polívoco, fundado nas linhagens, 
suas situações e suas relações variáveis e a de uma territorialidade itinerante, 
fundada em divisões locais emaranhadas. Os códigos e os territórios, as 
linhagens de clãs e as territorialidades tribais organizam um tecido de 
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segmentaridade relativamente flexível (DELEUZE; GUATTARI, 1996, 
p.78). 

Mas o que provocou maior interesse e conexões e ajudaram na análise proposta neste 

estudo, foi apreender que os “Estados Nacionais Modernos” se organizam segundo um 

modelo de segmentos, inclusive no próprio Estado que, ao mesmo tempo, atua sobre os 

segmentos e funciona sobre sua própria segmentaridade. São sociedades modernas que junto 

ao “Estado, [fazem] valer máquinas duais que funcionam enquanto tais, procedendo 

simultaneamente por relações biunívocas e sucessivamente por escolhas binarizadas.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 79) 

Neste conjunto, Deleuze e Guattari acrescentam:  

“Não há oposição entre central e segmentário. O sistema político moderno é 
um todo global, unificado e unificante, mas porque implica um conjunto de 
subsistemas justapostos, imbricados, ordenados, de modo que a análise das 
decisões revela toda espécie de compartimentações e de processos parciais 
que não se prolongam uns nos outros sem defasagens ou deslocamentos. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.78). 

Os filósofos acrescentam mais uma característica e distinção entre os tipos de 

segmentarização nas sociedades modernas: “primitiva” e flexível, “moderna” e dura.   

Para esta tese, foi oportuno reter que “A segmentaridade aparece sempre como o 

resultado de uma máquina abstrata; mas não é a mesma máquina abstrata que opera no duro e 

no flexível.” (ibid., p.82). Elas se distinguem, porém coexistem, atravessam e atuam sobre o 

indivíduo de modo inseparável. Se distinguem por correlações e natureza como molar (dura) e 

molecular (flexível). 

Na sequência Deleuze& Guattari afirmam: 
[...] tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica 
[molar] e micropolítica [molecular]. Consideremos conjuntos do tipo 
percepção ou sentimento: sua organização molar, sua segmentaridade dura, 
não impede todo um mundo de microperceptos inconscientes, de afectos 
inconscientes, de segmentações finas, que não captam ou não sentem as 
mesmas coisas, que se distribuem de outro modo, que operam de outro 
modo. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversa, etc. (ibid., 
1996 p.83). 

Compondo a análise da PACD, a partir desses conceitos foi possível ampliar o ponto 

de vista sobre o objeto e a pertinência das diferentes modalidades de segmentarização, e os 

efeitos e melhor entendimento sobre a dinâmica na implementação da política. Dinâmicas que 

muitas vezes foram avaliadas como avanço e em outro momento retrocessos, idas e vindas, 

com a produção de novas tecnologias, enunciados, leis e regulamentações, mecanismos 
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discursivos aparentemente contraditórios e parcerias institucionais que à primeira vista não 

fariam sentido.  

Nesse caminho como pesquisadora militante genealogista, foi possível compartilhar 

o que os autores apontaram, “Sempre vaza ou foge alguma coisa, que escapa às organizações 

binárias”, no intuito de reprodução de aparelhos de ressonância, através de mecanismos que 

respondem principalmente na produção de leis e portarias, procurando garantir o poder 

conservador do  território álcool, crack e outras drogas (TACD). “É por isso que os centros de 

poder se definem por aquilo que lhes escapa, pela sua impotência, muito mais do que por sua 

zona de potência”. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.88). 

 

 

2.2 Composição da análise e intercessores. 
 

Na composição da análise que se configurou foi necessário contar com os 

professores como Ana Abrahão, Emerson Merhy e Paula Cerqueira Gomes. Faz-se importante 

nomeá-los, pois eles me capturaram durante o processo e ajudaram a sustentar as frágeis 

linhas que foram se entrecruzando na composição da análise. Reafirmo que junto aos 

professores como parte dos coletivos, criaram-se as difíceis escolhas e possibilidades para o 

caminhar genealógico. Foi estratégico ter compartilhado experiências e formulações de 

estudos que compuseram a obra “Pesquisadores IN-MUNDO” (2014).  O objetivo da 

pesquisa foi o acesso e barreira na produção do cuidado na saúde mental. Um dos efeitos 

dessa pesquisa foi à motivação pelo doutorado e o tema desta pesquisa sobre a implementação 

da Política ACD.   

Em relação à experiência da pesquisadora genealogista nessa tese, iniciamos pelo 

estudo de uma série de leis, portarias, decretos, resoluções e diretrizes. Mecanismos 

discursivos que serviram em diferentes momentos como orientadores para a formulação de 

políticas. Mas qual sentido para este estudo elencar esses documentos? Aos poucos, com 

maior familiaridade com os documentos fui percebendo o sentido à delicadeza do que 

Foucault coloca que, “A Genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentária. 

Ela trabalha com pergaminhos, riscados, vários às vezes reescritos” (FOUCAULT, 2014, 

p.55). O que me demandou tentar construir outros conceitos ferramentas como, modos 

compor, por exemplo, produzindo acontecimentos no movimento de ressonância, no sentido 

da composição, processo de subjetivação, dobras como dinâmica da análise se compondo não 
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apenas com os estudiosos pensadores, mas também com os atores que compuseram a 

experiência de implementação da PACD. Movimentos intercessores que se expressam e me 

possibilitam expressar, compõe o tempo todo, promovem tensões, linhas de fuga em 

diferentes direções buscando conexões e produzindo sistemas abertos relacionados às 

circunstâncias e não mais às essências. (PASSOS; BARROS, 2000) 

Logo, a construção do estudo foi estratégica para a composição e elaboração de redes 

de conexões através dos elementos, como os conceitos-ferramenta na direção que Abrahão e 

coautores (2014)12 os utilizaram como, 

interferências, artifícios que incitam a diferenciação de elementos, saberes e 
acontecimentos, que deslocam e desacomodam outros planos nas relações de 
saber-poder, desterritorializando-os, criando novos territórios e modos de 
existência. Ativam potências do ainda impensável, do clínico com o não 
clínico, da saúde com a não saúde e novos conceitos e problemas são 
produzidos nestes agenciamentos. Um intercessor produz movimento para a 
descoberta, para o não saber. Parte-se do que se tem, do que se sabe para o 
que não se tem o que não se sabe, como, por exemplo, sustentar novas 
formas de cuidar em liberdade. (ABRAHÃO, 2014, p.166). 

Propor a análise dos documentos, memória, saberes, acontecimentos, como 

elementos singulares da caixa de ferramenta da pesquisadora implicada militante, fizeram a 

diferença. Possibilitou perceber a importância de se deslocar e desacomodar para ativação de 

potências, e me desterritorializar para logo a seguir ocupar novos territórios. Contribuiu 

também para a construção da análise para que as relações de saber-poder fossem revistas, 

mexidas, repensadas e possíveis rupturas acontecessem na produção do conhecimento.  

Na construção do estudo, busquei não perder de vista fontes que me ajudassem a 

identificar outras fontes e valores que constituíram os discursos instituídos e a tensão entre 

forças que estrategicamente criaram mecanismos de enunciação nos vários tipos de 

documentos, projetos de diferentes dispositivos como os serviços especializados e estratégias 

intersetoriais. Segundo Foucault, “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 

ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque e, pelo que se luta, e o poder pelo qual se 

quer apoderar” (Foucault, 2014b, p. 10). O que nos fez recorrer às narrativas que foram 

produzidas para além dos discursos instituídos, através da experiência. 

  

 

12 Abrahão e coautores tem como referência a para articulação deste conceito a obra de Deleuze 
&Guatarri (1998, p.156) 
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2.3 A potência dos documentos na produção de narrativas.  
 

Em relação aos documentos que contribuíram na constituição de alguns planos, foi 

importante investir mais atenção sobre a tese, “Ruídos e Silêncios: Uma Análise Genealógica 

sobre a surdez na Política de Saúde Brasileira” de Núbia Garcia Vianna (2018) que muito 

contribuiu ao abrir diálogo com filósofos como, Nietzsche, Foucault e Deleuze e estudiosos 

como Moebus RLN, Merhy EE, entre outros. Eles apontam em seus estudos que: 

  
Os documentos são verdadeiras ferramentas para a realização de uma análise 
genealógica. Neles, os acontecimentos produzidos na história se materializam. Uma 
política, por exemplo, ganha concretude quando se materializa em um documento, 
cuja elaboração nasceu de tensões, dos jogos de disputas e se configuram como 
resultado das relações de forças existentes em um dado momento na sociedade. 
(VIANNA, 2018, p.38) 
 

Optei por reconfigurar alguns episódios da história da PACD conhecida através dos 

diferentes documentos estudados, identificando mecanismos de enunciação compartilhando a 

ideia de Foucault, em que “[...] os mecanismos de poder são parte intrínseca de todas essas 

relações, são circularmente o efeito e a causa delas [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 4). 

Vianna (2018) afirma:  
Os documentos são produzidos conforme regras bem estabelecida e os meios por 
onde eles circulam também estão sujeitos a intencionalidades: documentos são 
legitimados em certos espaços ou renegados em outros; ecoam em certos espaços ou 
se tornam invisíveis em outros. (VIANNA, 2018, p.38). 

Experimentando-se enquanto genealogistas, advertida sobre estas interferências 

intrínsecas ao território, ao investir na produção do conhecimento, na experiência e 

acontecimentos, busquei capturar os pontos sutis na produção de feitos singularidades que se 

entrecruzaram, nas tensões das redes e seus interesses e os difíceis manejos, nas tramas que 

constituíram o campo da política sobre drogas.   

Nesse intuito dei maior importância ao documento “A Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas” (BRASIL, 2004), pois 

na experiência de formulação e implantação das políticas, também foi dado estrategicamente 

este destaque. As diretrizes que estruturam esse documento, apontaram como objetivo 

principal a reabilitação e reinserção social como diretrizes e tecnologias de cuidado, e por 

meio de enunciados predominantemente do campo da saúde pelo viés disciplinador e 

estratégias da redução de danos pautada nos direitos humanos. Documento que não deixou de 

marcar o cenário histórico da Reforma Psiquiátrica e desencadeou propostas como os Centros 

de Atenção Psicossocial e valorar o investimento dos diferentes atores, na maioria militantes 

das reformas, sanitária, psiquiátrica e do SUS. Movimentos em que os atores tiveram 
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oportunidade em diferentes gestões de ajudar na elaboração de outros documentos, estudos 

(dissertações, teses, livros e artigos variados) e relatórios, que contribuíssem de forma 

diferenciada a saúde pública no final do sec. XX e início de XXI. 

O quadro a seguir teve como motivação destacar os atores instituídos que no 

território Álcool, Crack e outras Drogas, nos três níveis, federal, estadual e municipal, e na 

transição do século XX para o século XXI, se configuraram por grupos responsáveis pela 

produção dos mecanismos discursivos como leis, diretrizes, estratégias, como novas 

tecnologias de cuidado na saúde. Como os grupos que compunham os movimentos da 

Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica, que participaram da gestão criando espaços de 

discussão como grupos de trabalho, conferências e documentos como diretrizes. Eles 

possibilitaram que a PACD se tornasse agenda de governo e para isso, resistiram por dez 

anos, os momentos de maior tensão entre os fluxos de forças conservadoras e forças reativas 

produzindo linhas de fuga na direção da redução de danos como potência de vida.  

 

Quadro 1: 

 

Atores Instituídos início sec. XXI Proposta e documentos 

Ministério da Saúde entre 2001 e 2011 A Política do Ministério da Saúde para 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas. 

Secretaria de Atenção à 

Saúde/DAPE/Saúde Mental em 2004 

Direitos dos usuários com transtornos 

mentais e uso de drogas. 

Secretaria de Vigilância em Saúde em 

2004 

Execução de programas nacionais de 

combate à dengue, à malária e outras 

doenças transmitidas por vetores, o 

Programa Nacional de Imunização, a 

prevenção e controle de doenças 

imunopreveníveis e programas de 

combate à tuberculose, hanseníase, 

hepatites virais, além do Programa 

Nacional de DST e AIDS13.  

13 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Plano estratégico do Programa Nacional de DST/Aids 2004 - 2007 / Ministério da Saúde, Secretaria de 
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Programa Nacional de Doenças 

sexualmente transmissíveis DST e 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

– AIDS em 2004. 

 

Com a estratégia da Redução de Danos 

pode dar visibilidade aos usuários de 

drogas por meio de intervenções de troca 

e distribuição de agulhas e seringas, a 

organização de profissionais e usuários 

que influenciaram de forma decisiva na 

revisão de leis e compartilhamento de 

saberes técnicos e populares. 

 

O Ministério da Saúde como coordenador das propostas acima descritas e a frente da 

Política AD (2004), propôs a implementação da mesma através de diretrizes que foram 

tomadas como referência para a formulação do Programa de Atenção ao usuário de drogas em 

Niterói entre 2001 a 2011. 

O levantamento sobre os atos normativos, a partir deste documento, indicou outros 

documentos, leis, decretos e portarias, além dos relatórios. Emergiram também atores 

institucionais importantes para a formulação de novas políticas como da Redução de Danos 

(RD) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Atores que se fizeram presentes no decorrer 

da experiência de implementação da política.  

No quadro a seguir, destaquei os atores instituídos que ao longo do estudo considerei 

como responsáveis em formular mecanismos discursivos e articulação com grupos 

parlamentares e de organizações não governamentais proibicionistas que garantisse as 

orientações dos órgãos internacionais nas perspectivas de controle e criminalização das drogas 

no âmbito nacional. 

 

Quadro 2: 

 

Atores instituídos na gestão pública no 

âmbito federal 
Finalidades 

Conselho Nacional Antidrogas – CONAD 

- (segurança pública, ministério da saúde, 

da justiça, da educação, assistência social 

Instituído em 1998 tendo por fim 

substituir o Conselho Federal de 

Entorpecentes (CONFEN) e instituir um 

Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e AIDS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
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e sociedade civil) novo arranjo a partir dos princípios 

diretivos para a redução da demanda de 

drogas com base na XX Assembleia Geral 

Especial das Nações Unidas.14  

Secretaria Nacional Antidrogas – 

SENAD. Esta secretaria a partir da 

resolução nº3 de 27.10.2005 passa a ser 

identificada como Secretaria Nacional 

Sobre Drogas  

Instituída em 2002 com o status de 

ministério ligada a Casa Civil  

O Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – SISNAD 

Instituído em 2006 junto a Lei das drogas 

com o objetivo de articular, integrar, 

organizar e coordenar as atividades 

relacionadas como prevenção do uso 

indevido, a atenção e a reinserção social 

de usuários e dependentes de drogas. A 

repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas. 

 

Como ressaltei a PACD, na passagem do século XX para XXI, em diferentes gestões 

e conjunturas, tiveram a Casa Civil como espaço institucional privilegiado, pois era 

considerado o tema das drogas para agenda pública, como assunto próprio do núcleo duro da 

repressão no país. Logo, era necessário manter a segurança nacional e introduzir o debate das 

drogas no tema das “novas ameaças”. Nesse sentido, foram criados o CONAD e a SENAD 

para responder por esta missão. Atores que foram instituídos por medida provisória nº1689/98 

e em 2002 a SENAD tendo em seu comando o Coronel Uchoa. Em 2006, soma-se a estas 

instituições a SISNAD e nessa composição institui-se um novo arranjo organizacional e 

político da Casa Civil para dar conta desse tema até 2014. 

Do levantamento realizado e a partir do conjunto de ferramentas utilizadas no 

presente estudo elaborei o quadro abaixo com os atos normativos que considerei fundamentais 

para análise no território Álcool, Crack e outras Drogas no Brasil no espaço de tempo 

pertinente ao estudo.  

14 Histórico Da Política Nacional Sobre Drogas – disponível: https://obid.senad.gov.br/pessoas-
sujeitos-drogas-e-sociedade/politicas-e-legislacoes. Acesso: 28/12/2018 

                                                           

https://obid.senad.gov.br/pessoas-sujeitos-drogas-e-sociedade/politicas-e-legislacoes
https://obid.senad.gov.br/pessoas-sujeitos-drogas-e-sociedade/politicas-e-legislacoes
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Leis e decretos15: 

 

Atos Normativos e 

datas 
Setor Temas e finalidades 

Lei n.º 10.216 de 

6.4.2001 

Presidente da 

República Casa civil 

Direitos dos usuários com 

transtornos mentais e uso de 

drogas. 

Lei n.º 10.409 de 

11.01.2002. Revogada 

(revogada pela lei n.º 

11.343 de 2006) 

Presidente da 

República Casa Civil. 

 

Dispõe sobre a prevenção, o 

tratamento, a fiscalização, o 

controle e a repressão à produção, 

ao uso e ao tráfico ilícitos de 

produtos, substâncias ou drogas 

ilícitas que causem dependência 

física ou psíquica, assim elencados 

pelo Ministério da Saúde, e dá 

outras providências. 

Lei n.º 11.343 de 23.08. 

2006 

Presidência da 

República Casa Civil  

Subchefia para 

Assuntos Jurídicos 

Lei de Drogas. Institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas - SISNAD; prescreve 

medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de 

drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e dá outras 

providências. 

15 Distinções entre a lei e o decreto: a lei obriga a fazer ou deixar de fazer, e o decreto, não. É o 
princípio genérico da legalidade, previsto expressamente no artigo 5.º, inciso II, da Constituição 
Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude de 
lei” 
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Decreto n.º 7.179 de 20. 

05. 2010. Substituído p/ 

Decreto n.º 7.637, de 

2011 

Presidência da 

República Casa Civil 

Subchefia para 

Assuntos Jurídicos 

Institui o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e 

dá outras providências. 

Decreto n.º 6.117, de 

22/05/2007.  

Presidência da 

República Casa Civil 

Decreto n.º 6.117, de 22/05/2007.  

 

 

 

 

Portarias16: 

 

Atos Normativos e 

datas 
Setor Temas e finalidades 

Portaria n.º 336 de 

19.2.2002 

Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro. 

Cria e regulamenta os  CAPS I, II, 

III, CAPS i II e CAPS ad II . 

Portaria n.º 816 de 

30.4.2002 

Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro. 

Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada aos 

Usuários no âmbito SUS.  

Inaugurava um programa 

sistemático de implantação de rede 

assistencial destinada a esta clínica 

no âmbito da saúde pública. 

Portaria n.º 817 de 

30.4.2002 

Ministério da saúde 

Gabinete do Ministro. 

O Ministro de Estado da Saúde, no 

uso de suas atribuições legais cria 

as diretrizes para internação 

hospitalar dos usuários com uso 

prejudicial de álcool e outras 

drogas. 

Portaria n.º 305 de Ministério da Saúde Aprova normas de funcionamento 

16 As portarias são emitidas pelos chefes dos órgãos públicos, direcionadas aos seus subordinados e em 
regra, determina a realização de atos gerais ou especiais. Elas devem respeitar o que consta nas leis, 
nos decretos e obviamente, na Constituição. 

                                                           

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7637.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7637.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7637.htm%23art1
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3.5.2002 Secretaria de 

Assistência à Saúde 

e cadastramento de Centros de 

Atenção Psicossocial para 

atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso 

prejudicial e/ou dependência de 

álcool e outras drogas.     

Portaria n.º 457 de 16. 

04.2003. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Gastão Wagner de Sousa Campos 

como ministro interino; institui o 

grupo de Trabalho para estabelecer 

diretrizes para a Política de Álcool 

e Outras Drogas do Ministério da 

Saúde.  

Portaria nº 2.197 de 

04.10. 2004. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Redefine e amplia a atenção 

integral para usuários de álcool e 

outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Portaria n.º 1.028 de 

01.07. 2005. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Determina que as ações que visam 

à redução de danos sociais e à 

saúde, decorrentes do uso de 

produtos, substâncias ou drogas 

que causem dependência. 

Portaria n.º 1.190 de 

04.06.2009. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Institui o Plano Emergencial de 

Ampliação do Acesso ao 

Tratamento e Prevenção em Álcool 

e outras Drogas (PEAD). 

Normatiza os Consultórios de Rua 

(CR) como uma das estratégias do 

plano na área de saúde mental, visa 

diversificar as ações orientadas 

para a prevenção, promoção e 

tratamento por meio de respostas 

intersetoriais efetivas. 
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Portaria n.º 2.488 de 

21.10.2011 

Ministério da Saúde. 

Gabinete do ministro 

Aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB). Revê a 

organização da Atenção Básica e 

seus atributos essenciais e 

derivados. Incorpora a RD na 

Atenção Básica e cria as equipes de 

Consultório na Rua (eCnaR).  

Portaria nº 3088 de 

23.12.2011. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

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 

(RAPS) para ampliação do acesso à 

atenção psicossocial aos pontos de 

atenção da rede e incluindo às 

urgências. Institui as Comunidades 

Terapêuticas, as CnaR e Centros de 

Atenção Psicossocial para AD 

(CAPS AD) como seus 

dispositivos  

Portaria n.º 131 de 

26.01.2012. 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Institui incentivo financeiro de 

custeio para apoio aos Serviços de 

Atenção em Regime Residencial, 

incluídas as CT no âmbito da 

RAPS. Define 30 leitos como 

número máximo por serviço (que já 

constava na RDC 101). Para 

recebimento do incentivo os 

serviços deverão integrar Região 

de Saúde que conte com 

componentes da RAPS. Apresenta 

normas mais rígidas de 

credenciamento para os serviços 
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residenciais.  

Portaria n.º 10, de 

28.02.2014. 

Ministério da Justiça. 

SENAD.  

Acrescenta modelo de relatório de 

fiscalização das CT. Define CT 

como entidade que presta serviços 

de acolhimento de pessoas com 

transtornos decorrentes do uso, 

abuso ou dependência de SPA. 

Explicita que há um número de 

vagas contratadas pela SENAD, 

órgão fiscalizador das CT 

utilizando parâmetros da RDC 

29/2011. Define como direito do 

acolhido a Laborterapia que 

emprega o trabalho como forma de 

recuperação. Propõe modelo de 

acolhimento em que não há 

privação de liberdade. 

Portaria e n.º 3, de 

3.10.2017 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Consolidação das normas sobre as 

redes do Sistema Único de Saúde. 

Portaria n.º 3.992 de 

28.12.2017 

 

Ministério da Saúde 

Gabinete do ministro 

Altera as Portarias de Consolidação 

nº3 e nº 6, de 28 de setembro de 

2017, para dispor sobre a Rede de 

Atenção Psicossocial, e dá outras 

providências. 

 

Resoluções17:  

 

Resolução n.º 101 de 

30.05.2001 (revogada 

pela RDC em 2011. 

Ministério da Saúde 

ANVISA. Diretoria 

Colegiada (DC) 

Regulação Técnica sobre o 

funcionamento dos serviços de 

atenção a pessoas com transtornos 

decorrentes do uso ou abuso de 

17 Cabe a uma resolução deliberar ou determinar. Indica, assim, o ato pelo qual a autoridade pública ou o poder 
público toma uma decisão, impõe uma ordem ou estabelece uma medida. 
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substâncias psicoativas (SPA), 

segundo modelo psicossocial, 

também conhecidos como 

Comunidades Terapêuticas (CT).  

Resolução n.º 3 de 

27.10.2005. 

Conselho Nacional 

Antidrogas (CONAD) 

Institui a Política Nacional Sobre 

Drogas substituindo o prefixo 

“anti” para “sobre” drogas, 

refletindo nova compreensão 

técnica-política para o problema 

em uma sociedade protegida do uso 

de drogas ilícitas e do uso indevido 

de drogas lícitas.  

Resolução n.º 29 de 

30.06.2011. 

Ministério da Saúde 

ANVISA RDC 

 

Estabelece requisitos de segurança 

sanitária para o funcionamento de 

instituições que prestem serviços 

de atenção a pessoas com 

transtornos decorrentes de SPA em 

regime de residência. Revoga a 

RDC de 2001 e apresenta 

atividades supostamente 

desenvolvidas nas CT sem nomeá-

las como tal. Não há o rigor 

anterior da RDC 101 quanto aos 

critérios de elegibilidade do 

residente e mantém o critério de 

permanência voluntária. Não 

define número máximo de leitos 

(que era de 30 na RDC 101) e o 

responsável não tem mais que ser 

necessariamente da área de saúde, 

mas apenas de nível superior.  

 

Os três quadros acima resultaram do exercício inicial de investigação sobre os atos 

normativos legais pertinentes ao TACD no período estudado. Tive como expectativa conhecer 
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o que foi produzido como mecanismo discursivo responsável pela implementação da política 

no município estudado, sem perder de vista o que acontecia no país. Com o término do 

primeiro levantamento, pude perceber que o quadro não seria finalizado, pois a dinâmica do 

território introduzia novos elementos produzindo diferenciadas percepções dos processos e 

consequências e também nova leitura sobre o quadro. Não foi um empecilho, mas fez emergir 

uma dinâmica que me dava conta. 

Iniciei o quadro com a Lei 10.216, de 6.4.2001, que institui os direitos dos usuários 

com transtornos mentais e uso de drogas, e teve seu caráter simbólico importante, pois além 

de ter sido um marco para a militância da RP como resultado de mais de vinte anos de luta de 

movimentos a favor da aprovação da conhecida “Lei Paulo Delgado”18  como eu trouxe para 

o estudo o sentido para o meu caminhar genealógico e não necessariamente a origem dos 

acontecimentos. Para a genealogia e o sentido da proveniência não cabe esta discussão. 

Logo a seguir, trouxe a Lei 10.409 de 11.01.2002, revogada pela Lei nº 11.343 de 

2006. Atos normativos de fundamental importância e que apontaram a existência do diálogo 

entre instituições com conflitos de interesse, disputa de poder pelo corpo drogado, e com 

momentos de maior tensão e menos resistências ao conservadorismo comum ao território 

através de estratégias de controle social, resultando no proibicionísmo das drogas  que vem 

aprisionando e realizando o genocídio na concretude das palavras. 

No segundo e terceiro quadro, trouxe a sequência de portarias e resoluções que 

orientaram os mecanismos regulatórios para que as leis fossem respeitadas, mas também as 

possibilidades de linhas de fuga para as medidas conservadoras que hora criavam mecanismos 

discursivos de maior potencial de resistência ao proibicionísmo, hora possibilidades de 

reconhecimentos do trabalho de resistência, por exemplo, as portarias instituídas a partir de 

grupos de trabalho do MS, Portaria nº 457 de 16. 04.2003, que institui o grupo de trabalho 

para estabelecer diretrizes para a Política de Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde; 

Portaria nº 2.197 de 04.10. 2004, que redefine e amplia a atenção integral para usuários de 

álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde; Portaria nº1.028 de 1.07. 2005, 

que determina que as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do 

uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência; a Portaria nº1.190 de 

04.06.2009, que institui o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e 

Prevenção em Álcool e outras Drogas (PEAD). Normatiza os Consultórios de Rua (CR) como 

18 Projeto de lei de autoria do deputado do mesmo nome e aliado aos movimentos pela extinção dos 
manicômios. Projeto que sofreu muitas alterações, mas possibilitou o reconhecimento dos direitos aos 
usuários com transtorno mental e uso abusivo de álcool e outras drogas. 
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uma das estratégias do plano na área de saúde mental, visa diversificar as ações orientadas 

para a prevenção, promoção e tratamento por meio de respostas intersetoriais efetivas.  

A Portaria nº 3088 de 23.12.201, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

Álcool, Crack e outras Drogas (RAPS) para ampliação do acesso à atenção psicossocial aos 

pontos de atenção da rede e incluindo às urgências. Institui as Comunidades Terapêuticas 

(CT), as e CnaR e Centro de Atenção Psicossocial para AD (CAPSad) como seus 

dispositivos. Esta portaria foi um marco “divisor de águas”, pois com a reconfiguração da 

atenção básica os serviços CAPS entre outros, até então de alta complexidade, passa uma 

lógica de funcionamento gerido pelas diretrizes da atenção básica e não somente pela lógica 

até então instituída pela saúde mental. O que se desdobrou em perda de autonomia e extinção 

de projetos como “Consultório de Rua” que no meu entendimento como no relato de outros 

gestores nas entrevistas perderam sua potência. 

As outras portarias e resoluções fazem parte de estratégias que se efetivaram no 

momento que atores como a SENAD “ganhou a guerra”, não contra a droga, mas se sobrepôs 

na guerra de poder com os grupos do MS/SM/AIDS/DSTS, que até 2006 tiveram o maior 

investimento dos elementos financiamento e gestão política nas mãos. Pode-se perceber essa 

mudança de dominação, por exemplo, através do Decreto nº 6.117, de 22/05/2007, que institui 

a Política Nacional sobre o Álcool com medidas para redução do seu uso indevido e sua 

associação com a violência e criminalidade.  A SENAD ficou responsável em articular e 

coordenar a implementação da Política Nacional sobre o Álcool; Portaria nº 10, de 

28.02.2014, que acrescenta modelo de relatório de fiscalização das CT. Ela define CT como 

entidade que presta serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, 

abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Explicita que há um número de vagas 

contratadas pela SENAD, órgão fiscalizador das CT utilizando parâmetros da RDC 29/2011. 

Define como direito do acolhido a Laborterapia que emprega o trabalho como forma de 

recuperação. Propõe modelo de acolhimento em que não há privação de liberdade. E na 

esteira desses atos normativos os demais que apontou um movimento de fortalecimento das 

forças proibicionistas mais atuante nos grupos mais ou menos conservadores que compunham 

os mecanismos de poder nas gestões federal, estadual e municipal. 

Para esta análise foi necessário conciliar ao levantamento as pistas que os 

entrevistados me ofertaram e análises pertinentes que alguns autores produziram em seus 

artigos e relatórios. Todos esses elementos serviram para enriquecer as discussões junto aos 

coletivos (linha micropolítica e saúde coletiva). Nesses coletivos, como o Observatório 
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Nacional, que foram chaves para produção desse estudo, sobre a genealogia e o meu caminhar 

sobre o material analisado.  

Os coletivos possibilitaram também que o problema me afetasse e me instigasse e 

ajudou a dar o contorno ao estudo a partir de elementos como poder, lutas e disputa pelo 

corpo drogado. Encontros com os coletivos que me fizeram perceber que os mapas, os 

quadros, são infinitos, impossível finalizá-lo, mas necessário. 

 

2.4 Memórias e Narrativas na produção de valor.  
 

A memória, como elemento de indagação talvez seja tão antiga como o 
próprio homem. [...] O engenho humano, frente às forças tão grandes, vem 
criando os dispositivos para preservação da memória: sinais no barro e na 
pedra, tintas de pergaminho e no papel, nos circuitos das placas, bits na 
nuvem. Cada novo dispositivo traz o alívio de ampliação de poder guardar e 
a angústia de perder, ou de perder-se no mar de tantas memórias. (KESSEL, 
2014, p. 29).  
 

Para construção da narrativa, trabalhei com diferentes fontes, documentos (leis, 

decretos, portaria, teses entre outros estudos, relatório e manuais), e com igual importância 

propus ativar memórias. A Narrativa foi configurada pelas memórias e produzida nos 

encontros da pesquisadora genealogista militante e implicada durante sua trajetória como 

trabalhadora de Niterói. Proposta que disparou muita angústia ao perceber que muitos dos 

feitos necessitariam da minha memória como registro do período estudado e advertida que a 

falta de registros e da produção da memória pode ser utilizada como mais uma estratégia de 

controle e poder na produção de conhecimento. 

Enquanto narradora, como assinala a mitologia grega, tentei exercer a função de 

aego. Resgatar o vivido do esquecimento que presentifica o passado, uma memória viva na 

direção da produção de conhecimento. A motivação para enfrentar este desafio foi ter 

procurado os documentos na Coordenação de Saúde Mental (CSM) do município, sem obter 

sucesso. Fui informada que muitos dos documentos como os relatórios sobre o Programa de 

Álcool e outras Drogas do município - 2004 e 2007, não foram encontrados nos arquivos da 

coordenação.  

Diante de tal afirmação, considerei o que pensadores como Foucault (2014) e Walter 

Benjamin (1987) colocaram como fontes importantes, a memória, artigos produzidos à época 

do trabalho, documentos e rascunhos nos arquivos pessoais. O que possibilitou interrogar o 

quanto a ausência da “memória” como os relatórios foram utilizados como estratégia de 
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controle? Como também sugeriu aprofundar mais este tema, em outro momento, sobre o 

exercício da memória na produção do conhecimento. 

Diante dessa notícia, mais um desafio, pois não sabia se bastaria um “fio para tecer” 

meu caminho, como o deus grego Teseu, que apenas com o fio traçou sua saída do labirinto e 

conseguiu fugir do monstro que vivia no palácio. Meu monstro estava em contar com a 

memória, e não poderia fugir dela, e sim contar com ela como mais um conceito ferramenta, 

em movimento, para construir minha versão da história da Política AD no município 

estudado, o que logo percebi que não era possível. Sem saber quantos “fios” seriam 

necessários, optei por não o fazer sozinha e sim fui à busca de ativar outras memórias através 

de conversas com quatro gestores entre os anos investigados, dois gestores do governo 

federal, três profissionais da assistência em serviço e gestão municipal. Entrevistei também 

um técnico de enfermagem e redutor de danos e uma profissional da redução de danos do 

CAPSad, duas familiares e um usuário. Atores que tive maior ou menor aproximação, no 

cotidiano da gestão e que foram escolhidos por terem presenciado e, portanto, constituírem a 

memória do município. Mas nem todas as entrevistas foram utilizadas na composição da 

análise, pois o curso da pesquisa não demandou a inclusão de todas as narrativas. Isto por que 

algumas escapavam muito do foco da composição política do cuidado. 

Conversas no formato de entrevista semidirigida, com duração de aproximadamente 

duas horas, foram empregadas. Foi necessário retornar aos participantes para compor melhor 

a narrativa e sanar dúvida em relação a algum fato. O objetivo foi atualizar informações que 

considerei relevantes como, por exemplo, o andamento dos projetos intersetoriais no território 

que foram iniciados no período estudado.  

Foram escolhidos gestores ativos da Reforma Psiquiátrica, médicos psiquiatras, 

psicóloga, enfermeira. Gestores federais, ou estaduais e/ou municipais. Eles atuaram no MS, 

da Gerência Estadual de saúde mental e da Coordenação de Saúde Mental da Fundação 

Municipal de Niterói (FMS), aproximadamente, por um período de 15 anos na formulação e 

implementação da política analisada.   

As falas de seis entrevistados foram codificadas, o que permitiu a garantia do sigilo 

dos participantes, seguindo as recomendações do comitê de ética e pesquisa. Com a 

contribuição destes atores, foi possível ativar o que estava retido em minha memória como 

coautora da gestão e também participante da associação. Como pesquisadora implicada, 

assumi a função de narradora principal e me propus contar minha versão sobre a política, 

sendo acompanhada da narrativa dos atores privilegiados e escolhidos para o estudo. 
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Sobre esta construção de narrativas, Walter Benjamin (1987) advoga que isso é 

conseguido ao “não focar em transmitir o ‘puro em si’ [...] Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador”. 

(idem, p. 205) que “topou” experimentar esta elaboração, mas advertida que a memória era 

seletiva. Isto foi o que deu sentido a memória, o que deu movimento e significado a 

experiência vivida, lembrar e esquecer fizeram parte do processo. 

Outra importante contribuição para elaboração da narrativa que constitui este estudo 

a partir da genealogia, foi Bertrand Binoch apontar que,  
Para a genealogia da moral [...] toda coisa sempre se encontra já interpretada por 
uma vontade de potência que lhe confere seu valor e seu sentido até que outra 
vontade de potência se aposse dela e a recubra com um novo valor e um novo 
sentido, para além de qualquer evolução, em total contingência (BINOCH, 2014, 
p.53). 

Assim, nessa experiência como narradora genealogista, construí cenários, ora 

ouvindo muitas histórias, ora me deslocando para a função de narrar. Outras narrativas foram 

construídas por meio de documentos, no exercício da micropolítica. Recolheram-se pistas, 

fatos do cotidiano, em que os diferentes atores envolvidos fizeram parte do jogo, e onde se 

deram os interstícios, os acordos, disputas, na relação saber/poder, emoldurados pelo campo 

do biopoder.  

As narrativas construídas a partir das entrevistas foram gravadas, transcritas e 

analisadas tendo por base a análise crítica e genealógica do discurso em Michael Foucault 

(2014). O autor indica, para a análise do discurso, que se alie a análise crítica à análise 

genealógica, e que estas se apoiam e se alternam. A análise crítica conecta-se aos sistemas de 

recobrimento do discurso, clareia as superfícies nebulosas, na perspectiva de detectar os 

princípios, de exclusão, de rarefação do discurso. A análise genealógica se propõe em estudar: 

como os discursos se formaram? Através de que forças, valores? Quais sistemas de coerção? 

Pautado em que normas e seu surgimento, variações?  

Este processo inclui elementos micropolíticos, ocupam-se de fenômenos, tais como 

controle de poder entre indivíduos, grupos e organizações, feitos que emergiram da 

importância que cada entrevistado deu a eles, acontecimentos, ou seja, o confronto entre 

forças que constituem o jogo de relações, no materialismo do incorporal. Como aponta 

Foucault (2014), os analisadores do discurso surgem do [...] discurso como séries regulares e 

distintas dos acontecimentos, [...] engrenagem que permite introduzir na raiz mesma do 

pensamento, o acaso (FOUCAULT, 2014, p.56).  
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Trabalhei apoiada no referencial teórico a partir da exteriorização, ora de afirmações, 

ora de indagações, das condições de invenção de estratégias para lidar com os problemas, as 

tensões, os valores e preconceitos naturalizados e reafirmados no processo de gestão do 

cuidado. Empenhada nessa proposta, fiz a seguinte proposição aos entrevistados: que 

ajudassem na identificação de fontes; como se deu a dinâmica entre as forças, os mecanismos 

de enunciação para formulação e implementação e os efeitos da PACD, como proposta de 

saúde pública do SUS. 

Essa pesquisa, desenvolvida na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, no 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, na cidade de Niterói, foi aprovada 

pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro, parecer nº 2.279.010. De 

acordo com as resoluções éticas brasileiras, em especial a resolução CNS 466/12, que nos 

indica a destruição dos registros das entrevistas após cinco anos do estudo concluído. Este se 

refere à pesquisa de doutorado, “Análise Microvetorial da política de Atenção Integral a 

usuários de álcool e outras drogas”. O estudo teve início em 2016 e término até 2020. 

 

  



67 
 

CAPÍTULO 3  

Narrativas possíveis à genealogia da Política de Álcool, Crack e outras Drogas, na 
atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas na composição da experiência em 
Niterói, município do Estado do Rio de Janeiro.  
 

O exercício de narrar o que se produziu em diferentes momentos sobre as políticas da 

SM na Atenção Psicossocial (APS) me levou ao final dos anos 90 em que se imprimiam 

práticas no processo de cuidado, por alguns caminhos da reabilitação e reinserção social. 

Práticas que foram reconfiguradas e potencializadas pela normatização da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) pelo MS, através da Portaria nº 3088 de 23/12/2011,19 agora incluindo 

vários dispositivos da Atenção Básica, através de algumas tecnologias como as nomeadas 

como “novas tecnologias de cuidado” (NTC) na Atenção Psicossocial.   

Outros elementos que constituíram a narrativa foram os estudos filosóficos de 

Foucault sobre o poder disciplinar e a divisão entre os indivíduos no segmento 

normal/anormal. O que ao longo da história da loucura foi trabalhado por Foucault (2010) “Os 

anormais”, FOUCAULT (2014c) “História da Loucura”; PELBART (1989) “Da Clausura do 

fora ao fora da clausura – Loucura e Desrazão”, entre outros. Referências importantes que me 

ajudaram a pensar na importância desse segmento normal/anormal, e a oscilação que acontece 

ao se propor cuidar do indivíduo no TACD.  

Ao se pensar nas discussões que surgiram na intersetorialidade e a reprodução de 

algumas práticas e tecnologias e os valores que os compõe no processo de cuidado foi 

oportuno trazer para o diálogo o que Merhy (2018) retomou em seu artigo, “Drogados e 

loucos, o que fazer com isso?”  
[...] A força milenar ainda hoje se faz presente, mas podemos dizer que no começo 
do século XIX já estava instalado outro grupo de anormais que deslocava a “lepra” 
[personagem importante na história da loucura] como ícone da anormalidade, que 
eram os loucos”. (MERHY, 2018, p.342). “A lógica do panoptismo se perdura como 
uma máquina de fazer experiências, modificar comportamentos, treinar e retreinar os 
indivíduos”. (FOUCAULT, 2014b., p.197).  

Anormais que se somaram aos nomeados antissociais, crakudos, zumbis, e ainda 

criminosos. Merhy, ao provocar a questão, “o que fazer com isso?” Fez considerações 

19 RAPS: 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 (RAPS) para ampliação do 
acesso à atenção psicossocial aos pontos de atenção da rede e incluindo às urgências. Institui as CT, as 
e CnaR e Centro de Atenção Psicossocial para AD (CAPS AD) como seus dispositivos. 
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relevantes ao trazer Pinel, reconhecido como um ícone na perspectiva de imprimir práticas 

diferenciadas através de novas tecnologias na época,  

Esse novo ícone vai ocupar um lugar especial nas sociedades, mais atuais, que 

precisavam afirmar que para “ser humano” precisava-se possuir a capacidade de fazer uso da 

boa razão. De uma razão que não só evoluiria para ser cada vez mais aprimorada, mas que 

também e por isso humanizaria o mundo e os incivilizados. Nessas sociedades, já não tão 

prisioneiras da metafísica divina, constitui-se uma nova metafísica, a da razão e do agir 

racional do humano. Todos que pudessem mostrar o contrário precisariam ser catalogados, 

vigiados e cuidados. Seja lá o que isso possa significar, pois muitas vezes a prisão em 

estabelecimentos especiais, como os manicômios, eram vistos como a boa prática perante 

esses novos não-humanos. (MERHY, 2018, p. 341). 

Merhy acrescenta:  
Nas sociedades contemporâneas, em particular depois da guerra dos anos 1940, 
como diria Deleuze, e de uma outra maneira também Antônio Negri, há certas 
modificações nos modos de se construir os anormais e de operar estratégias de 
enquadramento. Não basta mais medidas disciplinares tão desenvolvidas até o 
século XIX, não bastam as soberanas, algo de novo é construído para gerir o viver 
na sociedade. Mas, esses novos modos de controle não eliminam os anteriores, pois 
passam a se potencializar na convivência. (MERHY, 2018, p. 342). 

Nessa perspectiva de pensar novos modos de controle na SM/TACD, questões foram 

emergindo e percebi que seria necessário não deixar de fora desta composição a questão da 

produção de verdades provisórias, pois elas produzem os fluxos que movimentam e dão 

sentido à produção do saber, o saber epistemológico, que promove o uso constante da ciência, 

dos especialistas, próprio das instituições, em especial o saber psiquiátrico.  

Um exercício importante na SM, na Atenção Psicossocial, ou seja, trabalhar a 

questão da produção do saber como produção de verdade médica para o “problema drogas” e 

como afirmá-lo no “corpo drogado”, pois no TACD, de forma muito marcante, testemunha-se 

o saber científico, o saber do especialista, como fonte principal e é utilizado pelos políticos na 

formulação de políticas.  

Nesse sentido, compartilhei do comentário de PETUCO (2016, p.49) “Não obstante, 

mesmo os meios de comunicação de massa costumam reivindicar a presença de um 

especialista diante deste ou daquele tema, como uma espécie de “suplementação de verdade” 

que este pode emprestar aos discursos midiáticos”. Comentário que vem a somar aos estudos 

de Foucault a respeito do saber científico valorizado no TACD. O autor afirmou:  

Entendo por verdade o conjunto de procedimentos que permitem a cada instante e a 

cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros. Não há absolutamente 
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instância suprema. Há regiões onde esses efeitos de verdade são perfeitamente codificados, 

onde os procedimentos, pelos quais se pode chegar a enunciar verdades, são conhecidos 

previamente, regulados. São, em geral, os domínios científicos. No caso das matemáticas, é 

absoluto. No caso das ciências, digamos empíricas, já é muito mais flutuante. E depois, afora 

as ciências, têm-se também os efeitos de verdade ligados ao sistema de informações: quando 

alguém, um locutor de rádio ou de televisão, lhe anuncia alguma coisa¸ o senhor acredita ou 

não acredita, mas isso se põe a funcionar na cabeça de milhares de pessoas como verdade, 

unicamente porque foi pronunciado daquela maneira, naquele, tom, por aquela pessoa, 

naquela hora. (PERTUCO 2016, p.49, apud FOUCAULT, 2003c, p.233). 20 

Essas pontuações foram importantes, pois deram sentido e visibilidade na 

complexidade analítica do plano conceitual, que artesanalmente fui construindo, e conectam 

na composição da análise sobre o TACD. E no sentido foucaultiano me possibilitou pensar 

nas produções de verdade sem separá-las dos mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque 

esses mecanismos de poder tornaram-se possíveis, induziram as produções de verdades, que 

dinamizaram o território e produziram efeitos a partir das práticas na implementação da 

PACD. 

 

3.1 O exercício de análise genealógica: “Do valor da história a história dos valores”. 
 

De acordo com as ideias de Nietzsche (Deleuze,2018), a análise crítica deve ser 

concebida como expressão ativa de um modo de existência ativa, como atos, ataques, 

marteladas, levando em consideração valores como princípios, o que nos implicou subverter 

criticamente para apreciação dos fenômenos que ocorreram no decorrer da formulação da 

PACD no município em questão. Ao analisar criticamente os enunciados, os valores que 

compuseram o material em uma análise inicial produziram multiplicidades em fluxos, em 

diferentes direções, o que chamou atenção, e nos apontou o emergir da saúde e o 

financiamento enquanto valores e suas singularidades no território.  

Identifiquei a saúde enquanto valor conectado a outros como os valores religiosos, 

morais, políticos e científicos. Valores potentes na produção permanente de processos de 

subjetivação, na dinâmica dos fluxos, na relação molar e molecular compondo a micropolítica 

do TACD, nos diferentes segmentos, emergindo momentos de crise e desterritorialização. 

20 FOUCAULT, M. Poder e saber. In.: Ditos e Escritos IV: Estratégia, poder-saber. Forense 
Universitária, 2003c, p. 223-240. 
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Fluxos na relação e forças ativas e reativas que disputaram o território saber/poder e 

produziram tensão, pois traduziram a busca permanente por espaços comuns de relação de 

poder como coloca Nietzsche sem necessariamente saírem do território do ressentimento.  

3.1.1 A análise do que atravessa o território da saúde.  
 

Tomei saúde enquanto valor e como sinônimo da noção de liberdade do sujeito 

cidadão com base na Constituição Cidadã (1988), no sentido da produção da análise da 

dinâmica das forças que constituíram a biopolítica do TACD de Niterói. Aliei esta noção aos 

Direitos Humanos e à posição crítica em relação à lógica das forças proibicionistas que 

tencionaram e serviram aos mecanismos das sociedades disciplinares em suas diferentes faces 

e controle sobre o sujeito. 

Oportuno retomar que se trata da crítica ao sujeito da modernidade, que segundo 

Nietzsche foi produzido a partir da: 
“ideia cartesiana de sujeito enquanto consciência, enquanto unidade, enquanto 
origem e fundamento da moral e da verdade no mundo. Nietzsche faz a crítica da 
‘essência lógica’ da subjetividade, que constitui a base do pensamento de Descarte e 
Kant”. (BALEN, 1999, p.18). 

Tornou-se inevitável trazer para o diálogo atores que considerei importantes ao 

analisar a saúde como valor na PACD, a Medicina a Psiquiatria e a Justiça. Contei mais uma 

vez com as contribuições de Foucault, em “Vigiar e Punir” (2014), que apontou a 

medicina/psiquiatria, entre outras instituições, a serviço da Justiça em sua função de controle 

e punição. O autor situou esta relação pertinente ao contexto do século XIX, a partir de muitos 

escândalos que ocorreram em relação à Justiça tradicional, o que motivou muitas 

transformações nos Estados Unidos e na Europa, onde os projetos de reforma criaram novas 

teorias da lei e do crime, nova justificação moral ou política do direito de punir, de se castigar. 

A visão sobre a Justiça no público e na sociedade moderna deveria ser desvinculada 

de atos que gerassem violência. Mecanismos administrativos são introduzidos e a execução da 

pena vai se encaminhando de forma autônoma do modo a desonerar a Justiça. Com as 

reformas, o papel da Justiça passou a ser em sua essência “[...] procurar corrigir, reeducar, 

‘curar’; uma técnica de aperfeiçoamento recalca, na pena, a estrita expiação do mal, e liberta 

os magistrados do vil ofício de castigadores” (FOUCAULT, 2014, p.15). 

Coube à medicina/psiquiatria em suas diferentes vertentes e séculos à frente, XX e 

XXI avançar nas formas de tratamento e criação de mecanismos que pudessem contribuir 

nesta função de privação de liberdade dos sujeitos em nome a padrões de normalidade entorno 

das sociedades disciplinares, o que levou atribuírem valores próprios ao campo especializado, 
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enunciados discursivos como os diagnósticos dentro de um sistema classificatório de doenças, 

que somados a valores morais e religiosos prescreveu castigos/punições/internações 

reconhecidos como estratégias, táticas para algumas formas de tratamento. 

Justificaram-se as internações ao longo dos séculos de várias formas. Seja na saúde 

ou a prisão, a produção de enunciados discursivos foram intensos e até os dias hoje respaldam 

as discussões sobre o sentido de dispositivos de internação como as Comunidades 

Terapêuticas, como efeito de disputas de forças e a necessidade da criação de mais 

mecanismos de controle. Sem perder de vista que o castigo emergiu na sociedade moderna 

como a privação dos direito à liberdade que algumas correntes dentro da medicina/psiquiatria 

em parceria com religiões judaico-cristã afirmaram ao logo do tempo, como também, a 

necessidade de se utilizar o corpo como intermediário na relação com o Divino e necessário 

para o campo do cuidado e “salvação”.  

Destaco também o que Nietzsche colocou em relação aos mecanismos de castigo e 

sua pertinência em relação ao processo de mudança das práticas da justiça e seus apoiadores 

na sociedade moderna. O autor trabalhou em sua obra, “Para a genealogia moral uma 

polêmica (1877)”, o valor moral do castigo. Entre outros mecanismos de controle, ele 

depende da forma como é reinterpretado, reutilizado. Ele remete a um poder que lhe é 

superior e que se modifica e pode apontar um novo sentido, pois não é único. Da mesma 

forma a utilidade de uma instituição, de uma religião, um costume social, um uso político. 

A partir de Nietzsche, pode-se pensar que  
“[...] todos os fins, todas as utilidades são apenas indícios de que uma vontade de 
poder se assenhoreou de algo menos poderoso e lhe imprimiu o sentido e uma 
função; e toda a história de uma "coisa", um órgão, um uso, pode ser uma 
ininterrupta cadeia de signos de sempre novas interpretações e ajustes, cujas causas 
nem precisam estar relacionadas entre si, antes podendo se suceder e substituir de 
maneira meramente casual. [Logo], o "desenvolvimento" de uma coisa, um uso, um 
órgão, [é] sim a sucessão de processos de subjugamento que nela ocorrem, mais ou 
menos profundos, mais ou menos interdependentes, juntamente com as resistências 
que a cada vez encontram, as metamorfoses tentadas com o fim de defesa e reação, e 
também os resultados de ações contrárias bem sucedidas.(NIETZSCHE, p.28). 

A justifica no lugar do carrasco passou a ter um conjunto de especialistas, de 

técnicos, os guardas, os médicos/psiquiatras, os orientadores espirituais de várias ordens 

(padres e pastores) entre outras profissões que foram criadas ao longo do tempo, e que nos 

dias de hoje nomeamos como equipe multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais, arte 

terapeutas, e conselheiros). 

A partir desse entendimento, a Justiça e demais instituições convergiram para outras 

faces do exercício do poder. Reportando as minhas memórias, me lembrei das estratégias 

utilizadas pelos gestores ao relançar modus operandi com base no proibicionísmo através de 
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seus enunciados (leis, documentos) como resignificando, os antissociais, agora, crakudos, 

zumbis, como usuários de drogas como pessoas com transtornos mentais pelo uso abusivo de 

drogas.  

Do mesmo modo que o castigo foi resignificando (mecanismo de controle e 

contensão), o tratamento em longas internações especializadas entre outras estratégias de 

controle a partir de um conjunto de normas adjetivadas como terapêuticas (CAPS, RT, Casa 

de Acolhimento). Mecanismos que privam o direito de liberdade através da penalização e 

diminuem o poder sobre o próprio corpo ao rotulá-lo “corpo-drogado”, como doente, ao 

mesmo tempo em que aumentou o poder e o sentido das diretrizes proibicionistas que se 

sustentam em feitos políticos e valores morais em diferentes momentos. 

Nesse contexto de interação entre a medicina/psiquiatria e justiça, no que diz respeito 

ao cuidado na saúde para os usuários de Álcool, Crack e outras Drogas (UACD), me 

interroguei se nesse processo não estaríamos construindo possibilidades, fluxos para a 

emergência de forças instituinte em tensão com um tipo de instituição, a drogadição. Isso 

porque foi se desvelando com intensidades ora mais, ora menos, relações instituídas em torno 

do “corpo drogado”, valores religiosos, morais, que se nomearam não proibicionistas. Os 

movimentos de resistência como forças instituinte talvez tenham ficado restritos a algumas as 

linhas de fuga através de algumas experiências ditas RD.  

O que se fortaleceu foram relações dentro do campo da Medicina, suas 

especialidades e a Justiça, que na modernidade, a partir de diferentes categorizações, ampliou 

o território das nomeações dos usuários como dependentes químicos, transtornos mentais 

causados pelo uso de drogas, usuários com uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, 

reafirmando em alguns momentos o pensamento que no jogo das relações, no arranjo de 

interesses, em diferentes territórios no social, os atores devem entrar na guerra e as drogas 

devem ser combatidas. As regras do jogo não são claras, e cada vez mais, a Justiça é 

convocada à regular através dos atos normativos, relacionados à criminalização do usuário.  

Arranjos que como pesquisadora genealogista militante implicada até um dado 

momento, não me fazia questionar se as diferenças que foram instituídas entre as drogas 

lícitas ou ilícitas não foram criadas como táticas estratégicas de controle e produção de 

subjetividades reativas no território do ressentimento. O que estava em jogo era cada vez mais 

a circulação de atores proibicionistas utilizando novas máscaras, novos dispositivos, 

instituições valores e saberes em um território comum, em um momento compartilhando com 

à medicina/psiquiatria e à justiça, e em outro atuando na regulação da vida a partir de 

mecanismos discursivos religiosos buscando e prometendo a salvação e o reino dos céus. Em 
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alguns momentos, a dinâmica é circular entre os dois campos, como exemplo a criação, um 

complexo científico - judiciário a partir do conjunto de normativas que fazem parte do que 

Foucault (2014) afirmou como uma nova moral do ato de punir, de castigar.   

Compartilhando dessa afirmação de Foucault para o entendimento do TACD no 

município de Niterói, desloquei-me sobre alguns pontos do território que até então não eram 

questionados como as afirmações dos gestores entrevistados em relação ao uso das drogas 

lícitas e ilícitas. Eles afirmaram que a questão da saúde em relação ao “problema das drogas” 

na cidade, até a primeira década do século XXI, foi o álcool, que neste jogo de interesses 

entre os atores instituídos coube à saúde pública tratar.  

A saúde se ocupava das crises de abstinência e intoxicação. Isto restrito às 

internações que ficavam a cargo das clínicas psiquiátricas particulares, que se limitavam a 

privar os internos de sua liberdade e promover a adequação de seu comportamento. Segundo 

Lazari (2018), estas clínicas desde 1940, ofereciam seus serviços na cidade. Em 1966, o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), implantou ações que tiveram como 

consequência a reorientação dos recursos públicos para a assistência privada como política 

nacional. A União passou a financiar internações nas instituições particulares no município, o 

que acarretou uma significativa expansão dos leitos conveniados na cidade e nos arredores do 

município.  

Clínicas psiquiátricas particulares responderam, por exemplo, aos anseios e 

princípios da “Liga Brasileira de Higiene Mental – LBHM" 21. De acordo com Carvalho 

(2012), em seu artigo, “Higiene e Eugenia: brevíssima genealogia da trama discursiva 

antialcoólica no Brasil”. Em 1923, um médico e deputado argumentou que, “1º - o 

alcoolismo é uma doença moral e seu remédio está na educação; 2º - o alcoolismo é uma 

doença social e seu remédio está na ordem” (CARVALHO, 2012, p.84). Princípios e valores 

como esses, resistem como mecanismos discursivos ao logo dos tempos e reforçaram a 

questão, do alcoolismo, como uma questão de um saber médico-moral. Henrique Roxo, ator 

conhecido, na história da saúde mental, participante da LBHM aconselhava “evitem a 

ingestão de tóxicos e poupem as causas de ordem moral que acarretem a degeneração da 

prole” (CARVALHO, 2012, p. 94). 

21 Liga Brasileira Higiene Mental – LBHM: Tem por objetivo regularizar e fortalecer as funções 
afetivas, intelectuais e morais do indivíduo, bem como combater as causas determinantes das 
perturbações psíquicas. In: SOUZA, Milena Luckesi  & BOARINI, Maria Lucia - A deficiência 
mental na concepção da Liga Brasileira de Higiene Mental, 2008. Acesso em 1/09/2019. Disponível: 
C:/Users/maria%20alice%20bastos%20s/Documents/arte%20tese/higiene%20mental%20LBGM.pdf 
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Como em todo grupo existiam filiados de correntes diferentes na psiquiatria 

brasileira, com ideias e interesses distintos como Juliano Moreira22, vinculado à tradição 

alemã, fundador da colônia de mesmo nome no Rio de Janeiro, ao discursar em reuniões da 

LBHM, em 1929, como presidente da reunião, ele chamou atenção aos aspectos étnicos, 

políticos e ideológicos, deslocando epistemologicamente da esfera moral para o campo da 

biologia, o que potencializou a disputa entre saber e poder. Ele destacava em suas falas sobre 

alcoolismo a necessidade e a importância da proteção à ”boa saúde mental, fonte de energia 

produtiva“ (CARVALHO, 2012, p. 95). Moreira também falava da necessidade dos sanatórios 

como reformatórios, com instalações próprias para manter os internos em atividades e desse 

modo afirmava a ideia que os trabalhadores com problemas com alcoolismos necessitavam 

das internações para que fossem transformados em trabalhadores fortes e dóceis.  

Como bem lembrou o entrevistado G2, não havia tensão entre os diferentes atores da 

saúde de Niterói em relação a lida com os “problemas das drogas”, pois era uma relação 

fraterna. Mas mudanças ocorreram principalmente com a Constituição Cidadã de 1988, em 

que os poderes foram redistribuídos entre os Municípios, os Estados e o Federal e novos 

atores e representações se constituíram nos conselhos municipais, estaduais e federais e 

também tiveram acento atores tradicionais e junto a eles valores e poderes instituídos no T 

ACD.  

Na esteira das mudanças constitucionais e legislativas, promoveram-se novos 

encontros no território político, com a criação dos conselhos e mudanças políticas partidária 

em todo o Brasil. Na cidade, como em outros municípios, os fluxos reconfiguraram os 

territórios e novos grupos, “times”, como o da SM/AD que chegou ao COMAD com o apoio 

da gestão municipal e junto, mecanismos discursivos próprios dos militantes do SUS, atuando 

orientados pela diretriz da descentralização dos poderes, defendendo a cogestão como 

princípio e representatividade participativa da sociedade civil a convocando para estar junto 

aos gestores do público, na constituição do conselho como o responsável pelo encontro entre 

os atores envolvidos no cuidado do usuário no campo da promoção, prevenção e tratamento. 

O que até então não havia ocorrido como citou o entrevistado G2.  

22 Juliano Moreira: Diretor Geral da Assistência a Alienados, Presidente da sociedade Brasileira de 
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, Presidente de Honra da Liga Brasileira de Hygiene Mental. 
acesso: 1/09/2019. Disponível: 
file:///C:/Users/maria%20alice%20bastos%20s/Documents/arte%20tese/hygienemental%20ABHM.pd
f 
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Avalio que a experiência de estar junto ao grupo, fazer parte do “Time”, me 

constituiu, em uma relação de alteridade, pois o reconheci como intercessores neste coletivo, 

possibilitando criação, me compondo e recriando caminhos de potência na militância, na 

gestão, na política, na multiplicidade de coletivos, aprendendo formas de se fazer política e 

talvez linhas de fuga ao instituído no TACD. Produziram-se também momentos de intensas 

experiências atuando em diferentes planos, no profissional, no pessoal no afetivo, durante a 

formação, nas propostas de promoção à saúde, na ética do cuidado, imbuídos em valores, 

princípios do SUS, parte que comporiam potencias de vida da pesquisadora genealogista 

militante.  

Vida enquanto potência, que se somou à produção do discurso sanitarista reformista 

com o objetivo de produzir mudanças através da formação dos profissionais nessa ideia de 

nos compor enquanto time. Constituir também mudanças no território da SM/ACD contando 

com forças como a Psicanálise, forças do território Universitário e suas especialidades, atores 

da política partidária, como os militantes do Partido dos Trabalhadores, assim como, os 

valores e princípios, tão conservadores, moralistas, que disputavam e constituíram a 

microfísica do poder no TACD e a saúde como valor. 

Atores que, anteriores à PACD, investiam em estratégias e mecanismos de poder que 

garantiam e predominavam em seus espaços do território universitário, político e assistencial. 

Eles não problematizavam a drogadição, a doença e se as diretrizes seriam da abstinência ou 

RD, mas algo que talvez fosse o mais importante: o poder pelo financiamento dos projetos, o 

poder sobre o corpo drogado entre outros recursos destinados ao problema.  

O que chamou minha atenção e me remeteu ao pensamento e produção de Foucault 

(2014) ao propor o estudo da metamorfose dos métodos punitivos e os diferentes dispositivos, 

novas máscaras que compõe a Biopolítica, em que o ato de se castigar, punir, penalizar, pode 

se dar de diferentes formas. 

Os movimentos, dobras, processos intensos de subjetivação, elaborações com alguns 

equívocos que nomeei como “tropeços”, um deles foi questionar a quem pertence o corpo do 

drogado? Baseando-me em conceitos do território Nietzschiano, pude elaborar que o corpo 

drogado tem o sentido restrito, limitado, pois compõe uma relação de forças reativas cuja 

proposta é regulá-los, dominá-los, e lhe atribuir valor através de mecanismos discursivos 

moralistas (exemplo: o sentido do uso das drogas em diferentes momentos e em diferentes 

religiões), potencializando o sentido de existência os mecanismos proibicionistas que cada 

vez mais me sugou como força na superfície movediça, como questão.  
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Mecanismos discursivos moralistas/proibicionistas que ao analisá-los, possibilitou-

me pensar sobre as relações de poder e das relações de objeto que se encontram intrínsecos a 

questão. Tratou-se de um jogo que se constituiu entre forças que se tencionaram, pois vontade 

atua sobre vontade. Na relação entre forças, a vontade que domina se exerce sobre a vontade 

se se deixa dominar. Como efeito de análise, tive o entendimento que durante 

aproximadamente vinte anos, busquei na experiência e na perspectiva do SUS, promover 

encontros concernida no que entendo como o princípio de humanização que ele propõe 

através da formulação da PACD. Mas o movediço das forças que constituem o território ACD 

produz tensões na dinâmica entre forças, entre vontades.  

Prosseguindo no processo de análise e da avaliação da experiência de reconfiguração 

do TACD, fez sentido a conexão com o que Foucault (2014) nomeou como uma tecnologia 

política do corpo ao me reportar as diferentes estratégias que a equipe do CAPSad investiu no 

sentido de produzir tecnologias do SUS ao mesmo tempo valores para a saúde e como fonte o 

território. 

Tecnologias que através de múltiplos mecanismos e estratégias disputaram espaços e 

me levaram a problematizar se não se tratava da existência da instituição Drogadição, rede de 

relações na disputa do instituído e instituinte, na disputa dos espaços de tratamento e 

reabilitação dos UACDs, mas promovendo também diferentes formas de privação de 

liberdade, de castigar, de controlar, como técnica de poder de salvação, em que o homem, 

dubla o crime através do objeto de intervenção penal e objeto de saber com status científico. 

Segundo Foucault, trata-se  
[...] de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e 
instituições, mas cujo o campo de validade se coloca de algum modo entre esses 
grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. 
(FOUCAULT,2014, p.30). 

Conforme sugerido por Foucault, analisar as diferentes formas de punição existentes 

na sociedade moderna, neste caso, no TACD, me levou a querer conhecer o contexto anterior 

e como aconteceu a formulação da PACD como fenômeno social e possibilitou verificar que 

as tecnologias do corpo consideradas como novas, expressam medidas punitivas, formas 

alternativas de castigos, a privação da liberdade como penalidade e fazem parte do TACD. 

Tecnologia política do corpo regulamenta ou não pela PACD e não são produzidas 

unicamente como negativas, mas também ligadas a sentidos “positivos” e úteis, pois tem o 

compromisso de sustentar seu sentido e a existência das instituições que as promovem como a 

da drogadição. O que me levou a abordar o tema das novas tecnologias mais à frente. 
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O financiamento enquanto valor 

 

O financiamento enquanto valor nas relações entre atores e não menos importante, 

para o exercício político, se colocou como um elemento de poder através das posições 

estratégicas dos gestores nos diferentes níveis municipal, estadual e federal imbuídos em suas 

funções de gerir a cidade e as pessoas, dentro do processo de cuidado ou não formulando e 

implementando mecanismos possíveis dentro de diferentes perspectivas e valores morais, 

preconceituoso em sua maioria entorno dos princípios judaico-cristão. Valores que somados à 

lógica capitalista neoliberal, giram entorno da crença que existe uma verdade o “problema das 

drogas”, que afirma cada vez mais a saúde como bem de consumo, estratégico para qualidade 

de vida em sociedade, se beneficiando dos mecanismos enunciativos como o SUS sem perder 

de vista as lógicas tradicionais e conservadoras.  

O financiamento foi reafirmado como um elemento propulsor na produção de poder 

e de valor nas falas dos gestores entrevistados, nos estudos e documentos que pude 

sistematizar inicialmente no artigo “Política de Atenção Integral aos usuários de álcool e 

outras drogas: uma análise, guiada por narrativas” cujo objetivo foi dar início a análise dos 

mecanismos de enunciação dos gestores do MS, na formulação da PAIAUD (SILVA; 

ABRAHÃO, 2019).  

Nesse momento da análise, foi oportuno trazer algumas considerações que 

realizamos no artigo e junto fragmentos das narrativas dos gestores federais que se 

envolveram na experiência da PACD no município em questão. Foi possível perceber 

conexões, que avaliei como importantes na produção de poder e valores, através das 

narrativas dos gestores federais e dos gestores municipais no sentido de se buscar na política 

uma forma de reafirmar os princípios do SUS, a saúde enquanto valor, mas também um 

conjunto de valores morais e econômicos que compõe o TACD reafirmando as medicinas, as 

especialidades, lado a lado aos atores proibicionistas que compõe um cenário tenso de 

aparente momento fraterno, momentos de estado de guerra e outros de silêncio de aparente 

paz. 

No artigo de Silva e Abrahão (2019), os entrevistados ao relatarem a história por 

meio de marcos às narrativas, trouxeram para superfície o tensionamento no território, 

disputas, o sentido do financiamento para além da implementação da PACD, o que chamou 

atenção, 
 (G6): [...] não existia um serviço específico, os primeiros foram os serviços 
CAPSad [...] o que se tinha era a SENAD que emanava vagas orientações sobre 
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prevenção [...] aparentemente era o mesmo governo, mas a SENAD era dirigida pelo 
general, era a questão do comando [...]. (SILVA; ABRAHÃO, 2019). 

O gestor (G6) colocou que no território da PACD se vive um “estado de guerra”.  
[...] como perder a guerra [...]. Esta lei, [11.343] instituiu o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Isto porque o MS cedeu a direção da 
Política AD para a SENAD, que, com o passar dos anos fortaleceu-se contando com 
uma bancada de 160 políticos da conhecida bancada religiosa e de comunidades 
terapêuticas [...]. (G6, 2018). 

Esses fragmentos trazem para narrativa os interstícios das relações de poder no 

território da política e fizeram sentindo quando Foucault (2014) fala do poder instituído como 

o sistema em que se exerce o poder na forma de dominação - repressão “um simples efeito e a 

simples continuação de dominação”. Isso em pleno processo de redemocratização, em que o 

MS junto a CSM nacional foi se construindo como um dos atores principais, pois possuía um 

grande financiamento sendo investido na SM/ACD, como agenda da saúde pública do 

governo Lula. Nesse contexto, instituíam-se vários mecanismos de financiamento, 

dispositivos de controle, mecanismos enunciativos afirmando o não proibicionísmo.  

 “Guerra e pela guerra”, de acordo com Foucault, mesmo em momento de paz, pode 

ser utilizado armas que serão os juízes, como o silêncio.  

O entrevistado G6 ponderou que a SENAD produzia eventos sem articulação com a 

saúde pública, e a data coincidiu e produziu alguns conflitos, as duas políticas não falavam 

entre si. Desta mesma forma aconteceram outras ações e criação de mecanismos como o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD): 
[...] o conflito se atenuou, pois alguém capitulou [...] 2006 foi uma coisa decisiva. 
Foi uma coisa enlouquecida. A gente não previa ser derrotado. A lei de 2006 
[SISNAD] era considerada por todos avançadíssima e não se deu conta [...]. (G6, 
2018). 

Enquanto pesquisadora genealogista, chamou minha atenção o jogo entre as forças 

no plano das políticas. Como afirmou (G6) em sua narrativa ao se referir as bancadas e 

partidos políticos no congresso. Tema que merece outro estudo e maior atenção. Estes se 

apresentavam em movimentos a favor da redemocratização, mas poucos a favor da RD, pois 

as forças proibicionistas estavam, e ainda estão, cada vez mais implicadas e aumentando os 

momentos de tensão.  

As forças proibicionistas ficaram em maior evidência no território dos serviços da 

saúde depois de 2006, através de atos normativos e mecanismos discursivos cada vez mais 

ambíguos através de políticas públicas que sustentaram a penalização ao uso de drogas e a 

redução de danos como estratégia. A princípio, poderia pensar na reconfiguração radical da 

“guerra” entre os proibicionistas e os não proibicionistas. A partir do estudo ficou evidente 
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que o financeiro foi para as mãos da SENAD, para grupos conservadores proibicionistas e 

com ele o controle da PACD, reduzindo potência e importância da participação do MS e seus 

grupos menos conservadores que se afirmam não proibicionista. Mas não existem dois lados. 

Os dois fazem parte do território na disputa pelo “corpo drogado”. O que colocou em dúvida 

em que medida a PACD possibilitou o sujeito cidadão e a democracia. 

O financiamento, um elemento que produz poder e valor para produção de outro 

valor, a saúde, compondo o TACD, ampliou o número de atores em disputa, produzindo o 

terreno, movediço e ambíguo, com poucas margens de negociação, como aconteceu com a 

SENAD, que se aliou a atores como a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a 

Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e Federação 

Nacional de Médicos (FENAM), entre outras instituições nacionais e internacionais. Estes 

atores produziram mecanismos discursivos, como afirma G6: [...] a SENAD que tinha que 

servir a Deus e em outro momento ao diabo [...]. Tinha que acender uma vela para o United 

Nations Office on Drugs and Crime [...]. 

O financiamento produziu alianças políticas em territórios variados e suas 

instituições, como retratou G3:  
 [...] O programa financiava reuniões dos secretários no âmbito nacional, pesquisas 
da saúde mental convocando a presença da Psiquiatria. Foi importante financiar bem 
os projetos da saúde mental [...] 

A partir dessas estratégias, verificou-se a interferência no encaminhamento das 

políticas, nas possibilidades de produção de novos atores, na emergência de linhas de fuga e 

na produção de resistências. G3 coloca:  
[...] no Brasil, aconteceram financiamentos relevantes vindos das cooperações da 
OPAS [...], mas sofreram cortes importantes caso não firmassem a abstinência e não 
a redução de danos [...]. Mas outras estratégias foram criadas, como projetos 
assistenciais que eram encaminhados se dizendo servir para o acolhimento, sem 
tocar no assunto de redução de danos.  

Nesse jogo dos discursos movediços e composição de novas máscaras, não se exclui 

o MS, como colocou o gestor G6 ao considerar ter perdido a guerra para SENAD. Afirma G6: 

“a [...] SENAD tinha mais financiamento que o MS e a chegada da falsa epidemia do Crack, 

[...] sobre o controle da SENAD.” (G6). Na sequência percebesse que o poder sobre a Política 

AD está cada vez menos na posse do MS, com mudanças na política de investimento e 

mudança das representações políticas no congresso nacional. 

Me experimentado no exercício genealogista, caminhei sobre a proveniência, me 

reportei à época em que o CAPSad começou a se reportar á SENAD para solicitar 

financiamento para projetos que inicialmente foram fomentados pelo MS, o que serve como 
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exemplo da ambiguidade do TACD. De dentro dos projetos emergiam discursos e propostas 

ambíguas como a experiência da Redução de Danos, Escola de Redutores de Danos do 

município. Tínhamos a proposta destas estratégias, mas o corpo da proposta ao mesmo tempo 

que sugeria mecanismos de ação através de projetos no território, como o Projeto de 

Articulação Comunitárias, com múltiplas frentes de trabalho intersetorial se desdobrou para 

atender as tecnologias políticas sobre o corpo capturado como drogado, como propostas 

disciplinares reforçando mecanismos de controle pedagógicos como palestras, grupos, dentro 

das instituições diante das novas fontes de financiamento como, por exemplo, o Grupo de 

Redução de Danos. Um espaço de orientação, informação aos usuários de álcool e outras 

drogas, objetivando maiores esclarecimentos sobre a Política de Redução de Danos, (MS) 

causados pelo uso abusivo e construindo juntamente aos usuários a realização de escolhas 

mais conscientes sobre o uso de álcool e outras drogas, possibilitando a sua diminuição, 

substituição ou possível interrupção. (Relatório do Programa de RD do SUS, CAPSad, 2006) 

De acordo com as táticas e estratégias de poder na produção de jogos de verdades, 

parâmetros foram instituídos tanto pelo MS quanto pela SENAD e desta forma as parcerias 

acontecendo. Parcerias para financiamento que não se restringiria ao MS, mas ao Banco 

Mundial, a OPAS, conforme fontes documentais subsidiaram esta análise ao afirmar que a 

forma como os atores se relacionou no TACD, até então era fortemente alinhadas aos arranjos 

internacionais junto as Nações Unidas.  

O Brasil, como país membro, vem sendo regulado pelas forças proibicionistas da 

UNDOC. Eles definem e interferem nas escolhas dos projetos que deverão receber 

financiamento no âmbito internacional, nacional e consequentemente nas políticas públicas. 

Neste contexto que na virada do século XX/XXI, além do financiamento, as convenções 

regularam e continuam regulando o uso de diferentes substâncias químicas para uso medicinal 

e criaram normas para a prevenção e controle do abuso de algumas substâncias (FONSECA; 

BASTOS, 2012, p.23). 

Segundo os autores anteriormente citados, as decisões no âmbito das Comissões de 

Narcóticos são realizadas de forma consensual na Assembleia Geral da ONU e só deverão ser 

alteradas por outra Assembleia e também por consenso. Felizmente existem resistências e, por 

exemplo, em 2006, representantes do Brasil do Programa Nacional de DST/AIDS e SM 

apresentaram ações de redução de danos em relação à transmissão de HIV por 

compartilhamento de seringas, o que teve boa repercussão. Houveram também muitos 

investimentos do Banco Mundial e da UNODC entre 2006 - 2009 no Brasil com projetos de 

prevenção à AIDS e ao uso de drogas. (FONSECA; BASTOS, 2012, p.26). 
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Sobre esse momento, o entrevistado G6, enquanto representante da CSM e do MS na 

reunião da UNDOC, em 2006, considerou esta experiência como exitosa no sentido de criar 

movimento e possibilidades de novas configurações ao propor espaços de discussão do tema 

drogas, como saúde pública, em eventos internacionais como G6 afirma: “[...] à participação 

decisiva da delegação brasileira [na UNODC] coordenada pelo MS, aprovou-se, pela primeira 

vez, a entrada do termo redução de danos. Feito ocorrido em 2006, na Commission on 

Narcotic Drugs, órgão da ONU”. 

No âmbito nacional, o entrevistado apontou como encontros importantes no sentido 

político e de afirmação de ocupação do TACD, o primeiro encontro dos Centros de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPSad), em Santo André/SP, 2004 e 

também o I Encontro Nacional de Redução de Danos em Serviços de Saúde, em Santo 

André/SP, em 2006. Encontros que produziram tensão, pois produziram e fortaleceram 

coletivos no Território RD, ocupando espaços em planos que as forças proibicionistas se 

encontravam menos potentes no movediço das relações.  

O território RD, que historicamente esteve junto a DST/AIDS no âmbito 

internacional e nacional, durantes décadas e atravessando o século garantiu significativas 

repercussões no âmbito do município e fenômenos como a PAIUAD, segundo demarcaram os 

entrevistados como G1, G2 e G4, promoveu mudanças na cidade. Repercussões que mais a 

frente irão compor as considerações da tese.  

No conjunto da análise sobre estas diferentes fontes de financiamento, os feitos que a 

Constituição Cidadã (1988) promoveu com o processo de municipalização, possibilitou que 

os novos espaços fossem controlados pelos partidos políticos que compunham a gestão no 

município, além de obterem poder, e uma fatia maior do financiamento público, promoveram 

novas dinâmicas e maior tensão entre as forças que compunham o território da saúde e como 

valor. 

Os entrevistados G1 e G2 afirmaram categoricamente que a criação do serviço de 

porta de entrada do município dentro do único hospital municipal da cidade, concentrando o 

financiamento, a AIH, produziu muita tensão, movimentação no território da saúde como um 

todo. Segundo os entrevistados, o objetivo foi assegurar a regulação do financiamento público 

das clínicas particulares.  

Percebi essa proposta dos gestores municipais como estratégicos para interromper 

este circuito em que as clínicas particulares freneticamente obtiveram lucros importantes, 

desde os anos 70, próprio da “indústria da loucura” e que acontecia na cidade até início do 

século XXI, resquícios que considerei uma das formas perversas da terceirização dos serviços. 
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Entendi que ao interromper o circuito criando outros serviços, foi uma estratégia que 

promoveu mudanças no financiamento, mas problematizei a lógica que não foi 

necessariamente alterada, pois houve somente o redirecionamento de quem deveria controlar 

os corpinhos drogados e os loucos. 

O entrevistado G2 avaliou: 
A clínica [AN] está morrendo. Em minha opinião o [AN] se mantem por uma 
inercia da gestão. Havia uma época que havia uma aliança, sobre tudo do [diretor] 
com algum desses deputados, na época da Federação Nacional de Hospitais era 
forte. Essa galera toda se ferrou. Eles perderam. Hoje em dia os hospitais que 
ficaram fortes, o nicho deles é dos seguros saúde. Eles não querem saber de SUS. 
SUS é pra pobre. E pra hospital pobre que é hospital psiquiátrico ou estas 
cliniquetas. Então, ele não tem poder mais nenhum. Nem ganhar dinheiro ganha 
mais. Por que [diretor] não tem menor condição de sustentar o hospital com 80, sei 
lá, 70 pacientes recebendo o que recebe, não tem menor condição. [O hospital 
municipal] se sustenta por que o município subvenciona isto aqui. Não é pela AIH 
que a gente sobrevive. [...] Pra enfrentar de frente tinha que tirar aqueles pacientes 
de lá e fazer o que fizeram em [RB]. Chamaram o Estado para poder ajudar e criar 
um grupo para poder fazer isso. O município não consegue fazer isso de forma 
eficiente e decidida. O Estado por sua vez se omite de tudo e cada vez mais e aí vai 
ficando assim. (G2, 1998). 

Nesse sentido, outros mecanismos foram criados. Portarias como a PT GM nº 336 de 

2003, citada em atos normativos, documentos como apontou Sávio (2016), Teixeira et al. 

(2016), relatórios de gestão da CSM (2007), nas entrevistas. Estes afirmam que a portaria teve 

uma importância estratégia, pois possibilitou a criação das diferentes modalidades de CAPS.  

Mas ao mesmo tempo, ao se ter uma perspectiva crítica, verifica-se que estes 

serviços não se sustentam, continuam nas mãos das mudanças das forças políticas que 

estiverem no comando. Principalmente quando as equipes de coordenação propõem projetos 

relevantes, arrojadas, que possam vir a interferir no processo de cuidado no território, 

potencializando os recursos existentes e não se restringindo ao saber especializado e na 

formação única das especialidades.  

Observou-se como importante estratégia de controle a precarização da instituição 

CAPSad, pois ao ter as fontes de financiamento modificadas, a equipe de coordenação não se 

sustentou no trabalho e o desdobramento dos projetos, o que virou manchete de jornal em 

momentos de maior crise, como falta de remédio, recursos humanos e recursos para acesso ao 

tratamento. Denúncias que emergiram nos relatos dos profissionais, usuários e familiares que 

circulam de maneira precária nas assembleias das associações como a AUFA – SM de 

Niterói. São dispositivos que não se sustentam com os repasses financeiros na atualidade e 

ainda disputam o financiamento com as CTs, que foram incluídas na RAPS conforme a 

Portaria Nº 3.992 de 28.12.2017. 
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3.2 Uma proposta de composição e decomposição nos cenários da Política Álcool, Crack 
e outras Drogas em território movediço. 

 

Propus neste capítulo narrar experiências, construídas pelas memórias e produzidas 

pelos encontros durante minha trajetória como trabalhadora do município estudado. Encontros 

que se deram na formulação e implementação da Políticas Álcool, Crack e outras Drogas 

(PACD) na Atenção Integral ao usuário de álcool e outras drogas (PIAUAD) que compôs um 

conjunto de políticas na saúde mental em um Município do Estado do Rio de Janeiro entre 

2001- 2015. Fui advertida que seria necessário empenho na elaboração desta narrativa sobre o 

fenômeno PACD/PAIUAD na cidade, pois se trata de um território “movediço”, um território 

em que forças em movimento preenchem todos os espaços, compõe e decompõem “os 

castelos de areia”, as instituições em disputas sobre corpos drogados, o tensionamento entre as 

forças de o território saber e poder.  

Ousar foi preciso, fazer emergir feitos e singularidades na tentativa de desvelar e 

criar em certa medida, linhas de fuga 23neste território “movediço”. Nessa perspectiva, foi 

possível identificar quais forças compunha o território naquele momento, as relações 

possíveis e as estratégias do jogo, as tensões, os sentidos, no movimento de 

desterritorialização, territorialização, e reconfiguração da microfísica do poder.  

Investi, enquanto pesquisadora – genealogista - militante no rigor do estudo 

realizado, pois não era qualquer política de saúde, e sim, a que naquele momento possibilitou 

o MS investir em muito financiamento para as propostas da SM. Projetos e diretrizes que 

ajudei a formular e implementar junto ao coletivo do território SM/ACD da cidade. Durante a 

análise e elaboração da narrativa, me dei conta e pude perceber a intensidade das produções 

em fluxos, as disputas nos novos cenários, tensões próprias do território movediço, pois o 

sentido que o coletivo deu ao fenômeno PAIUAD produziu distintos movimentos dos fluxos 

em direção a novos processos de subjetivação. 

Decidi apostar no caminhar genealogista, a partir de fontes e pistas (documentos, 

entrevistas) que contribuíram para emergência de fluxos, na formação de diagramas, 

identificação de relações de forças em disputa. Fluxos, que se movimentaram em diferentes 

23 “linha de fuga” noção utilizada neste estudo, como expressão do processo de agenciamento no plano 
do território subjetivo. Este por sua vez, se compõe por relações de disputa de poder entre fluxos de 
forças que na dinâmica dos agenciamentos promovem o movimento de desterritorialização. Segundo 
Haesbert (2004) trata-se do se “engajar em uma linha de fuga, sair do seu curso e dissolver (ou 
destruir) os territórios originais por sistemas maquínicos e atravessar os estratos de ordenamento 
mental e material”. (HAESBERT, 2004) 
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direções e que compuseram uma dinâmica própria para a formulação e implementação do que 

foi nomeado como a primeira política pública para questões de álcool e outras drogas da 

cidade.   

Política formulada e implementada pelo MS na virada do século XX/XXI, compondo 

planos, narrativas, e possibilidades de análise do campo de álcool e outras drogas que passou 

a ser reconhecido como agenda para política pública dentro do SUS junto ao campo da Saúde 

Mental. Campo em que as pessoas, hoje identificadas como usuários, foram reconhecidas ao 

longo da história da loucura, e através de mecanismos discursivos da 

psiquiatria/justiça/religioso como viciados, delinquentes, antissociais, dependentes químicos, 

e a partir do código de classificação internacional das doenças – CID 1024 adquire mais uma 

nomeação: portadores de transtornos mentais pelo uso abusivo de álcool e /ou outras drogas.  

Foi neste território, a partir de algumas novas tecnologias de cuidado, em que o saber 

enquanto poder compôs as relações de forças do território psiquiátrico/jurídico/religioso. Falo 

da minha experiência junto a um grupo que durante aproximadamente quinze anos promoveu 

novas táticas, novos arranjos, afirmações e produções de verdades em disputa, o que mereceu 

após este tempo analisar os efeitos desta microfísica do poder neste território. Foi necessário 

muitas “marteladas” (rupturas) e o despojamento para prescindir das formas clássicas, das 

ciências duras para análise da política, na direção da produção de conhecimento na 

perspectiva das ciências históricas e sociais. 

Como apontei anteriormente, lancei mão da noção de proveniência de Foucault 

(2014), ela não aponta necessariamente a origem da história da PACD na cidade, mas os 

interstícios os quais fizeram emergir feitos, através de equipes e projetos compondo a 

micropolítica no território produzindo marcas importantes na pesquisadora. Optei por trazer 

acontecimentos que configuraram a saúde mental na cidade no final da década de 90 a partir 

de conversas, que se realizaram em forma de entrevistas com algumas perguntas como: O que 

os entrevistados avaliavam como problemas que tencionavam as relações no território durante 

o processo de reorganização da assistência, principalmente durante a implementação da 

PACD no município? Quais os pontos de tensão, à época de se instituir novos dispositivos e o 

Programa de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas a partir da Redução 

de Danos? Utilizei também como referência documentos, relatórios, teses, dissertações, 

24 Disponível: 
https://www.zapmeta.com.br/ws?q=qual%20%C3%A9%20o%20cid%2010&asid=zm_br_gc1_05&mt
=b&nw=g&de=c&ap=1t2&ac=2071&gclid=CjwKCAjwqNnqBRATEiwAkHm2BCEYTt9XLlMskkx
-bZNWMo1I8xsRC31Ubh1aViwP-tneQv82YTItJBoC6-wQAvD_BwE 
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artigos publicados e trabalhos de anais de congresso. Documentos e entrevistas que 

contribuíram para composição da narrativa que elaborei junto à experiência que tive no 

território como profissional militante. 

Rafael Guimarães Ferreira Lazari (2018), em sua dissertação “Histórias da Loucura: 

Percursos da Atenção Psicossocial no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba”, entrevistou gestores, 

enfermeiros e médicos psiquiatras que atuaram em diferentes frentes, tanto no hospital 

psiquiátrico municipal - HPM, e na Universidade da cidade25 entre outros profissionais. Ele 

teve como propósito colher depoimentos de atores responsáveis pela formulação e 

implementação de projetos assistenciais na saúde mental do município. Alguns dos gestores 

também foram entrevistados por mim e receberam como codinomes G1, G2, G3. Uns por eu 

ter clareza de sua importância no processo de implementação da Política, outros por indicação 

dos entrevistados. Nesta dinâmica agreguei outros gestores e profissionais da assistência que 

receberam o codinome, G1,G2, G3,G4, G5 e G6.  

 

Segue elementos que compõe o perfil profissional dos gestores entrevistados: 

 

Enfermeira, coordenadora do serviço de recepção e intercorrência de 1997 

até 2007 no Hospital psiquiátrico do Município e coordenadora de saúde 

mental em 2008 até 2010. Supervisora dos residentes da pós-

multiprofissional da rede SM nos últimos anos na assistência. 

Médico Psiquiatra foi coordenador de saúde mental do município em 1991 

e coordenador do Hospital Psiquiátrico do Município de 1992/ 2012.  

Psiquiatra, diretor do Hospital Psiquiátrico do Município desde 2015 e 

coordenador nacional de DST/ADS. (1996 a 2006) 

Psicóloga, coordenadora do Programa de Atenção Psicossocial para 

usuários de Álcool, Crack e outras drogas do município em 2004. 

Cientista Social, Articuladora Intersetorial do CAPSad da cidade desde 

2006. 

Psiquiatra, coordenador nacional de saúde mental (2000-2011). 

 

25 Este hospital psiquiátrico municipal faz parte do campo de formação para os alunos de graduação, 
pós-graduandos, e residentes de psiquiatria e multidisciplinar. A Universidade fez parceria 
institucional desde os anos 60 com as enfermarias próprias para a formação dos médicos. Atualmente 
campo de formação para diferentes formações, serviço social, psicologia, enfermagem, entre outros. 
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Após a transcrição das entrevistas e a leitura atenta do material produzido por Lazari 

(2018), avaliei que as entrevistas se complementavam. O que compôs de forma relevante o 

processo genealógico que me propus a realizar a partir da minha memória de militante da rede 

de saúde mental e da bibliografia estudada.  

3.3 A composição da narrativa na experiência genealógica.  
 

Optei por construir narrativas com várias composições, documentos, entrevistas e 

minha memória. Estas narrativas serão apresentadas a seguir e na composição nem sempre 

todas as entrevistas serão utilizadas ao mesmo tempo.  

Em conversa com G1, foi possível recolher elementos importantes para análise. 

Vieram à tona os feitos marcadores para certo desenho da rede SM, através de sua narrativa 

como dos demais entrevistados. Ela, como participante do processo, fez diferença nesta 

composição, pois até a sua aposentadoria, em 2018, atuou em diferentes níveis da gestão na 

saúde, mas sempre foi referência para as equipes de trabalho deste serviço e para mim. Ora 

ela estava na coordenação, ora na formação dos residentes que por lá passaram. 

G1 afirmou: “compus o time de...26”. Eles enquanto gestores se imbuíram na 

formulação e implementação de uma nova estrutura para assistência na saúde mental de 

cidade nas últimas décadas do sec. XX. A entrevistada [G1] topou junto ao time, o desafio de 

participar dos movimentos da Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica e a consolidação do 

SUS neste município. Pautaram-se em princípios como a universalização, acesso, 

integralidade e equidade na saúde. Orientados por leis como a 8.080, de 19.09. 90, que 

instituiu as bases de organização do sistema de saúde, estabelecendo como suas diretrizes a 

descentralização da gestão, a regionalização e hierarquização da rede de serviços. Projetos de 

reforma que repercutiram de forma significativa na configuração da rede de assistência deste 

município. 

Lazari (2018) trouxe em seu estudo informações relevante como, estes profissionais 

foram responsáveis por projetos comunitários em diferentes períodos a partir da década de 70 

que interferiram na rede de serviços comunitários de saúde no município levando a saúde 

mental para o território. Afirmou também que eles foram responsáveis pela criação da Escola 

26 Time, metáfora utilizada por G1 no sentido que os profissionais que fizeram parte do time faziam 
parte do coletivo e tinham como referência o gestor que em momentos diferentes orientou as equipes 
através de seus coordenadores em momentos diferentes da assistência na SM. Ele tomou a posição de 
comando para formulação e implementação de políticas públicas na cidade durante anos. 
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de Psicanálise deste município, e segundo os entrevistados possibilitou espaços de formação e 

produção de cuidados orientados pela psicanálise, o que veio a somar. 

Em seu depoimento, outro entrevistado, o G2 relatou a Lazari (2018), com riqueza de 

detalhes, porque fez sentido levar a Psicanálise para o Hospital Psiquiátrico do município 

(HPM), e que teve receptividade por parte dos profissionais que faziam terapia. Diz G2: 
 [...] A minha questão era, bom, a gente diagnostica, a gente começa a tratar, mas o 
tratamento é sempre o mesmo, a gente trata com, no caso era haloperidol, 
clorpromazina, não tinha outros antipsicóticos, a gente espera que os sintomas 
reduzam, diminuam, mas e daí por diante? O que a gente faz mais quando o paciente 
começa a voltar, a falar como ele tá, como ele não tá, ou a falar que ele tava 
deprimido com o que aconteceu a ele depois da psicose. [...] E aí, como é que eu vou 
lidar com isso? Como eu vou lidar com isso? Então, pra mim surgiu uma questão, 
que era como é que eu vou, como é que eu vou caminhar junto com os pacientes em 
relação ao tratamento deles? Foi aí que eu comecei a me interessar por alguma coisa 
da ordem do que se chamaria uma psicoterapia. Nessa época, [HPM] já tinha 
algumas pessoas que já faziam análise, que se submetiam à análise como tratamento. 
Embora a psicanálise, ali com o [NM], fosse alguma coisa meio proibida. (Lazari, 
2018). 

G2, na função de acompanhar, de formar os médicos, no território, após dois anos de 

atuação apontou em seus relatórios a importância da presença da Universidade para formação 

de novos profissionais para o campo da assistência especializada no primeiro Plano da SM da 

cidade em 1979.  

G2 concluiu:   
[...] A primeira é a de que ―a articulação da psiquiatria e da psicologia às equipes 
de Saúde Pública pode ser enriquecedor não só para o treinamento e assistência 
prestadas, mas também para a Universidade, que assim pode dispor de um universo 
mais adequado à nossa realidade social. Enfatizamos ser inviável conduzir essas 
ações sem a participação da Universidade e do Governo Estadual e Federal. E, por 
fim, mas talvez o mais importante, que este trabalho sirva de introdução a um 
planejamento integrado na área de Saúde Mental (Lazari, p.68, 2018). 

No processo de reorganização da assistência, G1 (2019) contribuiu ao avaliar a 

importância do Serviço de Recepção e Intercorrência – SRI na década de 90, como fruto do 

trabalho de muitas mãos27 e foi estratégico para mais a frente formular e implementar a 

PACD da cidade. Colaborou também nos processos de reformas: Reforma Sanitária e 

Reforma Psiquiátrica, não apenas na reorganização e reorientação de uma rede de saúde 

pública28, mas a consolidação das Ações Integradas em Saúde e das diretrizes de 

regionalização29, hierarquização e integração, o “Projeto Niterói”, uma proposta piloto para a 

concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) de 1988.  

27 Terapeuta Ocupacional, Psicólogas G1, psiquiatras do HPM, e outros.. 
28 Relatório interno da Coordenação de SM de [N], plano de trabalho: Processo 200/11459/2010 
29 Instituídas através de convênio entre o MS, o Ministério da Previdência e Assistência Social e 
estado, e operacionalizada através de comissões locais nos níveis Municipal, Estadual e Federal, as 
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A partir de encontros impulsionados primeiramente por docentes da Universidade e 

envolvendo servidores do INAMPS30, representantes do estado, do município e até mesmo 

das clínicas contratadas31, o “Projeto Niterói” se consolidou como um fórum onde estes atores 

assumiram de forma integrada os destinos da saúde pública.  

G1 comenta:  
[...] me lembro que eu fui fazer parte desse projeto, ele tinha como proposta uma 
reorganização da rede de saúde do município de Niterói. E eu fui me identificando 
muito com a questão da saúde mental. (...) Então juntou: a nossa necessidade de 
trabalhar com a psiquiatria, porque estava uma coisa horrível, a gente vivia 
enchendo a [CSAN, a CSN], e não tínhamos um lugar para pacientes psiquiátricos 
na rede pública [...]. (Lazari, 2018). 

 

Nesse processo, G1 é convidada a assumir o que inicialmente era experiência da 

porta de entrada da psiquiatria32 recém-instalada no HPM, e programar o serviço de 

emergência em 1997. Dispositivo que G1 tinha como referência as propostas municipais que 

por sua vez estavam em consonância com as orientações da Constituição Cidadã, com numa 

noção forte de cidadania e inclusão, que consagrou a saúde como um direito de todo cidadão e 

um dever do Estado (BRASIL, 1988)  

G1 ao falar sobre a emergência, afirmou: 
Em 1997 o SRI foi criado com o objetivo de receber toda e qualquer demanda da 
Psiquiatria, inclusive álcool e drogas [AD]. Por que AD era entregue as clinicas 
contratadas. A [CSAN - clínica contratada] era o primeiro a ligar. Eles adoravam, 
pois economicamente era bom. Tinha também a família que gostava de internar na 
[CSAN]. O familiar tirava de circulação. Na época era muito álcool. Eles iam para lá 
e davam uma tranquilidade a família. Eu até entendia. Nós não concordávamos que 
isso era tratamento. (G1, 2019). 

A emergência [SRI] era o lugar de grande possibilidade diagnóstica da rede. A gente 
não criou a emergência só pra [...] atender demanda, ter dados. A gente construiu, 
CAPS, CAPSi, a partir de dados. Pesquisadores mostram tudo isso. Como se 
poderiam ter dados a partir do SRI. (G1, 2019). 

G1 chamou atenção que G2 ao constituir o “time”, tinha como interesse que o SRI 

firmasse como lugar de formação, pois era tido como um dos grandes desafios para se 

Ações Integradas em Saúde possibilitaram, segundo Jairnilson Paim (1984): "a descentralização do 
processo de planejamento e da administração [na saúde pública], o que significa um corte em relação 
às práticas autoritárias e tecnocráticas que deformaram o trabalho dos técnicos de saúde no Brasil 
[através da] integralidade das ações de saúde, regionalização e hierarquização única dos serviços, 
valorização das atividades básicas, utilização prioritária e plena da capacidade instalada da rede 
pública, desenvolvimento de recursos humanos, participação dos segmentos sociais na definição de 
necessidades e na avaliação" (Paim, 1984, p.172) 
30 Instituto Nacional Assistência e Previdência Social 
31 Casa de Saúde AN, e a CSN. 
32 Anterior ao projeto de porta de entrada para psiquiatria no HPM a recepção dos usuários acontecia 
na emergência municipal e na maioria das vezes ia para as clínicas contratadas, principalmente os 
usuários de álcool e outras drogas. 
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produzir a Reforma Psiquiátrica. O HPM33 vinha, até então, em vários momentos da história 

da assistência na saúde mental da cidade servindo como mecanismo estratégico para formação 

especializada, através de projetos dentro e fora da instituição em consonância com a gestão 

municipal.  

G1 destacou como importante e estratégico para a saúde do município a posse de 

João34, ex-secretário executivo do “Projeto Niterói”, que assumiu a secretaria de saúde da 

cidade. Comentou G1: 
O [João] era uma pessoa técnica e foi buscar experiência fora. Enfim, a gente foi 
desenvolvendo uma possibilidade de trabalho para a saúde de modo geral, [...] e 
mais intensamente na SM. Tanto que se percebe uma coisa, o gerenciamento do 
Programa sempre ficou ligado diretamente ao secretário. Foi uma estratégia de 
gerência, fez toda a diferença. (G1, 2019). 

Considerei G1 com uma visão ampliada, podendo identificar as forças que 

tencionavam o território e a gestão. Ela junto ao “time”, este coletivo, reorganizaram um setor 

que era preocupante para gestão, sobretudo na questão do faturamento, das autorizações de 

internação hospitalar (AIH). O que compõe a questão do financiamento do serviço público 

através o “Projeto Niterói” provocou muita tensão entre aos atores, donos das clínicas 

conveniadas principalmente.  
Foi uma estratégia de gerência, fez toda a diferença, até as AIH [autorização de 
internação hospitalar], da psiquiatria ficou com a gente. A AIH de psiquiatria não 
ficou na mão de qualquer outra [...] A partir de uma definição política, desse 
secretário de saúde que era de fato técnico e não foi também por achismo. [o poder 
dos instrumentos foi a partir disso] a partir de uma definição política sim, desse 
secretário de saúde que era de fato um técnico.  Niterói não era pra ter dado errado 
no campo da saúde, pois isso tudo foi feito a partir da nossa realidade. (G1, 2019). 

Só pra você ter uma ideia, a Divisão de Medicina Social tinha AIH pra parturiente, 
tinha mulher que dava luz duas, três vezes ao ano, porque não tinha o menor 
controle. A gente se deparava com autorização de internação que era assim, um 
negócio muito complicado, uma fraude, era uma fraude. E aí a gente começa a pôr 
ordem nisso, e não foi simples, a gente brigou muito com o dono da [CSN], tinha 
que chegar às vezes com oficial de justiça pra entrar na [CSN] pra poder impor 
algumas coisas. A gente tinha um grupo de supervisão hospitalar, eu fazia parte 
desse grupo de supervisão hospitalar também. (LAZARI, 2018). 

33 No hospital municipal década de 60 e 70 foram constituídas “ enfermarias da universidade [UFF] os 
alunos passaram a exercer a assistência aos internos sob orientação do ensino da Cátedra de 
Psiquiatria, e também sob influência das Comunidades Terapêuticas em crescimento na época” ( 
Lazari, 2018) 
34 João nome fictício. Em 1984 ele assumiu a Secretaria Executiva do “Projeto Niterói”, pioneiro nas 
Ações Integradas de Saúde e responsável pela formulação de um novo modelo de assistência à saúde 
da população[...] em 1989, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, onde permaneceu 
continuamente por 10 anos. Disponível: 
http://www.acamerj.org/index.php?caminho=academico.php&id=384 
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Na esteira desse processo, outros dispositivos foram criados. Anos depois, o serviço 

de álcool e outras drogas - SAD, também dentro do complexo do HPM com a primeira 

coordenação do [LM], que trabalhava na saúde pública, mas tinha também uma clínica de 

reabilitação para usuários de álcool e drogas particular.  

G1 comentou: 
[...] a partir de certo diagnóstico de rede, a gente pôde ir organizando e ampliando a 
rede de saúde mental de Niterói. [...], a clientela de álcool e drogas, a gente quando 
inaugurou o SRI, a gente fez uma tentativa e conseguimos retirar da rede privada os 
alcoolistas e os usuários de drogas, porque isso enchia a [CSAN], eram as 
internações longas. De dois, quatro ano, seis. Então a gente começou a receber pra 
desintoxicar […] Pra desintoxicar e pra cuidar da síndrome, nos oito leitos iniciais 
do SRI, hoje SAD. A gente implantou praticamente, quase junto, o SRI e esses oito 
leitos. Esses oito leitos, a princípio não foram criados para isso não, tá? Mas depois 
eu faço então um … Mas a gente então cuidava disso: síndrome de abstinência e 
intoxicação, a gente cuidava ali. E era muito interessante. (G1, 2019). 
 
[...] criamos oito leitos, trazendo usuários da [CSAN], com mais de dez anos [de 
internação na SM]. [...]. [CSAN] estava faturando. Uma garantia permanente de 
faturamento. Aproveitamos os leitos para criar a enfermaria para usuários de álcool e 
drogas. Eles tratavam muito mal da desintoxicação e abstinência. O coordenador 
tinha muita eficiência para tratar [no HPM]. E fim, começamos a ver que tínhamos 
reinternações frequentes. (G1, 2019). 
 
A enfermaria tinha uma característica muito clínica e era o [LC e Nívio]35. A gente 
inaugura com três leitos, depois passa pra seis, enfim, e hoje é o SRI que você 
conhece. E a gente acolhia mesmo, toda demanda. (G1, 2019). 

O processo de transformações na saúde mental de Niterói em 2002, contava também 

com o projeto de desinstitucionalização, e foi quando compus o “time” do [HPM]. Entrei para 

o “time” participando desse projeto junto aos usuários internos que moravam na enfermaria 

conhecida como “de longa permanência”. Enfermaria em que usuários resistiam bravamente 

aos efeitos perversos do manicômio.  

Enquanto equipe, éramos orientados por instituir mudanças a partir do modelo de 

assistencial respaldados na Lei 10.216, do MS, de 6 de abril de 2001, que fundamenta os 

direitos dos usuários como cidadãos e que contribuiu como fonte para a maioria dos atos 

normativos instituídos nos anos seguintes. Contávamos também com projetos de 

desinstitucionalização e programas como “De volta pra casa”,36baseada na Lei 10.708, de 31 

de julho de 2003, para assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade 

35 Nomes fictícios 
36 O Programa De Volta Para Casa (PVC) garante o auxílio-reabilitação psicossocial para a atenção 
e o acompanhamento de pessoas em sofrimento mental, egressas de internação em hospitais 
psiquiátricos, inclusive em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, cuja duração tenha sido 
por um período igual ou superior a dois anos. O PVC busca a restituição do direito de morar e 
conviver em liberdade nos territórios e também a promoção de autonomia e protagonismo dos 
usuários. Disponível: http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-de-volta-para-casa 
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hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação 

psiquiátrica.  

Nesse contexto, trouxe minha experiência na III Conferência Nacional de Saúde 

Mental que ocorreu em 200137 e o que repercutiu no meu processo de cuidado e militância. 

Esta conferência foi realizada em dezembro de 2001 em Brasília, orientou a elaboração de 

documentos como atos normativos da saúde mental, álcool e drogas e possibilitou dar voz aos 

movimentos como expressões da RP, “por uma sociedade sem manicômios”, no bojo do 

processo de desinstitucionalização.  Testemunhei38 o quanto esta conferência foi um exercício 

de participação. As etapas preparatórias congregaram mais de 23.000 pessoas e contou com 

1.480 delegados. Havia representação dos movimentos sociais, profissionais de saúde, 

usuários e de seus familiares. (SUS; CNS, 2001) 

Nesta trajetória ao investir no território da saúde mental de Niterói não faltou 

oportunidade e espaço de conversa sobre situações dos usuários intoxicados que chegavam no 

SRI,39 no HPM, e na maioria das vezes exigindo da equipe muita paciência e muita disposição 

para, de forma criativa, pensar em alternativas de cuidado que ultrapasse a desintoxicação e 

prescrição de outras drogas. Não faltou também os comentários como, [...] já vem àquela 

cachaça chata [...] de novo o senhor aqui? [...] manda tomar banho, pois além de cachaceiro, 

está fedendo!   Falas que traduziam pré-conceito, desprezo, um movimento pela exclusão do 

outro ao processo de cuidado. 

Propus durante a especialização, mapear na cidade quais eram os dispositivos, 

serviços destinados ao cuidado com esta população sem necessariamente restringir o estudo à 

saúde. Identifiquei como recurso as emergências dos hospitais de clínica geral públicos 

estadual e municipal com possibilidades em atender usuários intoxicados por vários tipos de 

drogas, mas a frequência era por uso do álcool. Ocorriam também complicações clínicas por 

crise de abstinência. Em um primeiro momento, a partir da avaliação clínica, se não houvesse 

alteração no comportamento que evidenciasse comorbidades (problemas clínicos e distúrbios 

psiquiátricos), o usuário era atendido em suas complicações clínica e alta. Caso apresentasse 

37 Nesta III Conferência, já através do seu título, o tema central das discussões estava solidamente 
vinculado ao tema mundial proposto pela Organização Mundial da Saúde para o ano de 2001, “Cuidar, 
sim. Excluir, não”(SUS, 2001). 
38 MABS, como militante da Reforma Psiquiátrica esteve na III Conferência de Saúde Mental a frente 
da Oficina de reabilitação psicossocial pelo trabalho do Instituto de Psiquiatria da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro no ano de 2001. A proposta era a venda dos cadernos IPUB junto aos 
usuários vendedores e também delegados da conferência. 
39 Como parte da formação, na especialização AD, realizei estágio durante seis meses no SRI/ HPM. 
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muita alteração no comportamento, era preferencialmente encaminhado para o HPM. Único 

serviço público da cidade, porta de entrada da psiquiatria, para o tratamento em regime de 

internação dos usuários com transtornos mentais e pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. 

O encaminhamento para tratamento ambulatorial acontecia para as Policlínicas 

Regionais ou nos módulos da Atenção Básica. Os usuários também eram encaminhados para 

grupos de mútua ajuda, como Alcoólatras Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA). 

Estes grupos funcionavam em salas dentro dos ambulatórios públicos, em igrejas e 

organizações não governamentais como coordenadas por usuários que se nomeiam como 

dependentes químicos em recuperação. Alguns coordenadores com formação na Psicologia, 

Medicina e Psiquiatra, desenvolviam formação de conselheiros e estratégias orientadas pelos 

doze passos e priorizavam a abstinência. 

Encontrei também serviços coordenados por professores da Universidade oferecendo 

avaliação e atendimento ambulatorial por equipes multiprofissionais. Eram também espaços 

de formação de alunos de graduação e capacitações de conselheiros. Foi este conjunto de 

serviços que encontrei na cidade, e que se constituiu aos poucos o modo que o município 

cuidava das pessoas com uso abusivo de drogas durante décadas.  

Rede que no final do século XX vislumbrou se fortalecer cada vez mais, como 

política pública de saúde mental municipal. Identifiquei também que o município vinha 

acompanhando os usuários de drogas através das organizações não governamentais através 

dos programas financiados pelo Programa Nacional de DST/AIDS, que foram redirecionados 

para o TACD, com a expectativa de dar continuidade às estratégias, projetos, políticas e 

financiamento que se iniciaram logo a seguir no século XXI. Mas no dia a dia o que se 

produziu foi mais tensão, pois os interesses e prioridades das organizações não 

governamentais e seus projetos muitas vezes não se constituíam como prioridades pela gestão 

municipal e vice-versa. 

Foi esse cenário que encontrei em Niterói e continuei meu trabalho na assistência 

fazendo parte do coletivo que Lazari (2018) identificou como grupos de profissionais médicos 

psiquiatras, enfermeiros, psicólogos entre outros, com iniciativas dos movimentos da Reforma 

Sanitária ou não, imbuídos em fazer acontecer o SUS, que propiciaram experiências que se 

desdobraram e favoreceram a formulação que hoje se entende com Atenção Psicossocial na 

cidade.   

Participantes do grupo de profissionais que afirmaram, 
Em 1991, as redes estadual e federal foram municipalizadas [na cidade], e foi feita 
uma avaliação do Programa de Saúde Mental, concluindo-se pela continuidade dos 
seguintes objetivos: - intensificação das reformas do [HPM] e definição de seu perfil 
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assistencial: serviços múltiplos contemplando um ambulatório regionalizado 
enfermarias de agudos de curta permanência, um albergue, um NAPS e uma futura 
enfermaria de crises; - (...) Investimentos no serviço de emergência do CPN, 
inclusive com reativação dos leitos de observação (que estavam ociosos por falta de 
pessoal – criação de grupos de recepção e triagem nos ambulatórios). - Estímulo à 
diversificação dos dispositivos assistenciais tanto hospitalares quanto extra-
hospitalares, como oficinas terapêuticas, grupos de convivência, procedimentos tipo 
NAPS. (LAZARI, 2018, p.142,). 

Lazari avaliou, 
a reorientação da política de saúde mental no bojo da implementação do SUS pela 
regionalização dos serviços e integração das ações entre eles, e universalização do 
acesso, foi acompanhada pela reorientação do modelo assistencial, por 
transformações nas práticas de assistência e, de um modo geral, sobretudo por sua 
diversificação e coletivização. (LAZARI, 2018, p.83). 

Como parte desse processo, mais a frente, a coordenação do programa de álcool e 

outras drogas propõe à CSM, o trabalho da assistência junto a rede intersetorial de cuidado do 

município. Hoje entendo como o embrião do trabalho intersetorial que se desenvolveu ao 

longo de 10 anos. 

Na esteira desses acontecimentos, em 2003, compus a Equipe de Referência de 

álcool e outras Drogas – ERAD40, que se constituiu anterior à inauguração do serviço 

especializado dando início ao que veio a ser o Programa AD da cidade. Como bem lembra 

G1, 
Em 1997 [criou-se] a emergência, em 2002 o SAD [serviço para usuários de álcool e 
outras drogas] e depois vimos a necessidade do acompanhamento. Foi quando veio à 
formação de equipe. Uma especialização que possibilitasse formar profissionais e 
possibilitasse também capturar essa clientela. Aí veio a possibilidade de criar o 
CAPS. Fizemos o trabalho que veio justificar a necessidade do CAPS [CAPSAD] 
quando convidamos Elis [coordenadora da equipe de referência AD]. Assim 
começamos com uma boa possibilidade de tratamento. Acho que o CAPS foi 
durante muito tempo uma boa possibilidade de tratamento. (G1, 2019). 

[O dia a dia] apontou pra essa necessidade: criar ambulatório na região oceânica, 
criar um lugar específico pra clientela de álcool e drogas, criar um lugar específico 
pra criança e adolescente. A equipe que criou o CAPS AD, e o CAPS I, foi uma 
equipe que começa como um núcleo de atendimento no SRI. Foi muito interessante, 
nós fomos um campo de formação para o pessoal que criou o CAPS. O Erijad e o 
ERIJ. O Erijad era o de Álcool e Drogas e o ERIJ o de infância e adolescência. (G1 
apud RAFAEL, 2018). 

Em seu relato, G1 descreveu o processo de construção do trabalho sendo estruturado 

na ponta, a partir das avaliações que ocorreram no SRI como dispositivo de formação de 

profissionais e de diagnóstico da rede, respaldadas por atos normativos, portarias e 

40 Solicitei a Coordenação de Saúde Mental de [N], em 2018, documentos que pudessem respaldar 
este processo de constituição da ERAD, e fui informada que não constava em seus arquivos os 
relatórios anuais desse período estudado. 
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regulamentações no âmbito federal e municipal visando a produção de mecanismos 

estratégicos pautados nos atos normativos como leis, decretos e portarias expostos nos 

capítulos anteriores. 

Inaugurava-se um programa sistemático de implantação de rede assistencial 

destinada a esta clínica no âmbito da saúde pública, como se pode verificar, a partir de atos 

que se somaram aos anteriores, Portaria GM nº 457/2003, MS, que criou o grupo 

interministerial; a Portaria GM nº 2.197/2004, que implementou a Política de Atenção 

Integral ao Usuário de Álcool -PAIUAD. Autores como Savio, Santos, et al (2016) apontaram 

a implementação da PAIUAD (2004) entre outros atos normativos de relevância que 

provocaram o maior tensionamento, o emergir, as disputas entre a proposta do MS e os 

demais atores que não coadunavam com a orientação que ele pretendia instituir no campo de 

álcool e drogas (AD), implementado a RD como estratégia de cuidado no Brasil. Neste 

campo, o MS teve como aliado diferentes atores sociais, que vinham dentro dos processos de 

RS e RP, com o propósito de implementação de novas tecnologias de cuidado dentro e fora da 

saúde.  

Oportuno retomar que o MS instituiu novas possibilidades produzindo mecanismos 

discursivos e práticas respaldando nas portarias acima descritas. Discurso pautado no 

especialismo que contribuiu para que a PAIUAD investisse na reabilitação e reinserção social. 

Enunciados que se manifestaram de diferentes formas, no jogo das relações de poder e 

disputas entre os atores, e buscou-se afirmar o discurso da saúde, dos direitos humanos como 

formas de redemocratização e ampliação do SUS. 

Na esteira desse processo no âmbito municipal, a equipe de gestão e CSM inaugurou 

o primeiro Centro de Atenção Psicossocial para usuário de álcool e outras drogas em Niterói, 

em 2004. Como participante da equipe, estava desde o início comprometida em formular e 

implementar, fazer acontecer à proposta e por isso ficamos juntos a frente da coordenação do 

serviço e mais à frente do Programa AD até 2013 e depois mais dois anos como apoiadora 

junto a atenção básica. Assim, foi possível criar projetos, produções de vida e realização 

profissional, e que aos poucos ao longo do processo construíram também muitos vínculos 

afetivos. 

  

 
3.4 O Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool, crack e outras drogas 
ocupando territórios construindo cenários. 
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O CAPSad se constituiu como um serviço de saúde compondo alguns projetos e 

cenários, tendo no horizonte a intersetorialidade, o território. Nesta narrativa, não tive 

intensão de descrevê-los somente, nem realizar relatos de todas as experiências exitosas, pois 

o objetivo do estudo foi trazer como registro, pistas, marcas, experiências41 da pesquisadora 

implicada militante, enquanto gestora, que produziu mecanismos discursivos junto a equipes, 

grupos de familiares e usuários, como parte do “time” e propôs formular e implementar a 

PACD na cidade42.  

Para compor o cenário de cuidado em saúde, a equipe contava com instituições da 

saúde pública43 como hospitais de diferentes níveis de gestão. Cenário em que os usuários de 

álcool e drogas circulavam com certa frequência buscando administrar as complicações 

clínicas provenientes do uso abusivo principalmente do álcool, ou buscando internação 

psiquiátrica como única alternativa para interromper o uso por um tempo. Estes serviços, até 

então, não reconheciam o CAPSad como alternativa para os cuidados com esta população. 

Para contextualizar este momento, contei como principal fonte a minha memória e os 

relatos dos entrevistados G1, G2 e G4 que com riqueza de detalhes possibilitaram a 

elaboração dessa narrativa. A cidade tinha como secretário de saúde (Lúcio)44 que mantinha 

uma relação direta, muito próxima, com a CSM da cidade. O que favoreceu na estruturação e 

financiamento necessário para a implementação do CAPSad e a formulação do Programa de 

SM e o  Programa ACD mais à frente, em 2004, quando produziu diferentes táticas e 

estratégias de cuidado com base na Redução de Danos (RD), fundamental para a ampliação da 

Rede de Atenção Psicossocial da cidade, com os seguintes dispositivos: um hospital 

psiquiátrico e duas clinicas conveniadas, um serviço de emergência e intercorrências 

psiquiátricas, dois CAPS II, um CAPSad, um CAPSi, residências terapêuticas, um centro de 

convivência e cinco ambulatórios. Além disso, inúmeros serviços privados de saúde, como: 

consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios de exames diagnósticos e terapêuticos. 

À época, a gestão municipal respaldando-se nos atos normativos do MS afirmou em 

seu discurso a missão do CAPSad para usuários com prejuízos importantes, pelo uso de álcool 

41 Produto da reflexão pessoal 
 
43 Dois hospitais municipais, um estadual e um universitário. A rede ambulatorial conta com 
Policlínicas Regionais, cinco unidades e duas com especialidades e uma comunitária. A SM conta com 
seis ambulatórios dentro das Policlínicas. Na Atenção Básica com as Unidades Básica de Saúde – 
UBS eram quatro e os módulos do Programa Médico de Família – PMF, que configuravam a Rede de 
Assistência de Niterói no período estudado. 
44 Nome fictício. 
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e outras drogas, promover o cuidado, junto aos demais serviços da saúde mental. Tinha 

também como missão oferecer atenção integral a essa clientela, cuidando de problemas e 

agravos clínicos e/ou psíquicos, bem como o esgarçamento ou rompimento dos laços 

familiares, culturais, sociais e laborativas. O funcionamento de acordo com as diretrizes 

deveria acontecer de segunda à sexta-feira de 8h às 18h, em um bairro localizado na zona 

norte de Niterói e deveria atender a todos munícipes, o que era um grande problema. 

O CAPSad, até 2014, tinha 2150 pessoas inscritas e 400 frequentando o serviço em 

diversas modalidades de atendimento, como: recepção, atendimento individual 

medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros atendimento em grupo; 

atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos domiciliares; atendimentos às 

famílias; atividades comunitárias enfocando a integração do usuário de álcool e outras drogas 

na comunidade45.  

O serviço nesse período tinha como meta a inserção familiar e social do usuário; 

atividades educativas e preventivas na unidade e na comunidade; orientação profissional; 

observação/repouso/desintoxicação para pacientes que necessitavam de acompanhamento, 

sem apresentar um quadro severo de abstinência ou outro problema decorrente que implicasse 

na necessidade de ser transferido para o hospital geral, quando as condições clínicas dos 

usuários, assim, exigiam. 

Outra responsabilidade do CAPSad foi organizar e acompanhar a rede local de 

serviços de atenção à usuários de álcool e drogas de todo o território do município46, 

constituindo-se como porta de entrada da rede de atenção a usuários de álcool e drogas junto 

ao SRI. Como organizador da rede, coordenava as atividades de educação permanente como, 

supervisão, capacitação e apoio às equipes de atenção básica, através do programa de redução 

de danos, e de outros serviços e programas de saúde mental. Quando me refiro a esses dados 

utilizando o verbo no passado, é por que são dados que fazem parte do último relatório que 

elaborei enquanto coordenadora junto à equipe antes de sair da rede de saúde mental do 

município em 2015 (relatório anual CSM). 

Junto a este contexto de criação do CAPSad em 2004, houve a ampliação do debate 

com os movimentos populares organizados, o que contribuiu para que fosse incluído em 

vários fóruns de discussões, e formulação de políticas para outras necessidades dos usuários – 

crianças e adultos com transtornos mentais e prejuízos importantes pelo uso abusivo de álcool 

45 Essas informações constavam nos relatórios técnicos entregues anualmente a CSM.  
46 Esta missão de ser orientador da rede se modifica a partir da implementação da RAPS, como orienta 
a Portaria 30.88, 23/12/2011, GM, MS.   
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e outras drogas. Este serviço deveria ser referência para adultos maiores de 18 anos e de 

ambos os sexos, para crianças e adolescentes. 

Oportuno afirmar que no contexto em que o CAPSad foi inaugurado, a cidade ainda 

vivia efeitos de uma história não muito antiga, em que a hegemonia dos serviços prestados na 

saúde mental eram hospitalocêntricos. Deste modo existia tensão, fruto de movimentos da 

Reforma Psiquiátrica, da Luta Antimanicomial e processos de desinstitucionalização junto ao 

SUS coexistindo com o privado. Importante trazer para cena o que Lazari (2018) traz em seu 

estudo. 
 [...] desde a fundação do INPS, em cerca de cinco anos, a região do estado, com 
cidades vizinhas à [N], viu a abertura de ao menos três instituições psiquiátricas, 
dentre elas um hospital colônia de grande porte, além da ampliação da assistência na 
[CSAN e CSN]. Resolvia-se assim a crescente demanda por leitos psiquiátricos 
diante da superlotação do HPJ e dos hospitais colônia públicos do estado. [...]Por 
fim, tal política contribuiu para a consolidação de um setor de empresários da área 
em torno da sustentação do regime militar. (Lazari, 2018). 

CAPSad vem na esteira das propostas de substituição do modelo asilar - baseado na 

noção de tutela das pessoas com transtornos mentais e na centralidade do dispositivo 

hospitalar - pelo modelo territorial, com o qual as políticas públicas brasileiras de saúde 

direcionavam para o centro do debate, a questão da autonomia do usuário como norte ético e 

orientador das ações a serem construídas. 

 

O intersetorial para além dos muros do serviço. 

 

Com a chegada da equipe no território, mesmo antes da inauguração do serviço, as 

demandas chegavam de forma frenética à assistência do CAPSad, único da cidade. A 

demanda vinha por vários caminhos, das diferentes secretarias (educação, assistência social, 

justiça), das igrejas e grupos filantrópicos. Todos interessados para onde encaminhar os 

“casos difíceis” de preferência para um lugar bem distante.  

Sendo assim, a intersetorialidade foi priorizada pela coordenação do CAPSad e mais 

tarde passou a ser a direção de trabalho da Coordenação do Programa da Atenção Psicossocial 

– Programa APS para usuários de álcool e outras drogas do município junto a equipe.  

Como foi bem colocado por G1,  
Os ambulatórios recebiam os pacientes depois de uma breve internação no SAD. 
Encaminhávamos para AA, Comunidade S8 e internações em abrigos. Quando a 
familiares indicavam como recurso. Inaugura-se o CAPS a partir dessa experiência 
anterior.  
Gente AD é muito difícil. Se a família escolhe Comunidades Terapêuticas, nós não 
temos que intervir, nós indicávamos CAPS. 
Nesse momento começou a aparecer mais usuário de cocaína. O CAPS pedia para 
não indicar para outros lugares, mas o SRI acolhia mais os pedidos dos familiares. O 
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SAD começa a fazer internações mais longas, começa a não ter mais internação 
clínica no HPJ. Isto o Estado me azucrinava.47 (G1, 2019). 

Como bem lembrou G1, os médicos com frequência encaminhavam os usuários para 

os grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA). 

Existiam também alguns grupos48 ligados a igrejas que participavam do Conselho Municipal 

para assuntos relacionados a álcool e outas drogas. Eles desenvolviam grupos orientados pelos 

“Doze passos”, e em situações de recaídas encaminhavam para “comunidades terapêuticas” 

em municípios vizinhos ou internação no HPM. 

Inicialmente, o que possibilitou a experiência no território foi o projeto de 

Articulação Comunitária49 (AC) que permitiu que a equipe apreendesse as estratégias 

existentes junto aos moradores das comunidades, ouvindo, acolhendo as singularidades das 

histórias da comunidade e recolhendo o que era problema de drogas para eles, encaminhando 

outros recursos que não somente a medicalização, imprimindo outras possibilidades para 

compor a rede de cuidado, junto ao usuário e em algumas situações contando com laços 

afetivos, como o familiar. Os articuladores do AC possibilitaram que a equipe construísse 

alternativas de cuidado para o uso problemático do álcool, principalmente em relação aos 

homens na faixa etária dos 50 anos, ex-funcionários da construção civil e dos estaleiros. Junto 

às lideranças dos bairros, eles verificaram as situações problemas da comunidade, como 

pensaram soluções e o que poderíamos ajudar e propor como alternativa e enquanto CAPSad. 

O projeto AC foi financiado pelo MS e foi gerido pela equipe da intersetorialidade 

do serviço CAPSad. O projeto surgiu em discussão com a supervisora da Atenção Básica. Ela 

observou que muito dos médicos intervinham sobre as complicações clínicas provenientes do 

longo uso de álcool, mas não definiam tais intervenções como tratamento para o uso de álcool 

e outras drogas. Assim, colocava-se que para o tratamento acontecer visando a abstinência, 

deveria ter um local “especializado”, o que até então inexistia. As equipes dos ambulatórios 

47 A orientação do Estado era internação clínica em hospitais gerais, com incentivo financeiro para 
isso. Mas as discussões eram tensas em relação aos encaminhamentos para clínicas particulares ou o 
CAPSad Alameda. 
48 Os grupos que constituíam ONGS fecharam e o Conselho Municipal para assuntos relacionados a 
álcool e outras drogas não está se reunindo. 
49 Souza, Lorenna F.-A construção de uma política de assistência à saúde de usuários de álcool e 
outras drogas baseada na redução de danos no município de Niterói (RJ) o papel do supervisor 
clínico. In: Experiências em Psicologia e políticas públicas/Conselho Regional de psicologia do Rio de 
Janeiro- (2012). Utilizei este documento como fonte além da memória, pois a Coordenação de Saúde 
Mental de Niterói em 2018 me informou que não constava em seus arquivos os relatórios anuais que 
poderiam respaldar as informações aqui registradas. 
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da SM também visavam à abstinência, mas em algumas situações discordavam das equipes do 

Atenção Básica, pois se beneficiavam do HPM e acreditavam que à intervenção deveria ter 

início em loco, no momento em que o problema clínico aparecia, pois assim evitariam muitas 

internações.  

A equipe intersetorial contou para sua composição, a coordenação do CAPSad, um 

médico clínico geral/infectologista, um sociólogo e uma cientista social com mestrado em 

Antropologia. A cientista social contribuiu de forma diferenciada e relevante para a criação e 

execução desse projeto no território e os que vieram a seguir. Entrevistei esta profissional, que 

recebeu o codinome G5, por considerá-la uma pessoa muito vigorosa durante o processo de 

formulação e implantação da RD da cidade. 

Logo a equipe do projeto de AC, para além do fluxo de encaminhamento, teve como 

proposta levantar indicativos que orientassem possíveis projetos de intervenção no território 

como descrito mais adiante.  
G5 lembrou que a proposta da pesquisa para o projeto piloto AC era saber como a 
comunidade pensa a questão de álcool e drogas, para a partir daí criar a nossa 
redução de danos da cidade. Fomos ver como a comunidade pensa a questão de 
álcool e outras drogas. Qual a visão deles. (G5, 2019). 
[...] qual era a visão e a partir da ideia, qual seria o tratamento. Se a pessoa acha que 
é mal de espírito seria na religião (igreja, candomblé, terreiro). Se acha que é 
problema de saúde seria no serviço público pelo SUS. (G5, 2019). 
Como [...] o município é grande e eram apenas dois profissionais, foi escolhido dois 
bairros da zona norte, Buraco do Boi e Vila Ipiranga. Isto com a ajuda da 
supervisora do PMF que apontou esses lugares com maior demanda. (G5, 2019). 

A partir do estudo realizado junto a estes profissionais articuladores (o sociólogo e a 

cientista social), foi possível conhecer um pouco mais sobre a região norte da cidade. Poder 

contar com estes profissionais que não eram da saúde foi uma estratégia importante para se 

refletir e criar algo diferenciado para o trabalho no território. Essa região concentra os bolsões 

de pobreza do município e muitos recursos públicos e filantrópicos não governamentais.  

Avaliei que fez diferença no território nossa presença, e só assim situações graves 

chegaram ao serviço e muitas vezes fomos chamadas por serviços como o PMF para pensar e 

agir em casos tão graves que não seria possível sem a ajuda dos recursos do território. Locais 

em que o serviço público não era reconhecido como parceiro no cuidado. Percebi junto à 

equipe e enquanto coordenação, que estávamos no caminho estratégico e favorável para 

implementar a PACD no município. 

G5 chamou atenção para outro objetivo do projeto: 
[...] era dar visibilidade ao CAPS nos fóruns, conselhos de [da cidade] inteira. Falar 
do CAPSad não só na comunidade para a população saber o que é o CAPS e como 
funciona, mas também para os serviços em geral, tanto os públicos como ONGs do 
terceiro setor. Por que não se sabia o que era um CAPS. (G5, 2019). 
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O investimento da equipe e a implicação de G5 em relação à RD na cidade, nos 

afetou a cada descrição dos encontros com os moradores dos locais visitados. Foi um 

processo intenso que teve como desdobramento a criação do projeto de intervenção no 

território como a Rede Social e Comunitária de Integração da Zona Norte – RECIZON.  

Quando a gente entrou, a proposta foi se desdobrando: A outra proposta era o CAPS 

sair de dentro do CAPS, inclusive os usuários pensando na inserção na cidade. Então 

começamos ligando para vários serviços, instituições, ONGs, para fazer parcerias. Exemplo: 

se o paciente fizesse aula de violão no CAPS, por que não fazer aula de violão na 

comunidade? Assim como as oficinas se apresentariam fora. (G5, 2019)] 

Outro desdobramento foi o projeto da RECIZON, em 2007, que começou pelo 

CRAS da Vila Ipiranga chamando diferentes instituições para se conhecer. A proposta inicial 

era encontros pontuais. A articuladora G5 passava o dia inteiro no CRAS e sugeriu que os 

encontros fossem mais continuamente. Entrou no comitê de coordenação da rede, mas em 

menos de um ano começou o desmonte da assistência social de Niterói. Muitas pessoas 

saíram, foram demitidas e ela ficou. O CAPSad na sua figura. 

Logo a RECIZON se constituiu em um dispositivo importante e com objetivos que 

contribuíram para formação de redes potentes cujos objetivos eram: as instituições e seus 

atores se conhecerem; o cadastro único das famílias atendidas pelas várias instituições 

existentes na Zona do Norte da cidade; estabelecer vagas com prioridade para os atendidos 

das instituições integrantes da RESCIZON. Participavam instituições governamentais e não 

governamentais como: Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Atenção 

Psicossocial, Escolas e filantrópicas. G5, enquanto coordenadora, comenta: “A RECIZON 

ganhou um prêmio da secretaria de direitos humanos” como uma forma de reconhecimento do 

trabalho.  

A pesquisa desenvolvida pelo projeto AC foi financiada durante um ano e paralelo a 

ela outras frentes de trabalho surgiram como o projeto de Redução de Danos - RD. Foi 

necessária a contratação de mais profissionais para atuar na busca ativa de usuários como 

parte deste projeto. A expectativa era fazer um trabalho diferenciado o que levou a 

coordenação iniciá-lo a partir do levantamento sobre as pessoas que eram internadas no HPM 

e que não chegavam ao CAPSad. 

Outro projeto, outra criação, outro cenário, foi o “Espaço Aberto”- EA que acontece 

até os dias da realização deste estudo, mas com configurações um pouco diferentes. 

Atualmente, em 2019, está sob responsabilidade de G5, que teve por objetivo problematizar 

qual o entendimento que profissionais, usuários e familiares tinham sobre redução de danos. 



101 
 

Começamos a notar que todo mundo tinha dificuldade com a RD. Os técnicos do 
CAPS ainda tinham muitas questões. Alguns achavam que não tinha [...]. “Algumas 
pessoas não topavam, não entendiam o que era”. (G5, 2019). 
 
Os próprios familiares! A gente começou a fazer um grupo de RD. Os familiares 
começaram a questionar. Quando íamos falar fora sobre RD, a sociedade em geral 
não sabia o que era. Então surgiu este espaço aberto para se falar da RD e foram 
surgindo outros assuntos. Decidimos chamar a galera para pensar e discutir e para 
ver se entendem um pouco mais. (G5, 2019). 

Criação de novas cenários que se multiplicaram em outros tantos como o Projeto 

Escola de Redutores de Danos e Consultório na Rua50, duas alternativas de trabalho no 

território e que possibilitaram encontros com a clientela que não conseguia, ou não queriam 

chegar ao CAPSad. 
Projeto da Escola de Redutores de Danos e Consultório de Rua teve início em 2010.  
O projeto da Escola durou dois anos com financiamento do MS. Foi desenvolvido 
por uma equipe multiprofissional com supervisão de uma professora antropóloga da 
UFF e coordenado por G5. (G5,2109) 
 
O consultório de rua entre 2010 e 2013 desenvolveu diversas atividades junto a 
instituições como a COVIG, Centro POP, e uma associação espírita “Serviços de 
Jesus”, através de capacitações oferecidas para instituições interessadas pelo tema da 
RD. (G5, 2109). 

O objetivo final foi testar e demonstrar a hipótese de que o uso de álcool e de outras 

drogas extrapola a abordagem somente policial, jurídica e de saúde, envolvendo questões e 

problemas sociais, culturais, políticos e econômicos diversos. Dessa forma, os candidatos a 

redutores tiveram a oportunidade de desenvolver um trabalho em que a perspectiva foi o 

entendimento mais amplo quanto as contradições existentes na sociedade, não tratando o 

assunto de forma reducionista. 

Muitos cenários ocupados, muitos projetos para intervir no território formulado por 

muitas mãos, por uma equipe responsável na formulação de estudos e estratégias tendo como 

respaldo discussões e projetos do MS em relação à RD como possibilidades de cuidado na 

SM/AD. Nesse cenário, os mecanismos discursivos institucionais ganhavam força e 

fortaleciam atos normativos como a Portaria GM nº 1.028/ 2005, que visou promover outra 

dinâmica no campo de “batalha”. Ela determinava que as ações da assistência visassem à 

redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que 

50 Projetos que se iniciaram a partir de uma equipe de docentes, de coordenadores e, em parceria com a 
Universidade, da constituição de uma Supervisão Acadêmica e de Pesquisa, levada a cabo pelos 
professores doutores [D e F] (Universidade [...], Departamentos de Antropologia e de Psicologia, 
respectivamente). A ideia era que, com a capacitação de tais profissionais, ditos “Redutores de 
Danos”, sendo todos eles obrigatoriamente, moradores de Niterói e já inseridos nos territórios, 
notadamente em algumas das áreas com histórico de violência, maior vulnerabilidade e difícil inserção 
e atuação por parte do poder público, pudessem seguir exitosa e similar ação, como a dos Agentes de 
Saúde, atuando junto à população dessas comunidades-alvo. (relatório interno, 2010) 
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causem dependência.  Outro ato normativo foi a Portaria nº 1.190/.2009 institui o Plano 

Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas 

(PEAD). Normatiza os Consultórios de Rua (CR) como uma das estratégias do plano na área 

de saúde mental, visou diversificar as ações orientadas para a prevenção, promoção e 

tratamento por meio de respostas intersetoriais. 

O MS firmava a estratégia, RD como prioritária para o cuidado ao usuário Álcool, 

Crack e outras Drogas (UACD). A equipe de coordenação do Programa de Atenção 

Psicossocial para usuários de Álcool, Crack e outras Drogas (PAPUACD) investiu no 

trabalho no território, formulou políticas e implementou estratégias como o “Projeto de 

Articulação Comunitário”, a Escola de Redutores de Danos, o projeto de Redução de Danos 

da cidade,  “Tá na Pista”51, a RECIZON, o “Espaço Aberto” e diferentes cenários, o nosso 

jeito de trabalhar no território orientados pela RD. 

Outro cenário que se constituiu foi do projeto “CAPSad Alameda no Território”, em 

(2013). Este teve início a partir da aproximação de alguns módulos da Atenção Básica na 

região oceânica da cidade. Com este projeto, propus ampliar o diálogo com representantes de 

instituições filantrópicas, equipes da Atenção Básica, Assistência Social, Justiça e Educação 

da região. No CAPSad tínhamos notícias que os profissionais da região reclamavam muito do 

serviço, pois os usuários que eram encaminhados não chegavam e os que conseguiam não 

permaneciam. Em 2013, a demanda pelo fortalecimento do trabalho no território era 

incontestável. Com este projeto construí espaços de conversa com profissionais em reuniões e 

também em espaços informais como os corredores dos serviços ricos em nos dar pistas do 

trabalho. O projeto de uma pessoa só teve que se restringir a cobertura de alguns módulos do 

PMF. Vislumbrava-se a ampliação do projeto como referência para o apoio matricial em SM 

como ocorria em outros municípios vizinhos.  

O Projeto “CAPS no Território” no campo da intersetorialidade investiu também no 

trabalho junto a Assistência Social – AS, e seus dispositivos de acolhimento. Iniciou-se de 

forma regular a discussão de casos que não chegavam ao CAPSad, e que sinalizavam o 

pedido de algum tipo de ajuda na AS. Junto a estes dispositivos, contei com alguns 

profissionais que trabalhavam na assistência do CAPSad, os residentes de SM do HPM e da 

Universidade.  

51 [o projeto “Tá na Pista” de Niterói] foi escolhido em dezembro de 2009 numa seleção pública 
nacional, junto a treze outras propostas de distintas cidades, para implementar um projeto piloto 
voltado para população infanto-juvenil em situação de rua, risco social e uso de drogas. (Relatório 
interno da CSM) 
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Neste exercício de articulação com demais serviços, junto a equipe do CAPSad, 

produziram-se muitos momentos de formulação de políticas a partir das demandas do dia a 

dia do serviço que encontraram eco no contexto nacional e nas mudanças das 

regulamentações como a Portaria nº 3088 de 23/12/2011, MS, GM que instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de  Álcool, Crack e outras Drogas (RAPS), para ampliação do acesso à 

atenção psicossocial aos pontos de atenção da rede e incluindo às urgências. Instituíram as 

Comunidades Terapêuticas, os Consultórios na Rua e os Centros de Atenção Psicossocial para 

AD (CAPSad) como seus dispositivos. Muitas mudanças, muitas questões que foram 

formuladas e discutidas ao se verificar que as Comunidades Terapêuticas (CT) vinham 

emergindo e ganhando força no cenário das políticas públicas.  

No trabalho junto à secretaria de cultura, esporte e organizações sociais ligadas a 

geração de renda, construíram-se outras possibilidades de cuidado. Cenários em que a equipe, 

junto aos usuários, produziu modos de cuidado, através de estratégias de reabilitação 

psicossocial, como aconteceu no projeto “Galpão 129”, promovendo várias oficinas e 

exposições, amostras dentro e fora do CAPSad. Nesse contexto aconteceram importantes 

parcerias e bons encontros com artistas e artesãos da cidade. Projetos junto ao Ministério da 

Cultura, com a proposta de se instituir dentro do CAPSad , um Ponto de Cultura52 –“ Alice 

Prepara o Gato!”, com oficinas de cinema, fotografia e produções de curtas metragem, com 

profissionais cineastas,  com recursos financeiros e material de qualidade. 

A produção da narrativa sobre CAPSad se deu com o resgate na memória dos feitos e 

marcas, ainda muito vivas na pesquisadora narradora, o que demandou idas e vindas, como 

parte do processo de autoanálise de sua implicação juntos aos entrevistados se produzindo 

enquanto “time”. 

O entrevistado G2 identificou que na década de 90 havia a predominância do álcool 

na cidade em relação às questões com o uso abusivo de drogas. O que se evidenciava também 

no dia a dia, em pleno século XXI, nas emergências dos diferentes hospitais e reafirmado por 

estudos anuais da ONU desde final dos anos 90. No município, a referência na saúde era o 

[Emergência municipal] para o cuidado de desintoxicação e crise de abstinência. As 

internações aconteciam em hospitais psiquiátricos como o HPM e nas clínicas conveniada 

52 O Ponto de Cultura “Alice prepara o gato” fez parte do Programa Cultura Viva, com referências às 
ações empreendidas pelo MinC na gestão de Gilberto Gil. 
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com o SUS. Segundo G2 e outros entrevistados, na sua maioria, os pacientes eram 

encaminhados para as clínicas conveniadas que são particulares.  
O alcoolismo por que era uma clínica [...] quando exigia internação acabava nos 
hospitais psiquiátricos por que nos hospitais clínicos eles tinham [...] se não era pra 
tratar a bebedeira propriamente dita, que as pessoas iam lá, sei lá, por glicose ou 
essas coisas assim, nos hospitais gerais. Quando se tratava do alcoolismo, da 
dependência propriamente ia pra hospital psiquiátrico. Então o que a gente via [...], 
as enfermarias psiquiátricas, principalmente de homens, com uma quantidade de 
psicóticos junto com alcoolista. E o que acontecia o alcoolista, ele entrava na 
internação e melhorava seu quadro rapidamente, e ele se tornava um paciente que 
complicava o cuidado, o atendimento aos psicóticos. Eles eram assim normalmente 
mais íntegros, mais safos, e eles acabavam manipulando os psicóticos, era um 
problema dentro das enfermarias. Mas era assim, durante uma época você tinha 
assim dentro das enfermarias para psicóticos tinha os alcoolistas e alguns faziam 
certo processo de institucionalização, ou seja, ficavam ali anos. Eu conheci 
alcoolistas que ficaram morando anos na [Clinica]. (G2, 2018). 

[...] A porta de entrada era lá no [emergência municipal], foi implantada lá uma 
equipe de emergência, uma equipe de psiquiatria, separada, com médico de plantão, 
equipe de enfermagem havia isso tudo lá. Quando o [emergência municipal] foi 
municipalizado começou haver esse problema que os municípios começaram a 
encontrar, que era substituir os recursos humanos [...], havia uma dificuldade grande 
[...] os psiquiatras foram saindo, entrando de licença, [...] começou a ter lacunas no 
atendimento na emergência  [...] os pacientes chegavam lá, eles eram avaliados pelo 
médico que focavam na observação ou eram encaminhados para as clínicas 
conveniadas. Quando não tinha psiquiatra eles mandavam direto para as clínicas e 
depois o supervisor ia lá avaliar se era cabível ou não, na maioria das vezes ficavam. 
(G2, 2018). 

Este fluxo de encaminhamentos deveria ser modificado. Segundo G2: “a gente 

começou a controlar mesmo a indicação de internação [final dos anos 90]. Aí sim. As tensões 

ocorreram no campo da SM da cidade quando se implantou o SRI.” (G2, 2018). 
[O SRI] Na época era uma enfermaria que prioritariamente atendia desintoxicação e 
abstinência. Era uma enfermaria de curta permanência. Se você observar os dados 
do SAD era um perfil totalmente diferente. Esse perfil de hoje que se vê [...] o que 
hoje é tratado no hospital geral, a desintoxicação e crise de abstinência, era nossa 
clínica. A nossa clinica era disso. A média dos nossos pacientes aqui era 7, 10 dias 
no máximo, e alta. Bom, quando [...] você veio quando começou o movimento do 
ERAD? “cheguei em 2001”. Transcorreram uns quatro anos, o [L.C] ainda estava no 
SAD [...] [NiKl] migrou para Portugal [...] aí nessa época o Ministério da Saúde 
passou se interessar mais por essa questão do álcool e drogas e a fazer um 
movimento de tirar da questão da polícia e colocar isso [...] forçar para que fosse 
para o campo da saúde. É quando começa então, em 2002, sai a proposta do 
CAPSad. Já tinha já uma estrutura, uma normativa que cabia a existência de um 
CAPSad. (G2, 2018). 

Em relação as PACD, G2 marcou como relevante para gestão municipal as novas 

estratégias do MS, em 2002, em que os gestores da secretaria de saúde alinhados às propostas 

da primeira gestão do governo Lula, fomentaram para que os municípios formulassem e 

implementassem as diretrizes da Política de Atenção de Álcool e outras drogas, e a 

Portarianº336 do Ministério da Saúde entre outras.  

Segundo G2, 
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Era pela clínica e a necessidade de organizar os serviços oficiais aqui dentro. Aí 
nessa época surge uma equipe interessada em fazer alguma intervenção com eles. 
Fazendo recepção, recebendo-os e fazendo um trabalho durante a internação. A 
equipe de referência – ERAD. Já se colocava a necessidade de um cuidado territorial 
intensivo semi-intensivo desses usuários. Não só alcoolistas, mas ainda predominava 
o álcool como o principal. Então surge a portaria do CAPSad, há um estimulo do 
ministério poder formar equipe. [...] Essa equipe, ERAD, começa avaliar se era o 
caso de implementar um CAPSad. Onde entra [você, Diva e Ângela]53, [...] aí vocês 
começam a trabalhar, entram no curso [...]. Paralelamente, eu estava na Coordenação 
de Saúde Mental, fui fazendo gestões para que pudesse encontrar um lugar para 
implantar o CAPSad. (G2, p.5, 2018).  

Prosseguindo, G2 relatou alguns detalhes que considerei importantes e somaram à 

análise e a narrativa, elementos que demonstraram a complexidade de espaços institucionais, 

em que os gestores, enquanto conselheiros da saúde, possibilitaram que o CAPSad ocupasse 

posições estratégicas e promovessem institucionalidade. Transmiti a G4 as considerações 

feitas por G2. Compartilhamos da opinião que foi uma experiência singular, e como G2 

afirmou com alguns momentos de tensão em relação à posição aos participantes da 

Universidade que não se dispuseram a pensar sobre a PACD e as estratégias de RD como uma 

diretriz para o COMAD, assim como os representantes da Educação, das organizações não 

governamentais e Segurança.  Mas acreditávamos enquanto militantes que isto era o SUS. Os 

conselhos como espaços importantes para formulação e implementação da PACD do MS e o 

exercício de controle social.  

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas54 se constituiu a partir da dinâmica 

de diferentes fluxos de forças conservadoras e outras mais envolvidas em coletivos afinados 

com a RS/RP no território que a partir da Constituição de 88, com a descentralização dos 

poderes (federal, estadual e municipal) e o SUS. O Conselho compôs o cenário em que na 

micropolítica, conexões se constituíram visando o fortalecimento da gestão municipal e 

também a tentativa de marcações de poder e novas configurações. G2 comentou: 
Havia um movimento aqui de alguns grupos chamados comunidades terapêuticas 
que eram [...] grupos que tinham o [D], Grupo Alívio, S8. Essas comunidades 
terapêuticas que faziam um trabalho. Aí junto conosco por uma exigência legal a 
gente constituiu o COMAD. Mas o COMAD tinha representantes da saúde e dessas 
instituições, dessas coisas, né. A relação lá, digamos assim, era um lugar meio 
esvaziado ainda, a prefeitura investiu em uma pessoa da secretaria de Educação, eu 
acho [...]. Aí na época, no COMAD eram reuniões difíceis, entendeu. A gente 
alternava, a [G4] ia, [...] depois eu ia. Esse conselho como os outros estavam lutando 
para ter um espaço. A prefeitura garantiu lugar, recursos para funcionar, entendeu. 

53 Nomes fictícios 
54 O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD é um órgão deliberativo e fiscalizador 
de política municipal que visa ser um fórum no qual a sociedade e o governo buscam propostas e 
alternativas de enfrentamento referente às questões do álcool e outras drogas no município. Foi criado 
pela Lei nº 8.661 de 29 de novembro de 2001. Disponível: 
http://niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2499&Itemid=156 
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Foram às primeiras relações interinstitucionais no município para tentar haver uma 
aproximação daqueles que trabalhavam com esta questão. (G2, 2018). 

Em relação à ocupação do espaço do COMAD, G4 (2018) comentou:  
O campo sempre foi tensionado pelas pessoas que queriam continuar fazendo sua 
clínica, o seu hospital. Aqui na nossa realidade municipal [...] eram aqueles lugares 
que queriam continuar recebendo financiamento para suas clínicas de reabilitação 
para usuários de álcool e outras drogas baseados na perspectiva dos doze passos, [...]  

Aqui nosso campo era extremamente tensionado [...]. Enquanto CAPS [2004] 
começamos a frequentar o COMAD e eu era sabatinada com relação à redução – RD 
todas às vezes. Esse tema [redução de danos] esse nome [...] tinha que dar voltas 
para dizer que nossa intensão era essa [implantar a rd], mas que não queríamos 
acabar com nenhum serviço, não temos esse poder. (G4, 2018). 

Oportuno marcar que o COMAD tem como proposta em seu discurso: 
[...] formular a Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas;  • compatibilizar os 
planos municipais com planos regionais, estaduais e nacionais, bem como fiscalizar 
a respectiva execução;  • estabelecer prioridades entre as suas atividades, por meio 
de critérios técnicos, econômicos  e administrativos;  • promover a mobilização das 
estruturas das áreas afins;• [...] áreas de prevenção e recuperação;  estabelecer fluxos 
contínuos permanentes de informações entre seus órgãos central e organismo 
estaduais, nacionais e internacionais;  • estimular pesquisas, visando  
aperfeiçoamento das atividades de sua competência;  • promover a inclusão de 
tópicos nos cursos de formação de professores, em todos os níveis, referente às 
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;  • 
promover junto aos órgãos competentes a inclusão de itens específicos nos 
currículos de todos os níveis de ensino, com a finalidade de esclarecer os discentes 
quanto à natureza e aos efeitos das substâncias entorpecentes e drogas que causem 
dependência física ou psíquica;  • acompanhar a evolução e propor medidas para 
redução dos crimes conexos aos trafego ilícito de drogas. (FMS de Niterói, 2019). 55 

Trazer o discurso institucional foi tentar trazer para conversa a composição deste 

conselho, as táticas, para que se identificassem como as relações de forças e poder se 

constituíram entre instituições e conselheiros. O COMAD se compõe por representantes 

públicos, com indicação do governo municipal, e representante da sociedade civil, eleitos 

pelas entidades registradas no COMAD. Cada grupo tem o mesmo número de representantes: 

seis conselheiros governamentais e seis conselheiros não governamentais, e o período de 

gestão no COMAD são de dois anos. Mudando o governo municipal, mudam-se os 

representantes dos grupos e as prioridades na agenda.  

O CAPSad como representante da saúde durante seis anos aproximadamente, 

participou das mudanças nas configurações do conselho. Mudanças que considerei 

estratégicas e que expressavam as tensões nos cenários que configuraram o território. No 

contexto político, nós estávamos vivendo internamente o início do governo do Partido dos 

55 Fundação Municipal de Saúde de Niterói: acesso: 16/08/2-19. Disponível: 
http://niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2499&Itemid=156 
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Trabalhadores – PT, e o secretário de saúde era uma pessoa atuante. Ele [secretário de saúde] 

tinha conhecimento e dizia: “[...] olhem para a saúde mental”.  

Os entrevistados G4, G2 e G1 admitiram que vivíamos um momento propício, pois 

tínhamos o secretário de saúde e o coordenador de saúde mental do município com uma 

atuação importante no PT e na cidade e uma visão ampla sobre as tensões, a noção das forças 

que atuavam no território. Eu e G4 sabíamos, enquanto pessoas comprometidas com o SUS e 

com esses gestores estávamos à frente do CAPSad e sabíamos a importância de nos 

comprometer com os conselhos entre outros locais de controle social. Eles nos colocaram lá e 

afirmaram que não queriam outras pessoas: Eles diziam: “[...] vocês têm que ir.” E também 

não tínhamos muitos interessados que quisessem estar lá. Na verdade, pessoas eram 

nomeadas, mas não frequentavam. Nós representávamos o acento do secretário de saúde. 

Com o relato das experiências de G4, G2 e G1, pude avaliar que a chegada do 

CAPSad no COMAD provocou mudanças na organização do conselho, nas agendas e no 

âmbito assistencial, mas na direção de trabalho e novas perspectivas percebi que as forças 

conservadores do proibicionísmo produziram ora muita tensão e ora  estratégias para a 

convivência “fraterna” como G2 nomeia. 

G4 (2018) relatou dificuldades e tensões: 
[...] estava frequentando [o COMAD] e tentando fazer parte desse grupo para 
avançar coletivamente. A questão era que tinha o [professor, médico], como 
representante fortíssimo da universidade, num discurso proibicionista, que já 
representava esta tensão de ordem legislativa, de bancadas proibicionistas, que hoje 
vemos como bancadas religiosas. O [professor, médico] entrava com um discurso 
mais científico [...] apoiado na galera do [R.J] que mais tarde em 2006 ganhou muita 
força.  
No momento entre 2002 e 2006 as armas estavam do nosso lado. Então eles tinham 
que nos engolir e tinham que conversar com a gente. Mas a tensão sempre ficou de 
perder financiamento e de haver mudanças assim de direcionamento e entendimento 
do problema. (G4, 2018). 

As mudanças na configuração que chamaram atenção, foram gradativas, estratégicas 

e importantes até um dado momento como destacou G4: 
Quem estava à frente quando nós chegamos era o [...]. Ele estava à frente do 
COMAD por que tinha o interesse de implantar o serviço dele. Da universidade com 
parceria (gestão municipal). Existem vários serviços da UFF que são serviços 
públicos de diferentes especialidades. Tinha verba e estrutura da prefeitura. Pessoas 
cedidas da prefeitura. Havia esta intensão e com a chegada do [do CAPSad junto 
com a CSM] e dizem, não é esta a política. Por que a política do [...] não falava com 
essa política. Não dialogava, discordava totalmente. [...]. A gente chega ali com 
peito e eles se retiram. Uma luta, e eles se retiram e entregam a cadeira da 
universidade [para a associação de professores aposentados] e ficou um bom tempo.  
O período que ficamos colocam pessoas como figurações. 
Eles se afastaram por que o [J] tinha um projeto de implantação de serviço proposto 
para saúde. Ele tinha um sonho, um projeto grande com muitas frentes, muito 
elaborado. Muito investimento. [...]. [A saúde] assume [...], a conversa com a 
[Universidade] se rompe. Quem tratava quem dava a voz no COMAD era o [J], era a 
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Universidade, dando respaldo ao discurso das CTs. Era um discurso científico 
respaldando uma crença religiosa. Essa tensão no campo de AD é muito grande. Não 
existe Estado laico em álcool e drogas. A crença religiosa perpassa a criação de 
serviços, essa disputa por verbas. (G4, 2018). 

A partir desses elementos, entre outros, os entrevistados corroboraram para emergir 

do financiamento propulsor de estratégias para implementação da política. O CAPSad ao 

chegar sustentando a PACD do MS, com a retaguarda do secretário de saúde, e do Estado, e o 

financiamento nas mãos da saúde, o “clima” ficou tenso, o que resultou no afastamento desses 

representantes. Verificou-se que de onde vem o financiamento é que vai determinar como se 

faz a política. Experiência que nos possibilitou afirmar que só a fala não sustenta a política. 
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4.    Análise dos processos e caminhos possíveis 
 

Michael Foucault, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, entre outros intercessores. 

 

A análise dos processos que compôs o estudo pode contar com elementos da filosofia 

deleuziana, no que se refere ao plano de imanência, pois me possibilitou o descortinar da 

filosofia para a vida e a relevância de alguns intelectuais (filósofos, professores) que atuaram 

como intercessores em mim. Eles propiciaram modos de análise para resolução do problema 

colocado e se destacaram na medida em que me colocavam em análise.  Movimento 

necessário para que o meu interesse em conhecer distintas formas de produção de “verdades” 

possibilitasse a criação de alguns arranjos conceituais durante o processo do estudo em que as 

ressonâncias possibilitaram a construção de séries mesmo que imaginárias, da criação do meu 

estilo na produção do estudo.  

Um esforço de produções subjetivas, expressas em singularidades e em 

acontecimentos durante o processo, muitas vezes paralisada pelos interstícios, dado as 

impossibilidades. Ao compor com meus intercessores, pude me exprimir e me experimentar, o 

que apreendemos e aprendemos no território Álcool, Crack e outras Drogas. Um movimento 

de descobertas para o não saber, como afirma Abrahão, et. al. (2014): 
interferências, artifícios que incitam a diferenciação de elementos, saberes e 
acontecimentos, que deslocam e desacomodam outros planos nas relações de saber-
poder, desterritorializando-os, criando novos territórios e modos de existência. 
Ativam potências do ainda impensável, do clínico com o não clínico, da saúde com a 
não saúde e novos conceitos e problemas são produzidos nestes agenciamentos. Um 
intercessor produz movimento para a descoberta, para o não saber. Parte-se do que 
se tem, do que se sabe para o que não se tem o que não se sabe, como, por exemplo, 
sustentar novas formas de cuidar em liberdade. (ABRAHÃO, 2014, p.166). 

Intercessores em mim: os filósofos, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault e Gilles 

Deleuze na complexa produção da análise e criação de ideias novas na direção de construtos e 

metáforas, linhas de fuga para recompor o corpo enquanto pesquisadora militante mergulhada 

em mecanismos discursivos que expressaram o poder controlador e preconceituoso em mim. 

Na produção do “corpo drogado em mim”, na produção discursiva da minoria56 excluída, na 

ressignificação de práticas discursivas ou não que possibilitassem a produção de resistência e 

potência de vida.  

 

56 Minoria e maioria em Deleuze não estão referidas à quantidade. Ele exemplifica com a noção de 
povo que é sempre a categoria minoria criadora. O autor afirma também que essas duas categorias 
coexistem, pois são vividas no mesmo plano. (Deluze, 1992). 
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Conceitos e suas potências em movimento 

 

Para iniciar o diálogo com alguns estudos e autores, os filósofos anteriormente 

mencionados, que inicialmente considerei como verdadeiras “muralhas” e resolvi criar uma 

estratégia para me compor e atravessar algumas barreiras, a narrativa e a produção da escrita 

como se fosse o descortinar do interior de um “castelo de areia” cheio de “segredos”, uma 

“grande brincadeira”. Foi um exercício pra lá de lúdico “brincar”, desvelar, construir histórias 

contando com a maestria de estudiosos como Abrahão, Merhy, entre outros, tomando como 

instrumentos fundamentais, para minha “caixa de ferramentas” conceitos como poder, saber, 

discurso, verdade, e luta que foram trabalhados ao longo dos diferentes capítulos.  

Ousei ao experimentar a criatividade, os conceitos como instrumentos, para 

composição da tese como um “brinquedo favorito”, em que os afetos e as fantasias foram 

ilimitados. Espaço de criação de novas relações, e conexões que se constituíram durante o 

processo e foram as mais sérias possíveis, mas nem por isso deixaram de ser divertidas. Laços 

de compromisso, esse foi o efeito ao me “apropriar” desses conceitos e produzir alguns 

caminhos possíveis para o que a análise encaminhasse a avaliação da PACD. Rica experiência 

que provocou muitas dobras na pesquisadora implicada, e demandou um imenso esforço e 

disposição para “brincar”, pois apreendi com as crianças que brincar é coisa muito séria, o que 

se transformou em produção de alguns capítulos. 

Petuco (2016) fez parte deste grupo de professores que me compuseram e seus 

estudos possibilitaram o acesso a algumas entrevistas que Foucault nos “brindou” com certos 

posicionamentos. Afirmações que me fizeram sentir mais próxima em relação às críticas sobre 

valores moralistas que se conectam ao tema drogas, e me ajudaram a problematizá-los e tomar 

posições firmes em diferentes cenários, na política, na saúde. Afirmações como:  

Devemos estudar as drogas. Devemos experimentar as drogas. Devemos fabricar 

boas drogas – suscetíveis de produzir um prazer muito intenso. O puritanismo, que coloca o 

problema das drogas – um puritanismo que implica que se deve estar contra ou favor – é uma 

atitude equivocada. As drogas já fazem parte de nossa cultura. Da mesma forma que há boa 

música e má música, há boas e más drogas. E, então, da mesma forma que não podemos dizer 
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que somos “contra” a música, não podemos dizer que somos “contra” as drogas. (PETUCO, 

p.31, apud, FOUCAULT, 2004a, p. 265)57 

Foucault, através de afirmações e sua “caixa ferramentas” conceituais, me convocou. 

Me coloquei a trabalho e no trabalho, pois foi essa mensagem que ele me transmitiu. 

Trabalhei a noção de poder que entre várias possibilidades que encontrei em seus 

estudos como, a “História da sexualidade (2015, p.100), “como a multiplicidade de 

correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 

organização [...]”; no “O Poder psiquiátrico” (FOUCAULT, 2006, p.7), “ O poder não 

pertence nem a alguém nem, aliás, um grupo; só há poder porque há dispersão, 

intermediações, redes, apoios recíprocos, diferenças de potencial, defasagens, etc.”; na 

“Microfísica do Poder” (FOUCAULT, 2014, p. 45),  

Ele não pesa só como força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, 

induz ao prazer, forma de saber, produz discurso. Deve considerá-lo como uma rede produtiva 

que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por 

função reprimir.  

Entre muitos sentidos e formas de entendimento sobre a noção de poder, foi possível 

apreendê-lo como uma força, como um “fluxo de luz” que reluz, que se reflete e assim se 

reproduz, se produz na constituição de relações, que afetam e são afetadas, tocam e são 

tocadas, dominam e são dominadas, sem necessariamente passar pela repressão, mas 

afirmando o que o faz perseverar no ser, uma “vontade de potência”. Nesse sentido, 

encaminhei a análise da PACD e o seu exercício em uma sociedade capitalista na transição do 

século XX para o século XXI.  

Foi complexo, pois o poder se expressou através de diferentes enunciados 

discursivos, nas entrevistas, no material que recolhi durante a tese, na política, nos 

mecanismos discursivos da medicina/psiquiatria, no judiciário, na economia, nas instituições, 

na organização familiar. Formas de se exercer o poder que em alguns momentos 

possibilitaram a organização do tempo e administração dos corpos dos indivíduos, como 

corpos dóceis na exploração da força de trabalho, e mais a frente com formas mais sutis 

57 Michel Foucault, uma entrevista: sexo, poder e a política da identidade. In: VERVE: Revista 
Semestral do NU-SOL – Núcleo de Sociabilidade Libertária. Nº 05 (maio 2004). São Paulo: Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, PUC-SP, 2004 a. p. 260-278. 
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contando de forma relevante com as tecnologias da medicina/psiquiatria, justiça/segurança 

(nestas duas últimas principalmente). 

A princípio, havia entendido que seria possível abarcar todas as noções sobre poder e 

os enunciados discursivos próprios de cada mecanismo como proposta desta tese, o que mais 

tarde tive que rever e delimitar ao poder  disciplinar e poder da biopolítica que compõe o 

biopoder em Foucault, não deixando de reconhecer a relevância das demais dimensões de 

poder. 

Ao me ater ao estudo de algumas conferências que compõe o livro “A verdade e as 

formas jurídicas” (2013), percebi que faria sentido para análise da PACD dar peso à 

perspectiva foucaultiana que apontou para as formas sutis de dominação de mecanismos na 

relação dos micropoderes, na produção de disputas e o tensionamento no TACD. Foi 

importante ter este estudo como fonte para observar e analisar o exercício do poder através de 

estratégias na intersetorialidade como saída para o “problema das drogas” na saúde, na 

assistência social e na educação. Território fértil para se implementar as tecnologias como a 

reabilitação psicossocial e reinserção social, estratégicas para que mecanismos como a 

medicina/psiquiatria exercesse seu regime disciplinar, como meio para o sistema capitalista 

em transformação através da força de trabalho, o lucro de controle da vida das populações.  

Foucault em suas formulações sobre as transformações do capitalismo e da sociedade 

através dos tempos, clássica, medieval, e moderna, e os diferentes regimes de poder, o 

soberano, o disciplinar, o biopoder, contribuiu para o entendimento e aproximação da 

perspectiva de análise da política que envolvesse o processo de cuidado em saúde no TACD. 

Isso, sem me antecipar em entender que as transformações aconteceram ou deixaram de 

acontecer por conta das restrições dos recursos financeiros. 

Este sempre emergiu como um mecanismo propulsor de relevância compondo os 

micropoderes em disputas entre saber e poder, nas microrrelações, nas lutas, nas tensões, que 

possibilitaram ora a potência dos fluxos conservadores do proibicionísmo e fluxos de forças 

resistentes, que coloca em dúvida em que medida a política possibilita a saúde como direito, 

ou somente reproduzindo novas máscaras compondo novos cenários. Micropoderes que 

promoveram o surgimento de séries de saberes como o individual, o normativo e o corretivo, 

a ciência dos homens e o objeto da ciência. (FOUCAULT, 2013). 

Saberes importantes para sociedade disciplinar, para o controle social, a ortopedia 

social e realizações da sociedade da vigilância que compõe o biopoder. Sociedade em 

transformação e que configurou o que Foucault analisou como compondo o biopoder  
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[...] o conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui 
suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa 
estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, como a 
sociedade, as sociedade ocidentais modernas, a partir do século XVIII, voltaram a 
levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma 
espécie humana. (FOUCAULT, 2008, p. 3). 

De acordo com Foucault (2005), o controle da vida passou a tema nas discussões 

filosóficas na política, no século XVIII, pois até então a sociedade era regida pelo poder 

soberano onde “O direito de soberania [era] o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, 

este novo direito que se instala: O direito de fazer viver e de deixar morrer”. (FOUCAULT, 

2005, p.287).  

Deleuze oferta a noção de biopoder na perspectiva do perceber as sociedades 

modernas como o movimento e composição de forças ativas e reativas, inventando e fazendo 

cumprir as normas, o que se deve ou não fazer, criando dispositivos sutis de vigilância, de 

controle da população de forma contínua ao longo de sua existência, em diferentes cenários. 

No cenário das políticas públicas, institui regras, leis e diretrizes, mas também lutas e 

resistências que se fizeram presentes como linhas de fuga, modos de expressar processos de 

subjetiva instituintes no movimento em que podem ocorrer a dobra das forças. (DELEUZE, 

1992). 

Nesse processo de transformação, se instalaram as tecnologias do regime disciplinar 

que “tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e 

deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, 

eventualmente punidos”. (FOUCAULT, 2005, p.289) e nesse processo de vigilância do corpo 

do indivíduo, nesse movimento de mudanças, a vigilância se dirigiu a “multiplicidades dos 

homens”, pois a instalação da Biopolítica não mais se comprometeu com a perspectiva do 

corpo homem e sim o corpo espécie. (idem, 2005), o que resultou em transformações em 

diferentes planos. 

O controle da Biopolítica passou pelos planos, econômico e político que atuaram em 

problemas como as endemias, problemas de natalidade, óbitos, longevidade. Foucault ao 

analisar as novas técnicas, principalmente as técnicas de poder, afirmou a importância da 

estatística para o domínio não mais sobre os corpos, mas sobre a população. A partir da 

estatística a “observação dos procedimentos, mais ou menos espontâneos, mais ou menos 

combinados, [...] eram efetivamente postos em execução na população no tocante a 

natalidade” (idem, p. 290). Com o mapeamento dos fenômenos globais da natalidade.  

Foucault chamou atenção que o problema na verdade se tratava da “morte 

permanente”, que se introduz sorrateiramente na vida, a corrói perpetuamente, a diminui e a 
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enfraquece” (idem, p.291). Nesse contexto de mudanças de regimes, do soberano para a 

biopoder, a medicina foi convocada a assumir a “higiene pública” criando e centralizando 

informações e normalizações do saber e novas tecnologias que configuraram mecanismos de 

controle e que tiveram como símbolo que se manteve, a figura do panoptismo, um importante 

mecanismo de controle. 

Na reconfiguração dos cenários da sociedade, além dos fenômenos da natalidade, 

surgiram outros problemas, que no século XIX teve o contexto da Revolução Industrial. Os 

fenômenos como a incapacidade para o trabalho, a velhice, que tiveram como resposta a 

criação de instituições assistências mais sutis com a ajuda da Igreja, respostas racionais, que 

se materializaram encaminhando os problemas econômicos. (FOUCAULT, 2005). 

A estrutura arquitetônica, o panoptismo,58 concebido por Benthan sob três aspectos 

importantes (vigilância, controle e correção) se manteve como resposta “[...] uma máquina de 

dissociar o par ver - ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre 

central, vê-se tudo, sem nunca ser visto”. (FOUCAULT, 2014b, p.195). Arquitetura simbólica 

da lógica disciplinar no biopoder e através da disciplina médica compôs o enfrentamento não 

só da loucura, como também, dos indivíduos desajustados ao meio da produção capitalista da 

época.   

O Panoptismo muito mais que um tipo de estrutura, uma lógica que se instituiu como 

sentido, uma direção, em diferentes instituições disciplinares e controle, que atravessou os 

séculos e ainda inspiram distintos dispositivos como o da segurança que organizam os 

espaços urbanos de algumas cidades nos últimos tempos. Lógica que se compõe através de 

tecnologias para o exercício do Biopoder, presente e muito utilizado pelos gestores do 

munícipio que atuei como gestora na SM/ACD e que tratam questões dentro da TACD, 

reatualizando o panoptismo nos dias de hoje em diferentes mecanismos.  

Mecanismo como a segurança que um dispositivo do regime da biopolítica utiliza e 

fomenta o uso de várias formas e tecnologias para o direcionamento da vida com o 

financiamento como propulsor da PACD em que o município investiu muito dinheiro neste 

mecanismo e deixou para segundo ou terceiro plano a saúde e assistência social, como 

estratégia de encaminhamento do problema das drogas na cidade. Atualmente, por exemplo, 

existem câmaras eletrônicas instaladas pelo poder público vigiando a população 24h. 

58 (Foucault, 2014b, p.194) construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas 
que se abrem sobre a face interna do anel; a construção em celas, cada uma atravessando toda a 
espessura da construção [...] basta colocar um vigia na torre central, e em cada cela um louco, um 
doente, um condenado [...].  
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Dispositivos da segurança e suas técnicas que produzem práticas de controle e que se 

reproduzem em cada esquina dos bairros, nos céus através de helicópteros e no asfalto com os 

caveirões, carros blindados, restringindo e despotencializando os espaços como conselhos e 

fóruns de discussão, possibilidades de ação e formulação crítica sobre a concentração dos 

investimentos em segurança e a saúde e a assistência social em segundo plano, sem abertura 

para que se problematizassem as escolhas.   

Provocada por essas formulações, acrescentei na minha “caixa de ferramentas” neste 

plano dos conceitos, a ideia de discurso, o que Foucault apontou “como conjunto regular de 

fatos linguísticos em determinado nível, polêmico e estratégico em outros [...] jogo estratégico 

e polêmico [...]” (FOUCAULT, 2013, p.19) e desta forma a importância de pensar os 

mecanismos discursivos utilizados pelos micropoderes em disputas como importante 

estratégia de poder. O discurso institui, regulariza, articula, é “ele, o discurso, é um construto 

complexo, externo aos sujeitos ou instituições que o sustentam, mas não àquilo que o 

legitima.” (PETUCO, 2016, p.42).  

Como afirmou Foucault: 
Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto 
não há nada espantoso, visto que o discurso – com a psicanálise nos mostrou – não é 
simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é 
objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso 
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo 
por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar. (FOUCAULT 
2014a, p.9). 

Discurso como estratégia de luta, e como objetivo da luta. “Esgrimam-se discursos 

na luta em torno da posse do poder. Meio e fim.” (PELUCO, 2016). 

Sempre oportuno “beber” em fontes e indicações férteis como os estudos de Foucault 

(2014), que ajudaram delimitar o percurso e os desvios que a tese sofreu. Durante o processo 

da tese, ao exercitar a minha posição de pesquisadora, me experimentando na função de 

genealogista, foi ganhando cada vez mais sentido a análise do biopoder e suas transformações, 

através dos mecanismos discursivos como práticas discursivas ou não discursivas e, desta 

forma, provocar o emergir dos sistemas de coerção existentes e nestes os valores que os 

constituíram, normativas (leis, diretrizes entre outros), condições das produções discursivas 

que apontaram os problemas no TACD. 
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Outra noção de fundamental importância foi de indivíduo enquanto uma produção da 

modernidade,59 “é o efeito produzido, o resultado [da] vinculação, pelas técnicas, [...] do 

poder político à singularidade somática” (FOUCAULT, 2006, p.69). Corpo [que] foi 

subjetivado, isto é, porque a função - sujeito fixou-se nele, é porque ele foi psicologizado, isto 

é, porque foi normatizado [...].”(ibid.)  

Processo de normatização que pude perceber que tencionou a produção de verdades 

com intuito de explicar a constituição da sociedade na perspectiva do biopoder e a lógica 

disciplinar. Identifiquei a existência de um jogo de disputas de saberes, lutas, mas sem 

necessariamente fixar os discursos em lados opostos, mas produzindo o tempo todo tensão 

saber/poder e novos sentidos como bem localizou Foucault (2006) ao finalizar sua aula de 21 

de novembro de 1973: 
O indivíduo disciplinar, [é] resultado da tecnologia empregada [pela] burguesia para 
constituir o indivíduo no campo das forças produtivas e políticas. É dessa oscilação 
entre o indivíduo jurídico, instrumento ideológico da reinvindicação do poder, e o 
indivíduo disciplinar, instrumento do real do seu exercício físico, é dessa oscilação 
entre o poder que é reivindicado e o poder exercido que nasceram essa ilusão e essa 
realidade que chamamos Homem. (FOUCAULT, 2006, p.72). 

Normatização que aconteceu compondo os mecanismos na micropolítica construindo 

uma rede de enunciados sobre o “problema das drogas” e na disputa do “corpo drogado”. 

Problemas e nomeações que Foucault (2016); Nietzsche (2009), afirmavam a necessidade de 

se dar muitas “marteladas” no sentido de promover rupturas no instituído, pois os problemas 

foram inventados, não existem. E através da análise de alguns mecanismos discursos como a 

PACD, me propus colaborar com algumas marteladas e abrir um diálogo que possa vir ganhar 

consistência. 

Durante a análise, os mecanismos discursivos da medicina/psiquiatria me capturaram 

ao percebê-los compondo uma rede de mecanismos e estratégias, práticas discursivas ou não 

pautadas em valores morais e religiosos judaico/cristão. Esta rede compondo o rizoma, na 

dinâmica das elações em movimento - molar e molecular - no TACD em que a micropolítica 

as microrrelações pactuam-se  interesses do saber científico, do proibicionísmo, do moral na 

produção de agenciamentos como situa Deleuze e  dispositivos em Foucault, com o objetivo 

de  controlar o tempo e o corpo dos indivíduos e sua força produtiva. Dispositivos como o 

CAPSad que compõe a intersetorialidade unindo-se as tecnologias instituídas pelo 

59 Importante pontuar que a noção de indivíduo compõe à noção de sujeito unitário como afirmam as 
tradições judaico-cristãs, a noção de sujeito em Descartes enquanto uma ideia cartesiana, da razão, 
origem e fundamento da moral e da verdade do mundo. Compartilho com a ideia de Nietzsche ao 
criticar a ideia de sujeito na direção de desconstrução do pensamento metafísico (BALEN, 1999) 
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judiciário/segurança, por exemplo a justiça terapêutica, acolhimento compulsório na 

Assistência Social, internação involuntária, competência do juiz junto aos especialistas da 

SM, relações que promoveram o tempo todo tensionamento entre forças instituídas e 

instituintes. Tensionamento que produziu territórios “movediços” como o TACD, no 

movimento em que os processos subjetivos se reconfiguram os fluxos de forças em 

composição e decomposição, em dobras, produzindo novos territórios e momentos de 

desterritorialização. Como efeito, emergiu valores conservadores do proibicionísmo que 

reatualizaram as comunidades terapêuticas como dispositivos de saúde/segurança com 

estruturas disciplinares que fazem parte de um conjunto de estratégias pautadas por valores 

acima mencionados, para garantir a relação saber/poder tendo o processo de subjetivação na 

produção do indivíduo a sujeitado. 

No processo, produziu mudanças no entendimento da pesquisadora militante e 

provocou movimento, destruição de sonhos, projetos e propostas como “castelos de areia”, 

mas também linhas de fuga e criação, no movimento pororoca, Abrahão (2013), 

reconfigurando disputas sobre TACD e as diferentes formas de violência sobre “o corpo 

drogado”. 

Como apontou Foucault, tensão que compõe um jogo entre discursos, jurídico e 

disciplinar, entre as ciências humanas e o discurso humanista na disputa sobre a constituição 

de verdades na constituição do indivíduo no território das forças produtivas e políticas. 

Nesse sentido, dobras foram se produzindo, conexões necessárias na cadeia que 

foram se configurando, compondo o sentido do biopoder em mim. Como também o 

poder/saber, produções de verdades, discursos, no processo de subjetivações. Processos, 

abertura e possibilidades de se pensar enquanto pesquisadora militante as linhas de fuga, 

formas de resistências, da ordem do discurso como acontecimento na disputa entre forças. 

Conexões que fundamentaram a noção de lutas tendo como fim modos de resistência como 

estratégias utilizadas e que de forma paradoxal se desvelaram como elementos que compõe 

faces do biopoder.  

A luta não se limita ao confronto dos corpos dos indivíduos que se digladiam no 

cotidiano, nos confrontos entre polícia e traficantes, traficantes e milícias, nas operações em 

que polícia invade as comunidades em nome da ordem pública sequestrando vidas de 

crianças, jovens, homens e mulheres. Luta também acontece na superfície do discurso na 

tentativa de abalar o poder onde ele é invisível e ardiloso. “[...] uma formação discursiva não 

é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspereza, [...] tampouco a superfície em que sem vem 



118 
 

refletir, sob mil aspectos diferentes, uma contradição que estaria sempre em segundo plano” 

(PETUCO, 2016, apud FOUCAULT, 2005a, p. 175). 

A concepção de luta que me compõe, meus intercessores, que me ajudaram a 

perceber que as tensões são permanentes nas microrrelações do TACD, no político, no 

econômico e no social. Me possibilitou pensar em diferentes planos de luta que emergiram e 

fez sentido refletir sobre diferentes modos de existência, que na “realidade” é um  conjunto de 

forças  distintas “em relação de tensão” umas com as outras.  

De acordo com Deleuze, “toda força está em relação com outras, quer para obedecer, 

quer para comandar [...] o que configura relações de disputa entre forças, um arranjo que 

esquadrinha os microvetores existentes” (DELEUZE, 2018, p.56). Pensá-las em uma 

combinação binária trouxe para este plano o desafio de apreendê-la em composição entre 

forças, mesmo distintas, singulares, na relação, e categorizadas como ativas e reativas na 

composição de um corpo.  

O corpo no sentido Nietzschiano, “fenômeno múltiplo, sendo composto por uma 

pluralidade de forças irredutíveis” (idem). Forças que em relação constituem um corpo, um 

diagrama como uma “máquina abstrata”, que se constitui por forças inferiores, como as 

reativas, que não perdem sua potência, só obedecem as regras do jogo, em que cabe as forças 

ativas dominarem, tender a potência, subjugar, impor formas, não perder as oportunidades 

criadas pelas circunstâncias. 

Com a ajuda de Foucault, e demais pensadores ao analisar mecanismos discursivos e 

as práticas desenvolvidas no TACD, como relação de forças, me possibilitou desconstruir a 

ideia do cenário de guerra que muitos enunciados discursivos imprimem para mobilização da 

opinião pública, ao afirmar que existem dois lados e que se pode almejar, por exemplo, o 

mundo sem drogas.  

Foi importante acrescentar a noção de resistência como Deleuze chamou atenção, 

uma produção foucaultiana que ajuda pensar outro tipo de poder, o de resistir, linhas de fuga, 

força para resistir, fluxos de forças que estão fora do jogo, fora do diagrama, pois são fluxos 

exteriores ao poder disciplinar, do biopoder. O que fez sentido ao avaliar e distinguir no 

processo de implementação das políticas como, por exemplo, alguns movimentos da RD, que 

ora promoveram práticas discursivas ou não, instituintes, e em outros momentos foram 

instituídos no cenário da normatização através de políticas e práticas sociais.  
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5. Considerações compondo o “devir maré” 
 

“O filme do detetive genealogista nunca termina, 
ele apresenta uma pausa, [ele] se torna prisioneiro 
de suas contingências” (LAND, 2016, p.426). 

 

O propósito da elaboração de algumas considerações sobre a análise da Política 

Álcool, Crack e outras Drogas não foi finalizá-la. Deixei em aberto caminhos, pois as 

interrogações se multiplicaram ao propor produzir conhecimento, me experimentando na 

posição do devir.  

Um devir que se produziu na experiência de análise da PACD me compondo com 

intercessores sobre um plano de imanência como processo de produção subjetiva em dobras e 

redobras promoveu outra experiência, da criação. Compor uma superfície em “voos rasantes” 

configurando um momento singular. Como colocou Deleuze: “Erigir o novo evento das coisas 

e dos seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento: o espaço, o tempo, a matéria, o 

pensamento, o possível como acontecimentos”. (DELEUZE, 1992, p.46). 

A experiência de análise e produção do pensamento me levou no sentido da criação 

de uma imagem do pensamento que desse contorno a experiência de análise do problema, 

uma metáfora que retratasse o efeito, seus componentes e as encruzilhadas que surgiram 

durante o processo.  

O TACD se compõe por lutas sobre o poder. Como expressar, retratar esta ideia? 

Esta questão foi sendo formulada, como disse durante o processo, e me remeteu ao 

movimento dos grãos de areia numa dinâmica infinita junto a outros componentes da 

natureza, o mar, o vento. Componentes que ajudaram a constituir a imagem do brincar na 

praia, me reconstruindo em outros castelos de areia. Uma composição em que se têm disputas 

quando se luta contra o tempo, contra o vento, contra as marés. Um movimento influxo, o 

proibicionísmo que nos compõe, movimento que sempre nos direciona para o mesmo lugar 

carregando na intensidade de seus elementos, os valores morais, religiosos, conservadores 

compondo o processo do cuidar.   

No processo um ato, o acontecimento, castelos se ruíram. Sacudi a areia e me deixei 

levar nos ventos do “efeito pororoca”. Numa produção subjetiva intensa me recompus com os 

intercessores como fluxos das forças das marés, forças de resistência para desconstrução de 

novos castelos, criando novas dinâmicas e espaços, luta pela criação de novos fluxos, outros 

pontos de vista, movimentos externos interferindo na produção não mais do efeito pororoca, 
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outro movimento devir, uma produção de linhas de fuga, o “devir maré”. Este se compõe de 

forças que impelem ações, movimento em fluxos e refluxos, como ondas que se superpõe e 

variam de acordo com as correntes e os ventos trazendo novos movimentos para os 

mecanismos instituídos, instituintes e falsos instituintes que compõe o plano das 

microrelações do biopoder. Este, se reconfigurando de forma sutil e sofisticada na produção 

subjetiva de “novos anormais do desejo”, os “loucos de hoje”, que nos abriu um leque de 

reflexões que serão aprofundadas, e que investiremos no breve futuro, em artigos que 

desejamos elaborar, pois estamos cientes da importância do tema para compor este estudo. 

Forças e seus mecanismos compondo as marés que se deslocaram diariamente 

transformando os contornos dos castelos, que em alguns momentos sedem mais espaços para 

recompor os planos de disputa, novos territórios e surgem outras forças que se dobram e 

compõe as novas “marés”, um “devir maré”, e suas variações segundo sua vizinhança, 

produzindo interferências de acordo com a atração da Lua e do Sol, forças que avançam e 

recuam fluxos e refluxos, que me afastaram da margem e me lançaram para novos sobrevoos 

no efeito “devir maré” na produção da profissional militante. 

Logo, no propósito de chegar ao fim de um dos caminhos, ampliei o número de 

possibilidades. Isso fez sentido ao perceber que uma das alternativas que tive e abracei, foi 

analisar a PACD no município em que atuei como profissional remontando os 

acontecimentos, através dos estudos delicados dos pergaminhos, me deixando sugar pela 

memória, fui me instalando em um movimento do devir e “nele rejuvenescer e envelhecer a 

um só tempo”, ao passar por todos os seus componentes ou singularidades. O devir não é 

história [...], é criar algo novo. [...] o que Nietzsche chamou de Intempestivo.” (ibid., p. 211). 

O esforço de análise de uma política que atravessou os séculos XX/XXI, produziu 

movimento, ora cansaço, ora desânimo, mas provocou também a ressignificação de alguns 

conceitos e a dispensa de visões de mundo universalistas. O processo de subjetivação, junto 

aos coletivos, possibilitou a aproximação de temas como, formas de governabilidades, o 

Estado Democrático, o capitalismo e seu desenvolvimento, entre outros, mas faltou “fôlego 

para mergulhar”, o que me levou a adiar o estudo sobre estes temas como fenômenos 

importantes para análise de políticas.  

Mas foi possível me situar melhor no mundo e perceber que a sociedade se compõe 

por pessoas, potências de vida e cada vez mais está longe do “país das maravilhas” que criei 

para mim. Vivo em uma sociedade capitalista, em que o mercado é quem manda, através de 

múltiplas “maquinarias de guerra” que configuram nossos modos de existir. Ao Estado basta 

o dever de compor uma “economia política”, em que as relações entre forças reativas, no 
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território do ressentimento, em que as regras do jogo se estabelecem e compõem a produção 

de homens sujeitados. Relação de forças em que o Estado deve garantir uma “economia 

política” para a produção de riqueza para uma camada da sociedade com grande concentração 

econômica e política e miséria (migalhas) para a maioria da população cada vez mais 

desprovida de condições de diferentes ordens, econômica, social e garantia de direitos. 

Como pontuei anteriormente no processo de análise da Política Álcool, Crack e 

outras Drogas emergiram elementos, como as formas de vigiar e punir das práticas da 

medicina/psiquiatria/justiça e especialidades afins, na produção do “problema drogas” e a 

produção e disputa pelo “corpo drogado”. Elementos que me capturaram e me fizeram 

investir maior tempo sobre a lógica do poder disciplinar e as formas que este se reproduziu 

nas relações entre os atores no exercício do poder em diferentes planos compondo as 

transformações do regime disciplinar e apontando outra forma de organização, a sociedade de 

controle.  

Como genealogista, quis expor os interstícios, o que emergiu e identifiquei como 

potência desse regime mesmo em transformação durante o processo de implementação da 

PACD e seus desdobramentos. Regime de poder, em que os valores morais, religiosos 

judaico-cristão reverberaram e ainda reverberam na reprodução do proibicionismo presente no 

cenário das políticas públicas no período analisado que pude identificar forças ativas 

“surfando”, em um curto espaço de tempo na crista da onda no efeito pororoca.  

Como disse, ao mesmo tempo em que apontei as características do poder disciplinar 

mudanças, estavam ocorrendo, produções e transformações também. Os estudos de Foucault, 

Deleuze e autores que dialogam com seus estudos, apontaram que no século XX vinha se 

configurando outra lógica, das “sociedades de controle”. Mas os mesmos estudos afirmam 

que na dinâmica do social os regimes coexistem, e durante o processo de transformação, ora 

um regime se faz presente na superfície das disputas. 

A lógica “sociedade de controle” que Deleuze afirmou (1992) em seus estudos tem, 

entre suas características propor o controle contínuo e comunicação instantânea. Onde novas 

tecnologias são criadas e implementadas e os diferentes cenários constituídos por práticas 

discursivas ou não, por exemplo, a educação com infinitas propostas de educação permanente 

e a distância; no mundo do trabalho a automação e diversas configurações de relação de 

trabalho (prestação de serviço, terceirização, entre outras, o trabalho informal); na saúde 

algumas alternativas as instituições de confinamento, substituídas por micro asilos (como 

alguns CAPS) e criação de estratégias de controle no território. 
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Segundo Deleuze, trata-se de uma lógica em que a sociedade de controle pelo 

movimento em “modulações”, “autodeformante” que muda a todo instante. Outros tempos, 

outros maquinários e o que o autor nos indicou foi justamente analisar os agenciamentos 

coletivos dos quais elas fazem parte e os modos como ocupam os espaços e o tempo e criam 

novas relações. Nessa direção, ao analisar a PACD percebi na minha experiência como 

gestora efeitos dessa perspectiva das “modulações”, na construção de projetos em algumas 

práticas de cuidado, como tecnologias de reabilitação e a “redução de danos” como estratégia 

de reinserção social na Atenção Psicossocial que priorizou as ações no território. 

Portanto, como a proposta não é finalizar este processo de análise, entendo como é 

importante não deixar de fora o contexto atual em que o governo federal que teve início em 

2019 a passos largos efetivou leis e diretrizes imprimindo retrocessos no TACD. O problema 

das drogas atualiza-se através do Decreto Nº 9.761, de abril de 2019 tendo como coordenação 

a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania e a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

para a implementação da Política nacional sobre drogas (Pnad). 

O que chamou atenção sobre o documento citado é ter por um dos seus objetivos “o 

mundo ideal sem drogas”. Ele reitera o tratamento via reabilitação e reinserção social via as 

estratégias ocupacionais que recuperam a ideia da laborterapia. Mesmo que para isso o 

governo através do seu representante ministro Osmar Terra, entre diversas ações, faça pressão 

sobre o Supremo Tribunal de Justiça para o adiamento da discussão sobre a legalização da 

maconha medicinal alegando que esta medida estaria abrindo caminho para a 

descriminalização das drogas em relação ao porte de drogas para o uso pessoal e 

consequentemente deixar de tratar o usuário como criminoso. O proibicionísmo como força se 

fazendo presente e criando sentido para o corpo drogado existir.  
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ANEXO I 
 

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / FACULDADE DE 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Pesquisador: Maria Alice Bastos Silva 
Título da Pesquisa: Análise Microvetorial da Política de Atenção Integral a usuários de álcool 
e outras drogas 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
Versão: 4 
CAAE: 64851417.8.0000.5243  
Área Temática:  
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  
Número do Parecer: 2.279.010 
 DADOS DO PARECER  

Projeto caracterizado como um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. 
Através da análise microvetorial pretende-se identificar a intencionalidade dos agentes 
quando se movem no jogo social da produção de cuidado. Sua amostra será composta por 35 
participantes, divididos em 4 grupos (10 profissionais, 10 usuários, 7 familiares, 8 gestores). 
No processo de pesquisa será utilizado instrumentos, tais como, entrevistas, espaços de 
conversa e o usuário guia como caso traçador do cuidado, para a elaboração de um mapa (uma 
colcha de retalhos), que será confeccionada a partir da produção das narrativas. O conceito 
ferramenta usuário guia, será relevante para o estudo. Ele significa o caso traçador do 
cuidado, caso que serve como um fio condutor pelo complexo labirinto do cuidado. Entende-
se que esta ferramenta possibilitará que se avalie a repercussão da política na ponta do 
processo de cuidado. Com o usuário guia, espera-se realizar o mapeamento da rede de 
cuidado com informações importantes e diversificadas sobre o município estudado. O diário 
de campo será um importante instrumento de registro das narrativas produzidas a partir das 
entrevistas, como também, das conversas nas reuniões de equipe e supervisões institucionais. 
Espera-se captar o agir e intencionalidade dos atores quando se movem no jogo social desta 
produção. A análise do material produzido e registrado no diário de campo será 
posteriormente categorizada e fonte para a produção de analisadores. Finalmente será 
produzida uma narrativa final que irá compor um mapa, uma “colcha de retalho”, junto ao 
referencial teórico que contribuirá para construção da narrativa do pesquisador. Pretende 
como desfecho da pesquisa captar o agir e intencionalidade destes agentes quando se movem 
no jogo social desta produção, e construir a narrativa que aposta é utilizar o processo de 
cuidado como um fio condutor que poderá contribuir para o campo da análise trazendo como 
tema transversal à questão da exclusão. Além de contribuir para as discussões nos espaços de 
formação e pesquisas de construção de indicadores de saúde, que são importantes para 
formulação de políticas, e podem interferir para a melhoria e a qualidade de produção do 
cuidado e trazer elementos para potencializar o diálogo entre os atores (gestores, profissionais 
da assistência, usuários e familiares). 

Objetivo da pesquisa: 
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 Objetivo Primário: Realizar a análise microvetorial da Política de Saúde para Atenção 
Integral aos usuários de álcool e outras drogas da rede de saúde mental do município de 
Niterói, no cenário da produção do cuidado identificando a intencionalidade dos agentes 
quando se movem no jogo social desta produção.  

Objetivo Secundário: - Levantamento das leis, diretrizes e regulamentos para uma análise 
genealógica das mesmas no cenário em que houve a implementação das Políticas de Saúde a 
Atenção Integral ao usuário com uso prejudicial de álcool e outras drogas; - Identificar e 
mapear pontos relevantes das conversas e narrativas dos atores que se apropriam do discurso 
normalizador das políticas e que se expressam de forma implícita ou explicita no processo de 
cuidado de um usuário-guia com contribuições ou resistências a implementação da política; -
Apreender a composição de linhas de forças que nos diferentes planos de interesses e 
agenciamentos tencionam as relações na micropolítica do processo trabalho como vetores 
constitutivos para produção do cuidado.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Risco: Espera-se que este estudo produza o menor risco possível, pois não intervém ou 
modifica intencionalmente variáveis fisiológicas, psicológicas ou sociais dos atores 
participantes. Em relação aos usuários, se tem ciência da existência de alguns sujeitos e que 
em alguns casos estão em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, 
ou seja, autonomia, o que demandam maior atenção em relação aos critérios de inclusão, 
devido à fragilidade nas condições psicológicas durante o estudo. Se necessário, será feito 
intervenções que garantam o bem-estar do usuário. Logo, o presente estudo pretende gerar 
conhecimento sem afetar o bem-estar dos participantes ou da coletividade e sem representar 
qualquer invasão à privacidade dos atores voluntários do estudo em questão. 

 Benefícios: O estudo pretende contribuir para o processo de cuidado a partir de seu 
desenvolvimento, pois produzir conhecimento incluindo os atores participantes possibilitará 
que todos saiam fortalecidos e potentes a partir dos encontros. A aposta é que o processo de 
cuidado se fortaleça a partir do momento que se possa contribuir para o aumento da potência 
do processo de trabalho em ato durante as conversas dos profissionais e usuários quando 
possível. Proposta pertinente, que objetiva avaliar a qualidade da política estabelecida e sua 
implantação na rede de atenção a saúde mental através do olhar de diferentes atores 
envolvidos no serviço. O tamanho da análise amostral será de 35 participantes, divididos em 4 
grupos (usuários, familiares, profissionais e gestores). O projeto tem uma proposta coerente, 
com binômio risco/benefício e critérios de inclusão/exclusão, adequados. A metodologia 
prática está descrita, com eixos temáticos e as questões norteadoras por grupo adequados. A 
autorização da instituição e a folha de rosto estão adequadas. TCLE para os 4 grupos que 
serão avaliados adequados. O orçamento é elevado, mas será custeado pela pesquisadora. 

 Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Folha de rosto, carta de autorização e TCLEs 
adequados. Cronograma em anexo com coleta de dados prevista para o segundo semestre de 
2017, e cronograma do projeto resumido na Plataforma com início previsto em 03/04/2017. 

 Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Há discrepâncias no 
cronograma, mas entendendo que o segundo semestre está em andamento, recomenda-se que 
o pesquisador faça a descrição da segunda quinzena do mês de setembro como data de início 
para a coleta de dados.  

Recomendações: sem pendências  
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Este parecer foi elaborado baseado nos 
documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação Informações Básicas do Projeto 
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_830499.pdf 10/08/2017 09:55:50 Aceito 
Outros carta.pdf 10/08/2017 09:27:57 Maria Alice Bastos Silva Aceito Projeto Detalhado / 
Brochura Investigador projeto.pdf 10/08/2017 09:22:49 Maria Alice Bastos Silva Aceito 
Cronograma cronograma.pdf 10/08/2017 09:14:14 Maria Alice Bastos Silva Aceito 
Declaração de Instituição e Infraestrutura CAPSad.pdf 10/08/2017 09:13:21 Maria Alice 
Bastos Silva Aceito TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência tcle.pdf 
10/08/2017 09:10:42 Aceito Folha de Rosto Rosto.PDF 10/08/2017 09:07:47 Maria Alice 
Bastos Silva. 

 Aceito Situação do Parecer: Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP: Não  

    NITEROI, 15 de Setembro de 2017 

Assinado por:  Rodrigo Felippe Ramos (Coordenador) 
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ANEXO II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gestor e Profissional da assistência 

Dados de identificação: 

Título do Projeto: Análise Microvetorial da Política de Atenção aos usuários de álcool e outras drogas 
do município de Niterói. 

Pesquisadora Responsável: Maria Alice Bastos Silva 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense- UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 998347300 e (21)2611-9997 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos              R.G. ___________________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: No Análise Microvetorial 
da Política de Atenção Integral aos usuários de álcool e outras drogas, sob responsabilidade da 
pesquisadora Maria Alice Bastos Silva e Dra. Ana Lúcia Abrahão. Tem por objetivo analisar a 
implementação e os efeitos da Política de Saúde para Atenção Integral aos usuários de álcool e outras 
drogas no município de Niterói, pela perspectiva da análise microvetorial para entender como a 
política, através diálogo entre os atores, interfere na produção das subjetividades. 

  Caso concorde em participar do estudo, você participará de encontros individuais para 
entrevista em que se procurará conhecer a sua opinião a respeito dos objetivos da pesquisa. Estes 
encontros serão gravadas em aparelho Mp4 e transcritas integralmente. Durante todo o estudo, você 
será acompanhado pela pesquisadora, podendo sanar a qualquer momento qualquer dúvida acerca do 
processo da pesquisa. A sua participação é voluntária e por isso, poderá optar por desistir da pesquisa 
em qualquer momento, não sofrendo nenhum tipo de desconforto ou constrangimento na continuidade 
de sua prática social ou laboral cotidiana. Em caso de você decidir interromper a participação, a 
pesquisadora deve ser comunicada para que seus dados relativos ao estudo sejam imediatamente 
excluídos. Seu nome não será revelado ainda que informações relativas à oficina possam ser 
consultadas pela pesquisadora e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro. Não haverá qualquer custo 
pela sua participação no estudo. Os encontros serão pré-agendados em dias e horários que lhes forem 
convenientes. Espera-se com a pesquisa fortalecer a prática de encontros entre diferentes atores da 
saúde e promover melhores condições de trabalho para os trabalhadores, docentes e gestores de saúde 
e cuidado para os usuários. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 
Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 
E.mail: etica@vm.uff.br. Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

Nome e assinatura do profissional                    Nome e assinatura do responsável 
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