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RESUMO 

 
Diante da expansão do uso do crack e das repercussões a ela atribuídas, em maio de 2011, a 
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
colocou em prática a internação compulsória de crianças e adolescentes usuários da referida 
droga. A intervenção visava retirar os usuários de crack das ruas, inserindo-os em instituições 
onde deveriam receber tratamento relacionado à dependência química, mesmo que não 
manifestassem desejo de sair das ruas ou de abdicar do uso. Apesar de, inicialmente, a  
medida se direcionar apenas para crianças e adolescentes, desde a sua implementação, restou 
claro que os seus proponentes defendiam a ampliação da proposta também para o público 
adulto. A medida adotada no Rio de Janeiro gerou polêmica na sociedade brasileira, 
provocando posicionamentos diversos entre gestores públicos, profissionais de saúde, 
pesquisadores da área de álcool e outras drogas, entre outros atores sociais. O presente estudo 
objetiva identificar as concepções que estão subjacentes aos posicionamentos relacionados à 
proposta de internação compulsória de usuários de crack. Para isso, foram realizadas 15 
entrevistas com gestores públicos e profissionais de saúde, de forma que se tornasse viável 
não só descrever os seus posicionamentos, mas, principalmente, identificar suas concepções 
acerca do crack, dos usuários de crack e, consequentemente, de tratamento relacionado à 
dependência química, partindo do pressuposto que tais concepções servem de referência para 
as tomadas de posições. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou entrevistas não-
estruturadas como instrumento de coleta de dados, analisando-os a partir da técnica de análise 
de conteúdo. Adotou-se como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais, por 
entender que o conhecimento partilhado socialmente sobre o crack contribuiu na elaboração 
de uma dada representação social da substância e dos seus usuários, destacando-se o papel dos 
veículos de comunicação de massa nessa construção. O estudo revelou que os 
posicionamentos favoráveis à medida adotada no Rio de Janeiro tomam como referência uma 
concepção que se baseia na relação dependência de crack – doença – perda da capacidade de 
discernimento, enfatizando o poder da substância sobre o sujeito. Outros posicionamentos 
apontam a necessidade de se observar as singularidades de cada usuário de crack, concebendo 
que a relação estabelecida com as drogas é sempre singular, o que implica em situar a 
internação (compulsória, involuntária ou mesmo voluntária) enquanto uma entre tantas outras 
possibilidades em um tratamento relacionado à dependência química. O trabalho aponta que a 
adoção da internação compulsória como “medida padrão" (para todos os dependentes de crack 
que recusam tratamento) representa violação aos Direitos Humanos desse público, pois, 
assim, o acesso à saúde deixa de ser considerado um direito do cidadão, assumindo caráter de 
obrigatoriedade. Este estudo indicou, ainda, que as concepções que orientam os 
posicionamentos dos sujeitos estão ligadas às suas inserções sociais, pertenças grupais e 
trajetórias profissionais. 
 
 
Palavras-chave: Crack. Dependência Química. Internamento Compulsório. Teoria das 
Representações Sociais. Profissionais de Saúde. Gestores Públicos. 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

Given the increase in the use of crack and the impact attributed to it, in May 2011, the City 
Hall of Rio de Janeiro, through the Municipal Department of Social Welfare, has put in place 
compulsory commitment of children and adolescents users of the referred drug. The 
intervention aims to remove crack users off the streets, placing them in institutions where they 
should receive treatment related to chemical dependency, even if they did not manifest desire 
to get off the streets or renounce its use. Although, initially the measure was only targeted to 
children and adolescents, since its implementation, it was clear that its proponents defended 
the extension of the proposal also for adults. The measure adopted in Rio de Janeiro has 
caused controversy in Brazilian society, causing various positions between public managers, 
health professionals, researchers in the field of alcohol and other drugs, and other social 
actors. The study aims to identify the concepts that underlie the positions related to the 
proposal of compulsory commitment of crack users. For this, were conducted fifteen 
interviews with public managers and health professionals, so that it would become viable not 
only to describe their positions, but mainly identify their conceptions of the crack users and 
consequently, treatment related to chemical dependency, assuming that such concepts are used 
to guide decision-positions. This is a qualitative study, which used unstructured interviews as 
a tool for collecting data, analyzing them based on the technique of content analysis. It was 
adopted as a theoretical reference the Theory of Social Representations, understanding that 
the socially shared knowledge about the crack contributed in the development of a certain 
social representation of the substance and its users, highlighting the role of mass 
communication vehicles in this construction. The study revealed that the positions favorable 
to the measure adopted in Rio de Janeiro, take as reference a concept that is based on the 
relationship of crack addiction- disease- loss of sense of judgement, emphasizing the power of 
the substance on the person. Other positions point to the need to observe singularities of each 
crack user, concerning that the relationship established with drugs is always singular, which 
implies placing admission (compulsory, voluntary or involuntary) as one among many other 
possibilities in a treatment related to chemical dependency. The paper points out that the 
adoption of compulsory commitment as “standard measure” (for all crack addicts that refuse 
treatment) is violation of Human Rights of these people, thus the access to health care is no 
longer considered a citizen’s right, assuming the character of obligation. This study indicated 
also that the concepts that guide the position of the subjects are linked to their social 
background, group membership and professional careers.  
 
 
Key words : Crack. Chemical Dependency. Compulsory Commitment. Theory of Social 
Representations. Health Professionals. Public Managers. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

As cracolândias são os manicômios pós-modernos, e os craqueiros os loucos do 
século XXI. E estão aí, nas regiões degradadas das cidades para mostrar nosso 
fracasso, nossa miséria existencial consumista. O modo como vamos enfrentar a 
questão expressará nossa sabedoria e ética. (LANCETTI, 2011). 
 

 
 Inicialmente, importa registrar que o interesse por estudar questões relacionadas ao 

uso de drogas decorre de inquietações que foram surgindo ao longo de quinze anos de atuação 

profissional em atividades relacionadas a esta temática.  

Quando ainda estava concluindo a graduação em psicologia, realizei o meu primeiro 

estágio em uma instituição pública que disponibilizava atenção ao usuário de álcool e outras 

drogas. Posteriormente, já como psicólogo, atuei em instituições que trabalhavam com 

prevenção e/ou tratamento, assim como me aproximei de entidades da sociedade civil que 

desenvolvem atividades dentro de uma perspectiva de promoção e defesa dos Direitos 

Humanos. Além disso, ao longo desse percurso, estive vinculado à prática clínica, em 

consultório particular, onde frequentemente tenho recebido pessoas que apresentam como 

queixa inicial questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. 

 A inserção nesses espaços diversos me proporcionou contatos com variadas situações 

relacionadas ao uso de drogas, provocando, consequentemente, a necessidade de refletir sobre 

formas de disponibilizar atenção a pessoas que fazem uso de tais substâncias. 

Entre as principais inquietações que surgiram através dessas vivências, destaco os 

questionamentos que venho fazendo sobre as características / os princípios de um tratamento, 

tais como: o que seria um tratamento para usuários de drogas? A busca pela abstinência deve 

ser o referencial para todo e qualquer usuário de drogas que busca um tratamento? Tratamento 

necessariamente deve ser realizado a partir de um internamento? A voluntariedade é 

fundamental para iniciar um tratamento? Como efetivar uma prática de tratamento que esteja 

em consonância com a defesa dos Direitos Humanos dos usuários de drogas?  

Algumas transformações ocorridas nos últimos dez anos na área de álcool e outras 

drogas trouxeram elementos interessantes na minha busca por respostas provisórias aos 

questionamentos citados, outras ajudaram a reforçá-los ainda mais.  

Como exemplos, indico a criação, em 2003, da Política do Ministério da Saúde de 

Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas, que formalizou a inserção das 

estratégias de Redução de Danos entre as diretrizes dos serviços vinculados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) que prestam assistência aos usuários de álcool e outras drogas, a criação de 
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novos serviços para atender tal público, a expansão do uso do crack no Brasil (CEBRID, 

2005) e as propostas de tratamento que surgiram como reflexo desse fenômeno. 

Quando estava no primeiro ano do mestrado, ainda amadurecendo algumas questões 

relacionadas à minha pesquisa, constatei a existência de um movimento da sociedade no 

sentido de provocar o Estado a buscar alternativas para lidar com os usuários de crack, sob a 

forte argumentação de que o modelo de atenção proposto na já citada Política do Ministério 

da Saúde não seria suficiente para “enfrentar” a realidade do crack no nosso país, sendo 

necessário iniciar uma espécie de guerra contra o crack, com ações diferenciadas das já 

conhecidas para tratar usuários de outras drogas. 

Como resposta, o próprio Governo Federal, em maio de 2010, instituiu o “Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas”, através do Decreto nº 7.179; em 

dezembro de 2011, o Programa “Crack: é possível vencer!”, anunciando a disponibilização de 

recursos financeiros para ações específicas relacionadas ao “enfrentamento do crack”. 

Pernambuco, em sintonia com o Governo Federal, também em maio de 2010, através do 

Decreto nº 35.065, criou o “Plano de Ações Sociais Integradas de Enfrentamento aos 

Problemas Decorrentes do Uso de Crack”, assim como, posteriormente, em 2012, aderiu ao 

Programa “Crack: é possível vencer!”. 

Alguns municípios propuseram intervenções que não necessariamente estavam em 

sintonia com as proposições do Governo Federal, exercendo sua autonomia no que se refere à 

possibilidade de propor alternativas para lidar com determinadas questões locais. 

A proposição que mais chamou minha atenção foi aquela implementada em maio de 

2011 na cidade do Rio de Janeiro, na qual, através de ações relacionadas à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, se colocou em prática o internamento compulsório de 

crianças e adolescentes usuários de crack, sobretudo daqueles que estavam em situação de 

rua. 

Vale enfatizar que, inicialmente, a proposta se voltou exclusivamente para crianças e 

adolescentes, entretanto, defensores da medida, entre eles alguns gestores públicos de outros 

municípios, se mostraram favoráveis a sua adoção também junto ao público adulto. Neste 

sentido, ainda em 2011, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por exemplo, acenou 

positivamente para possibilidade de implementar modelo semelhante ao do Rio de Janeiro na 

capital paulista, especialmente nas chamadas “cracolândias” (CAROS AMIGOS, 2011, p. 15). 

Após a efetivação da proposta no Rio de Janeiro, Cirino (2011) alertou que, em São Paulo, 

“um grupo do Ministério Público estuda a possibilidade de pôr em prática a interdição judicial 

coletiva aos craqueiros da cidade” (CIRINO, 2011, p. 03). 
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A partir da adoção dessa proposta de intervenção junto a usuários de crack no Rio de 

Janeiro, a polêmica em torno da sua pertinência se instalou, sendo alvo privilegiado inclusive 

dos meios de comunicação de massa, que passaram a veicular constantemente entrevistas, 

reportagens, debates sobre o assunto.  

Ademais, passei a perceber as repercussões da adoção da citada intervenção nos 

diversos espaços aonde venho discutindo sobre questões associadas ao tratamento para 

usuários de drogas, principalmente em eventos que participei ao longo dos últimos dois anos, 

em aulas ministradas em cursos de especialização e no exercício da função de supervisor 

clínico-institucional de Centros de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras 

drogas (CAPS-ad). 

  Nesses fóruns, observei uma nítida divisão de opiniões sobre a pertinência do 

internamento compulsório para usuários de crack. Para alguns, esta é uma medida coerente 

com as repercussões que o uso do crack vem causando na sociedade; para outros, trata-se de 

uma violação dos Direitos Humanos, de uma medida ineficaz, sobretudo porque não 

considera o desejo do usuário de crack de se tratar, chamando atenção a polarização dos 

posicionamentos, na medida em que as pessoas tendem a se colocar radicalmente contrárias 

ou favoráveis, não parecendo haver muito espaço para ponderações.  

As discussões surgidas nesses espaços parecem refletir algo maior, que é a polêmica 

gerada na sociedade em torno da temática, sobretudo entre as pessoas / instituições 

governamentais e não governamentais que trabalham com questões relacionadas ao uso de 

drogas e/ou à garantia de direitos. Neste sentido, considerando a dimensão que o tema 

ganhou, diversos profissionais da saúde, da assistência social, da área jurídica, gestores 

públicos e conselhos de classe têm se posicionado, tais como o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Conselho Federal de Psicologia (CFP), 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB).  

  Destaco que, embora a medida adotada no estado do Rio de Janeiro inicialmente tenha 

se voltado exclusivamente para crianças e adolescentes, o interesse deste trabalho está 

relacionado ao internamento compulsório como proposta para tratar também os adultos que 

fazem uso de crack, já que, como citei anteriormente, permeia em parcelas da sociedade a 

ideia de que esta pode ser uma alternativa adequada para enfrentar aquilo que, em alguns 

momentos, vem sendo denominado como uma epidemia, inclusive pelo Ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, que, em entrevista concedida ao jornalista Otávio Cabral, da Revista Veja, 

em 19/11/2011, afirmou incisivamente: “[...] é evidente que essa droga se tornou uma 
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epidemia, não há outro termo, não há como amenizar [...]”.1 

Ao longo dos cerca de dois anos que separam a implementação da proposta de internar 

compulsoriamente usuários de crack no Rio de Janeiro e os dias atuais2, a polêmica em torno 

da pertinência da proposta ganhou ainda mais força, sobretudo a partir do surgimento de 

projetos de leis que dão destaque à internação compulsória no tratamento de usuários de 

álcool e outras drogas, prevendo determinadas situações que, implicitamente, proporcionam 

maior abertura para adoção de tal intervenção.  

Apesar dos projetos não se direcionarem exclusivamente à internação compulsória e 

aos usuários de crack, soa como óbvio que eles visam “atingir” tal público, considerando que, 

anteriormente à expansão do crack no Brasil e às repercussões a ela atribuídas, pouco se 

falava nesse procedimento como forma de prestar assistência aos usuários de álcool e outras 

drogas, dando a impressão que tais práticas estavam ficando cada vez mais no passado, 

considerando as transformações ocorridas no campo da saúde mental, representadas pela 

denominada Reforma Psiquiátrica. Ao contrário, as propostas que se vinculavam ao cuidar em 

liberdade ganhavam cada vez mais espaço, sobretudo a partir da criação, em 2003, da já 

citada Política de Atenção Integral do Ministério da Saúde.3 

Entre as propostas legislativas que dedicam lugar de destaque ao internamento 

compulsório no tratamento de usuários de drogas, destaca-se o projeto de lei nº 17/2013, de 

autoria de Luiz Eustáquio (PT), vereador da cidade do Recife/PE, assim como o projeto de lei 

nº 7663/2010, de autoria do deputado federal Osmar Terra (PMDB/RS). O primeiro é citado 

aqui por se tratar de um projeto que tramita na cidade em que foi realizada a pesquisa que deu 

origem a esta dissertação. O segundo, em razão da repercussão nacional que vem causando, 

amplificando a polêmica que está instalada desde maio de 2011.  

Em manifesto4 divulgado em 04/04/2013, a Comissão Brasileira sobre Drogas e 

Democracia, juntamente com a Associação Nacional dos Defensores Públicos, se posiciona 

contrária ao projeto de lei nº 7663/2010, destacando que se trata de um “prejuízo às 

conquistas e aos resultados positivos obtidos no campo do tratamento de saúde para usuários e 

dependentes de drogas”, sobretudo porque “assegura a possibilidade de internações forçadas, 

como forma prioritária de tratamento”. 
                                                
1CABRAL, O. O crack virou epidemia. Revista Veja, 2011. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/o-crack-virou-epidemia-adverte-o-ministro-da-saude-
alexandre-padilha/>. Acesso em: 27 fev. 2012.   
2 Este trabalho foi concluído em junho de 2013. 
3 Tal questão será melhor explicitada no tópico 2.3  
4 COMISSÃO BRASILEIRA SOBRE DROGAS E DEMOCRACIA. CBBD é contrária ao projeto de Osmar 
Terra. Disponível em:<http://cbdd.org.br/pt/2013/04/17/cbdd-e-contraria-ao-projeto-de-osmar-terra/>. Acesso 
em: 30 maio 2013. 
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Por outro lado, em junho de 2013, o próprio deputado federal Osmar Terra, autor da 

proposta, argumentou, no jornal A Tribuna, que: “este flagelo precisa ser controlado e evitar 

que essas mortes não evoluam em decorrência da drogadição [...] hoje morrem mais jovens 

por causa das drogas, entre as quais o crack, do que qualquer outra epidemia”.5  

A diversidade de posicionamentos diante de um tema polêmico do ponto de vista 

social parece revelar concepções diferentes acerca do crack, do seu impacto na sociedade, 

assim como do uso / da dependência da referida droga e, consequentemente, sobre formas de 

prestar assistência aos seus usuários.  

Assim, a pesquisa que deu origem a este trabalho buscou identificar as concepções que 

estão subjacentes aos posicionamentos relacionados à proposta de internamento compulsório 

para usuários de crack. Ou, dizendo de outra forma, a pesquisa objetivou identificar as 

concepções que estão servindo de referência aos posicionamentos relacionados a tal proposta. 

Em função disso, o estudo adotou como referencial teórico a Teoria das 

Representações Sociais, que proporciona a compreensão sobre as atitudes e crenças que um 

indivíduo ou grupo elabora a respeito de determinado objeto, de um conceito, de uma 

situação, se apresentando, assim, como uma visão subjetiva e social da realidade (ABRIC, 

2000).  

O primeiro capítulo deste trabalho dissertativo busca contextualizar o uso de drogas, 

destacando que tal fenômeno sempre esteve presente na história da humanidade, de variadas 

formas e em contextos socioculturais diferentes, cumprindo funções diversas. Destaca-se que, 

a partir das transformações ocorridas na sociedade, modificam-se as motivações para o uso de 

drogas e, assim, cada sociedade, em cada época, elege substâncias que são consoantes com a 

sua dinâmica de funcionamento. Partindo dessa compreensão, as reflexões apontadas situam o 

padrão atual de uso de crack como um sintoma, que revela muito acerca da sociedade 

contemporânea.  

O citado capítulo aborda também a necessidade de se compreender o uso de drogas a 

partir da relação que se estabelece entre o sujeito (com suas particularidades), o contexto 

sociocultural e a droga, o que implica em considerar que cada sujeito estabelece uma relação 

singular com a substância. Além disso, faz referência a algumas características do crack e 

contextualiza o seu percurso no Brasil, destacando a evidente expansão do uso da droga nos 

                                                
5 TERRA diz que projeto da internação compulsória vai agilizar o tratamento de usuário de drogas. A Tribuna, 
2013. Disponível em: <http://www.atribunars.com.br/index.php?origem=noticia&id=30087>. Acesso em 20 de 
junho de 2013. 
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últimos vinte anos. Apresenta, ainda, considerações acerca do modelo de atenção pública a 

usuários de álcool e outras drogas no Brasil e em Recife/PE (local da pesquisa). Ao final do 

capítulo, são apresentados conceitos relacionados à Teoria das Representações Sociais, que é 

o referencial teórico-metodológico deste estudo, associando-os aos objetivos da pesquisa.  

Já o segundo capítulo, descreve o percurso metodológico seguido na realização da 

pesquisa, indicando os seus objetivos, participantes, como também os instrumentos utilizados 

para coleta de dados e a técnica adotada para analisá-los. 

No capítulo 3, os resultados são apresentados e analisados, a partir da divisão de 

categorias extraídas dos discursos das pessoas entrevistadas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, buscando associar as discussões ao 

que foi identificado na pesquisa, considerando a relação entre os achados e os objetivos do 

estudo. 
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2 – PROBLEMATIZAÇÃO E TEORIZAÇÃO 

2.1 - USO DE DROGAS: CONTEXTUALIZANDO ... 

 
“[...] à exceção dos alimentos não existem na terra substâncias que tenham estado 
tão intimamente associadas à vida dos povos, em todos os países e em todos os 
tempos”. (LOIS LEWIN apud CARNEIRO, 2010, p. 11). 

 
O fenômeno do uso de drogas não é exclusivo das sociedades contemporâneas, estando 

presente desde os primeiros registros de civilização (BUCHER, 1988). Identifica-se o uso de 

substâncias psicoativas em diferentes épocas e culturas, nos mais diversos lugares do mundo, 

cumprindo diferentes papéis, como, por exemplo, o uso em rituais religiosos (álcool), para 

integração social (álcool, maconha), para fins terapêuticos (morfina) e para combater efeitos 

da altitude (coca). 

Os membros de diversas culturas buscam alterações de consciência através do uso de 

plantas e substâncias desde a pré-história (MACRAE, 2010). Carneiro (2010) destaca que as 

bebidas alcoólicas fermentadas foram colocadas à disposição do consumo humano a partir, 

provavelmente, de episódios acidentais de fermentação, que foram repetidos posteriormente 

de forma deliberada. O vinho (no sentido estrito de um fermentado de uvas) teve origem na 

Ásia e o seu consumo se expandiu há cerca de cinco mil anos. Era usado na Grécia misturado 

com água, já que o consumo do vinho puro era tido como perigoso. Percebe-se, assim, que o 

uso do álcool, assim como as variações nas formas de uso, remonta há tempos antigos.  

Na Europa da Idade Média, algumas ervas que tinham “poderes” alucinógenos eram 

usadas em “poções” por aqueles que praticavam bruxaria. Desde o tempo pré-colombiano, na 

América, já se usava tabaco com fins recreativos, terapêuticos e religiosos (MACRAE, 2010). 

A partir do momento em que cientistas conseguiram isolar princípios ativos de diversas 

plantas, o que só ocorreu no início do século XIX, foi possível desenvolver fármacos como a 

heroína, a morfina, a cocaína, entre outros, e a demanda por substâncias que aliviassem as 

dores de ordem física e psicológica era grande, provocando a expansão no uso 

medicamentoso ou não da cocaína e da heroína, sobretudo entre os grupos privilegiados 

economicamente. MacRae (2010, p. 31) ressalta que “membros de classes desprivilegiadas 

também faziam amplo uso de medicamentos baratos contendo opiáceos e cocaína, assim 

como do álcool para fazer frente às mazelas sociais [...]”. 

Nas grandes Guerras Mundiais a morfina era amplamente utilizada na busca por alívio 

das dores físicas, assim como as anfetaminas, em razão do seu poder de combater o sono, o 

cansaço e a fome, o que poderia contribuir com o “desempenho” dos soldados (BUCHER, 
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1988). 

Situando o uso de drogas na história, percebe-se que tal fenômeno atravessa as 

fronteiras de tempo e espaço. Cada sociedade, em cada momento histórico, atribui sentidos e 

significados diversos para elas, elaborando inclusive regras que restringem ou limitam seu 

uso, definindo quais drogas são lícitas ou ilícitas.  

Assim, algumas sociedades podem considerar o uso de uma determinada droga como 

um mal a ser eliminado e outras podem agregar sentidos distintos à mesma substância, como 

evidenciamos com o álcool, por exemplo, que tem enorme aceitação na cultura ocidental, mas 

não nas culturas muçulmanas, ou, ainda, a maconha, que tem seu uso proibido no Brasil, 

diferentemente de países como a Holanda, onde o consumo é regulamentado.  

Vale lembrar que, conforme Carneiro (2010) destaca, na Roma antiga, algumas 

mulheres foram castigadas com a morte por terem sido surpreendidas bebendo vinho, o que 

aponta para a diversidade de sentidos que a droga pode ter para cada sociedade, em cada 

momento histórico. 

 Considera-se que os critérios para situar determinada droga como lícita ou ilícita 

obedeceram (e continuam obedecendo) muito mais uma ordem histórica, moral e cultural do 

que farmacológica.  Os critérios utilizados para tornar uma droga permitida ou proibida não 

são conhecidos, o que conduz ao entendimento de que, em alguns momentos, tais “critérios” 

podem servir para revestir uma tentativa de estigmatizar, de rotular determinados grupos de 

usuários de drogas. Neste sentido, MacRae (2010, p. 32) destaca: 

 
Autores como Gilberto Velho e Bucher enfatizam o papel desempenhado na 
estigmatização das drogas ilícitas e de seus usuários na atual ordenação da sociedade 
com todas as suas desigualdades. Na falta de um debate público e com repetição de 
idéias falseadas, autoritárias e preconceituosas, opera-se uma desqualificação e 
demonização do usuário [...] que acabam por levar a uma cristalização da subcultura 
do usuário e à sua maior marginalização. O reducionismo dessa estereotipagem 
serve também para encobrir alguns dos reais problemas estruturais da sociedade 
criando um inimigo imaginário [...]. 

 

Diante dessa reflexão, importa destacar que a maneira com que cada sociedade encara 

determinada droga e, consequentemente, as representações que vão sendo construídas sobre 

ela, exercem um papel fundamental na forma que essa mesma sociedade vai lidar com os seus 

usuários.  

Ao longo do tempo, se constata significativa variação nos contextos sociais e, 

consequentemente, nas motivações que interferem na forma que as pessoas se relacionam com 

as drogas e no padrão de uso de drogas de cada sociedade. Como ressalta Mourão (2003, p. 
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117), referindo-se ao uso de drogas na década de 60:  

 
Aquele momento em que jovens, artistas e intelectuais experimentavam alternativas 
possíveis ao mundo existente, por meio da percepção propiciada pela droga, foi 
sendo progressivamente substituído por uma realidade muito aquém desses líricos 
ideais. O status ”revolucionário existencial” da droga na contracultura parece ter 
sido rapidamente manipulado e totalmente destituído de seu estatuto simbólico.  
 

 
Com relação a este aspecto, Bucher (1988, p. 06) coloca que “[...] acaba o movimento 

hippie, continuando, porém, as drogas. Elas mobilizam as pessoas não somente na esfera de 

um prazer individual, mas na procura de uma alternativa para solidão, o sofrimento e o 

vazio”.  

De acordo com Palha e Bueno (2010), enquanto houver dor, angústia, frustração, 

abatimento e incertezas em relação ao presente e ao futuro do homem, o uso de drogas irá se 

apresentar como uma das tantas formas de diminuir os diversos mal-estares do dia-a-dia da 

sua existência. Assim, parece inviável buscar formas de acabar com as drogas, inclusive 

porque, mesmo que todas as drogas conhecidas atualmente fossem erradicadas, o ser humano 

certamente faria outras “buscas” e outras “descobertas” consoantes com suas demandas.  

Entretanto, como alerta Carneiro (2002, p.13):  
 
[...] as campanhas contra as drogas, sob o slogan ‘Vida sim, drogas não’, supõe que 
possa existir vida sem drogas, o que é uma completa contradição com a história da 
humanidade, que desde a idade da pedra, passando por todas grandes civilizações, 
sempre usaram algum tipo de droga [...].  
 

 
A alteração do padrão de consumo de drogas (tipo de droga, forma de administração, 

quantidade utilizada), assim como das motivações para o uso, refletem significativas 

mudanças econômicas, sociais, culturais, entre outras, ocorridas na sociedade. Por isso, a 

droga de ontem não é a droga de hoje e certamente não será a do amanhã, já que novas drogas 

e/ou novas formas de utilização de “velhas” drogas vão emergindo, em sintonia com as 

características/com as transformações da sociedade.  

Para fazer referência à sociedade atual, Bauman (2007), utiliza a expressão “sociedade 

de consumo”. Para ele, tal sociedade tem por base a premissa de satisfação dos desejos 

humanos através do consumo, da aquisição de mais e mais produtos. Esse “movimento” 

conduz a uma constante insaciabilidade nos cidadãos, já que “a promessa de satisfação [...] só 

permanecerá sedutora enquanto o desejo continuar irrealizado [...] enquanto houver uma 

suspeita de que o desejo não foi plena e totalmente satisfeito”. (BAUMAN, 2007, p 106). 

Medeiros (2010, p. 169) enfatiza que “[...] os discursos consumistas sugerem ao sujeito 
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a busca pela felicidade a qualquer preço, pois a tolerância e a frustração se tornam 

insuportáveis e não se inscrevem nos códigos gramaticais do estilo de vida contemporâneo 

[...]. 

Albuquerque (2010), remetendo-se às ideias de Bauman, aponta: 
[...] a sociedade contemporânea, em seu aspecto consumista, elege ‘a velocidade, o 
excesso, o desperdício’, como norteadores identitários e de afirmação social. O 
novo, o atual, o instantâneo, sendo ele uma droga, uma revista da moda ou qualquer 
outro produto, passam a ter lugar especial no mercado [...]. (ALBUQUERQUE, 
2010, p. 17)  
 

 
Calligaris (1996, p.88), corrobora tais reflexões:  

Um olhar simplesmente constatativo poderia nos ajudar a descobrir qual é, hoje, a 
nova universalidade que a nossa cultura inventou. A única forma de controle social, 
o único agente regulador efetivo das condutas sociais que possa hoje ambicionar a 
palma de universalidade, é o mercado, ou, melhor dizendo, o consumo.  

 

Diante dessa “necessidade” da sociedade de consumir, ganha destaque os avanços da 

tecnologia (com toda sua capacidade de produzir as novidades, as “promessas de felicidade”), 

a valorização dos interesses individuais, assim como as diferentes estratégias para adquirir 

dinheiro, de forma que se torne possível acessar as mais diversas mercadorias disponíveis. 

Essa lógica gera o aumento da riqueza de alguns, mas também uma profunda desigualdade e 

miséria na sociedade, implicando em repercussões significativas na construção das 

subjetividades que estão sendo forjadas dentro desse contexto. 

Para Plastino (2000, p. 23.), “a solidão e o desespero que resultam dessa situação se 

exprimem no sensível aumento de consumo de drogas (legais ou não)...”. Remetendo-se às 

ideias de Bapstista; Cruz e Matias (2003), Medeiros (2010, p. 169) destaca que “nesse 

cenário, o consumo de qualquer mercadoria, inclusive as drogas (lícitas e ilícitas), 

especialmente por seu efeito prazeroso e imediato, ganha lugar qualificado [...]”. 

Tomando tais reflexões acerca da sociedade atual, o “sucesso” do crack pode ser 

encarado como uma denúncia, como um sintoma social e não como uma grande surpresa, 

como se fosse um trovão em dia de céu azul, afinal, as drogas “eleitas” em determinado 

espaço e tempo, o sentido da busca por elas, tem relação íntima com o funcionamento da 

sociedade. O padrão de uso de drogas de uma sociedade revela muito do seu funcionamento! 

Neste sentido, Santos e Oliveira (2010, p. 79) colocam: “O fenômeno do uso de drogas 

pela sociedade ultrapassa as motivações dos indivíduos singulares e precisa ser visto também 

como sintoma no qual se exprimem fatores vinculados às múltiplas facetas da vida social” 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2010, p. 79). 
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O padrão de uso do crack nos dias atuais parece estar em sintonia com a cultura 

contemporânea; existe uma harmonia nesta relação. A cultura do consumo excessivo, do 

exagero, daquilo que é intenso, mas, simultaneamente, é fulgaz. Tal compreensão ganha ainda 

mais força a partir das reflexões apresentadas no capítulo seguinte deste trabalho, no qual há 

referências a algumas características do uso crack, que em muito se assemelham com a 

dinâmica da sociedade atual, tais como: busca compulsiva pela “mercadoria”, consumo 

desenfreado, efemeridade da sensação de satisfação, persecução incessante do prazer.  

Respaldando tal relação entre padrão de uso de crack e funcionamento da sociedade, 

Medeiros (2010, p.181) cita:  
 
[...] o crack é a efígie da sociedade contemporânea, que produz o consumo 
compulsivo com seu efeito imediato e imaginado de prazer, por meio de objetos 
descartáveis (cachimbo, latinha). Além disso, o crack proporciona acesso à droga, 
seja pelo valor monetário ou simbólico, a qualquer segmento social [...].  

 
 

Obviamente, essa “leitura” não esgota as possibilidades de análise sobre o fenômeno do 

uso de crack na atualidade, entretanto, abre os olhos para necessidade de inserir aspectos 

relativos ao contexto sociocultural nas discussões que buscam alcançar uma compreensão 

sobre o surgimento, a expansão e o “sucesso” da droga. 

Como defende Olievenstein (1998), na busca por compreender o fenômeno do uso de 

drogas, há de se considerar o encontro entre três elementos: a droga em si (substância), a 

personalidade do usuário e o contexto em que o uso se dá, o que implica em não limitar a 

compreensão apenas ao “poder” da substância. A definição do produto é apenas o primeiro 

passo na busca por entender a complexa relação que se estabelece entre os homens, as drogas 

e as suas circunstâncias.  

Partindo desse entendimento, o uso de drogas deve ser observado sempre em sua 

singularidade, pois cada droga surge em determinado contexto, cada sujeito possui suas 

particularidades (psíquicas, físicas, econômicas, entre outras) e, portanto, estabelecerá uma 

relação que é única com a substância, mesmo aqueles que fazem uso da mesma droga.   

Neste sentido, Espinheira (2004, p. 12), destaca que “a cena da droga nunca é a mesma, 

assim como não o são os seus agentes [...]”. Para ele: “os usuários de drogas não são 

semelhantes pelo simples fato de usarem um mesmo tipo de droga: não constituem, pois, um 

tipo generalizado porque as usam [...] as drogas não os homogeneízam” (ESPINHEIRA, 

2004, p.23).  

Referindo-se aos usuários de crack, Medeiros (2010, p. 204), reforça tal entendimento:  
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com observação direta nos serviços de atenção ao usuário de crack e a partir das 
entrevistas com os profissionais, com os gestores e com os pacientes, é possível 
certificar, com muita segurança, que é equívoco quase imperdoável determinar um 
perfil único e absoluto para o paciente de crack. Certamente ocorre o mesmo com 
aqueles que utilizam outras drogas.  
 
 
 

2.2 – CARACTERÍSTICAS DO CRACK E O SEU PERCURSO NO BRASIL 
 “As drogas, mesmo o crack, são produtos químicos sem alma: 
não falam, não pensam e não simbolizam. Isto é coisa de 
humanos. Drogas, isto não me interessa. Meu interesse é pelos 
humanos e suas vicissitudes”.  (NERY FILHO, 2011). 
 
 

O uso do crack no Brasil teve início no final da década de 80 (NAPPO, 2010; GARCIA, 

2007; MINGARDI, 2010), quando surgiram os primeiros relatos de uso da droga na cidade de 

São Paulo, com raras aparições em outros Estados. 

 No início, a proliferação do uso do crack foi lenta, já que o seu preço era alto. 

Entretanto, logo foi percebido que a droga poderia ser produzida não a partir do pó da cocaína 

(que custava caro), mas sim da sua “base”, um estágio anterior, que, na época, custava cerca 

de um quinto do valor da cocaína pronta para ser aspirada (o pó da cocaína). A partir disso, o 

crack iniciou sua rápida escalada (MINGARDI, 2010), sendo consumida majoritariamente por 

camadas desprivilegiadas economicamente / socialmente. 

Aos poucos, a droga foi se expandindo no Brasil e deixou de ser usada exclusivamente 

por pessoas com baixo poder aquisitivo, entretanto, como advertiu o psiquiatra Dartiu Xavier 

da Silveira, em entrevista concedida à repórter Maria Inês Nassif (2012), “o crack atinge 

também a classe média, mas não com a gravidade que atinge as pessoas mais pobres, porque a 

situação deles é grave do ponto de vista social, não apenas do ponto de vista do consumo da 

droga”. 

 Conforme já citado, o crack é a cocaína em um estágio pouco refinado com relação à 

cocaína em pó. Apresenta um aspecto de pedra, praticamente insolúvel em água, o que faz 

com que sua via de administração seja distinta da forma mais tradicional de uso da droga (que 

é aspirada). Geralmente é fumado em cachimbos ou latas, sendo absorvido pelo pulmão de 

forma quase que instantânea. Tal maneira de usar encurta o caminho que a droga faz até 

chegar ao cérebro, provocando intenso prazer rapidamente – cerca de 5 a 10 segundos após o 

uso. 

 Para Nappo (2010), esta é uma característica “preciosa” que o crack apresenta aos seus 

usuários, apesar do também curto espaço de tempo de permanência da sensação prazerosa 

estimulada pela droga – cerca de 5 minutos. A relação entre prazer obtido rapidamente após o 
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uso e “efemeridade” dos efeitos obtidos gera nos usuários uma busca constante por mais 

“pedras”, o que explica a intensa e conhecida fissura causada quando há interrupção do uso. 

Assim, vale considerar que:  
O crack é barato quando comparado à cocaína em pó. Mas, ao longo do consumo, 
torna-se tão ou mais caro que a versão em pó, pois o usuário consome quantidades 
maiores devido ao tempo curto de prazer (...) num curto espaço de tempo leva o 
usuário à dependência e consequentemente à compulsão, fato que em geral ocorre 
em cerca de um mês (...). (NAPPO, 2010, p. 33). 

 

 Informações constantes no “site” do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) indicam que o crack provoca estado intenso de excitação, 

hiperatividade, insônia, ausência de cansaço e de apetite, o que termina por gerar perceptível 

perda de peso em pouco tempo. Com um tempo maior de uso, é comum o usuário de crack 

descuidar da higiene, o que traz a muitos “um aspecto deplorável” (CENTRO BRASILEIRO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS, 2003, p.38).  

Nappo (2010, p. 33), reforça tal ideia fazendo referência às primeiras impressões 

relacionadas ao uso de crack no Brasil:  
 
O emagrecimento rápido provocado pela droga, cerca de 8kg  já no primeiro mês, 
associado à despreocupação com os cuidados básicos de higiene, dava aos usuários 
uma aparência lastimável. Os cachimbos artesanais que confeccionavam para usar a 
droga, que não os protegia do calor, provocavam queimaduras no nariz e boca, 
piorando ainda mais a aparência. 
 

 
Além das repercussões já citadas, autores como Mingardi (2010, p.37), ressaltam a 

relação entre uso de crack e atividades ilícitas: 
[...] as estatísticas criminais do centro da cidade revelam que o 3º Distrito Policial, 
que engloba a cracolândia, tinha, e ainda tem, alto índice de crimes contra o 
patrimônio. A maior parte dos furtos, cometidos pelos “nóias”, como são chamados 
em São Paulo os usuários de crack.  

 
 
Tal relação também é apontada por Nappo (2010, p.33):  
  

[...] os efeitos do crack contribuíram para essa marginalização; após um prazer 
intenso ao final de algumas experiências de uso, instala-se a fissura (desejo 
incontrolável pela droga). Nesse ponto, o usuário utiliza qualquer estratégia para 
conseguir a substância. Pode cometer atos ilegais como roubos e assaltos e ainda 
tornar-se violento. 

 
No mesmo sentido, Vasconcelos (2012), destaca:   

As substancias químicas misturadas na composição do crack [...] tem um alto 
impacto na saúde dos seus usuários, cria dependência muito mais rapidamente, e 
gera um nível de fissura de alta intensidade em busca de novas pedras, levando a um 
estilo de vida de negligência às necessidades corporais, com poucos casos de uso 
funcional, que permita ao indivíduo manter suas atividades diárias. Assim, a maioria 
dos usuários acaba gravitando em torno das chamadas cracolândias urbanas e nas 
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periferias das cidades, onde a droga está disponível, e sendo de baixo custo, o uso é 
sustentado com atividades de sobrevivência básica, por serviços associados ao 
tráfico, ou por pequenos delitos. Hoje, se estima que temos cerca de um milhão de 
indivíduos fazendo uso regular de crack [...], atingindo quase a totalidade dos 
municípios do país. No âmbito privado, familiar e comunitário, o nível de 
dramaticidade colocado pelo uso contínuo da droga é altíssimo, pois o seu usuário, 
para manter o consumo, muitas vezes passa a vender os bens da família, a traficar, a 
cometer pequenos crimes, a morar na rua, a se prostituir, etc. (VASCONCELOS, 
2012, p. 173). 

 
 

A vinculação com atividades ilícitas / criminalidade foi trazendo também uma 

aproximação entre uso de crack e mortalidade, já que se verificou alto índice entre os usuários 

da referida droga. A partir de um estudo longitudinal realizado durante cinco anos, com 131 

usuários de crack que foram internados em uma enfermaria da cidade de São Paulo/SP para 

desintoxicação, Ribeiro (2006) buscou identificar relações entre mortes e uso do crack, 

indicando que 18% dos usuários morreram ao longo do período do estudo. 

Entretanto, a maioria das mortes não estava associada à “overdose”, ou consequências 

físicas que possam ser atribuídas diretamente ao uso do crack, o que corrobora com estudo 

realizado por Kessler e Pechansky (2008, p. 97), que indicou: 
A relação entre uso do crack e mortalidade não é direta. É inegável que o índice de 
mortalidade entre usuários de crack seja grande, mas é importante compreender que 
os óbitos são mais comumente associados à elementos do tráfico [...] ou 
enfrentamento com a polícia do que propriamente pelo dano causado diretamente 
pela droga em si. 
 

Relato de matador profissional de São Paulo à Revista Veja (1999) favorece reflexões 

relacionadas às constatações do referido estudo:  
Matando os nóias, que são garotos viciados em crack, a gente evita que eles sujem a 
área. É como limpar um lixo da rua. Sabe quando junta aquele lixo? No ambiente 
que você trabalha, não precisa arrumar as mesas? É a mesma coisa com a gente. 
Precisamos limpar o ambiente de trabalho. Matar os nóias é uma obrigação. Todo 
dia tem BO de um nóia6. A gíria BO vem de boletim de ocorrência e significa um 
problema que alguém arruma para a gente. Matar nóia é limpeza. Você derruba o 
cara, coloca dentro do carro, leva na represa, rasga a barriga dele e joga dentro do 
rio. Quem vai achar o cara? Ninguém acha. (MANSO, 1999, p.42). 
 

A expansão do uso do crack no Brasil nas duas últimas décadas é evidente. Segundo 

pesquisa realizada em 2010 pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM)7, com o 

objetivo de identificar se as drogas estavam presentes nos municípios e como o poder público 

local está organizado para lidar com a questão, o crack está presente na realidade de 98% dos 

3.950 municípios brasileiros que participaram do estudo.  

 

                                                
6 Expressão comumente utilizada para denominar os usuários de crack. 
7 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Disponível em: <www.cnm.org.br>. Acesso em: 10 
abr. 2012. 
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Pesquisa coordenada pelo Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizada em cinco centros de tratamento 

ambulatorial e hospitalar de quatro capitais brasileiras, “encontrou que 39,4% dos pacientes 

procuraram atendimento devido ao uso de crack” (KESSLER, 2008, p. 96). Nos demais 

Estados, se verifica algo semelhante, ou seja, o nítido aumento de usuários de crack nos 

serviços públicos e privados de tratamento para usuários de álcool e outras drogas.  

Com isso, o assunto logo despertou (e continua despertando) o interesse dos veículos de 

comunicação de massa, se tornando comum a apresentação de programas dedicados a expor a 

“realidade” do crack no Brasil8. Nos programas, geralmente são apresentadas as denominadas 

“cracolândias”, onde diversos usuários se agrupam diariamente para fazer uso da droga. Vale 

frisar que a maioria desses programas traz implícita a ideia de uma relação direta entre uso de 

crack e mortalidade, o que resta claro inclusive nos “títulos” de algumas reportagens 

veiculadas, tais como: “Crack: a pedra que mata”9; “Crack: a droga da morte”10.  

Para Domanico (2006, p.28):  
A mídia tratava a questão como mortal, assustadora e sem possibilidades de 
convivência. Para ilustrar destacamos o levantamento realizado pela Escola Paulista 
de Medicina das manchetes de vários meios de comunicação escrita que circulavam 
em São Paulo, entre 1990 e 2000 [...] para que possamos ter uma ideia do pânico 
moral gerado com o surgimento do crack (...). Por exemplo: ‘A droga do medo’ 
(Folha de São Paulo), ‘Crack provoca mais homicídios’ (Diário de São Paulo); ‘Os 
cachimbos da morte’(Revista Época). 
 

 
A associação entre uso de crack e criminalidade também foi sendo, cada vez mais,  

destacada, difundida e naturalizada pelos meios de comunicação, que, através dos seus 

conteúdos, passaram a transmitir a ideia de relação causal entre uso da referida substância e 

violência / prática de crimes, como se pode perceber em trechos de reportagens veiculadas nos 

últimos anos, tais como a publicada pelo repórter Roberto Alexandre, em 19/04/2009, com o 

título: “Uso de crack impulsiona criminalidade”. O texto da reportagem destaca: 
o aumento do consumo de crack em Araçatuba tem vitimado muito mais gente do 
que os próprios dependentes. Isso porque, em muitos casos, a polícia atribui a 
prática dos chamados pequenos delitos como roubo e furto de bicicletas e celulares, 
por exemplo, à ação de viciados no auge da crise de abstinência.[...]. Nos últimos 
meses, a polícia vem registrando um aumento na quantidade de crimes com essas 
características, o que segundo as autoridades, não deixa de estar relacionado ao 
aumento do consumo da droga, como já foi verificado nos grandes centros urbanos. 
[...]. A polícia não tem dúvidas de que muitos delitos cometidos à luz do dia, 

                                                
8 REALIDADE do Crack. Programa Brasil Urgente (Band). São Paulo, 14 mar. 2011.  CRACK. Profissão 
Repórter (Rede Globo), Rio de Janeiro,  16 nov. 2010. 
9 CRACK a pedra que mata. Programa Balanço Geral (TV Record). São Paulo, mar. de 2009. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=DJZXVOlbfBE>. Acesso em: 13 de maio de 2012. 
10 CRACK: a droga da morte. Programa do Ratinho (SBT). São Paulo, 06 maio 2009.  Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=33AH9my7lWU>. Acesso em: 13 de maio de 2012. 
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principalmente por jovens e contra pedestres, servem para saciar a vontade de mais 
uma dose da droga que tem alto poder de destruição e que em questão de dias pode 
causar dependência física e psíquica. "Hoje o crack pode ser visto como o 
combustível da criminalidade", observa o delegado Jaime José da Silva, titular da 
Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araçatuba. (ROBERTO 
ALEXANDRE, 2009). 

 
Matéria veiculada em 07 de julho de 2008, no Jornal Zero Hora / RS, denominada 

“Combustível da criminalidade”, caminha no mesmo sentido, enfatizando:  
A violência é movida a crack no Rio Grande do Sul. Cada pedra queimada serve de 
combustível para uma engrenagem que impulsiona não só o tráfico, mas também 
furtos, assaltos, roubos de veículos, arrombamentos e assassinatos, que se tornaram 
parte do dia-a-dia dos gaúchos [...]. É um mecanismo perverso, em que o crime 
desesperado alimenta o crime organizado. Os trocados que cada usuário rouba de um 
vizinho ou do cobrador de ônibus, como último recurso para saciar o vício, 
multiplicam-se em milhões de reais nos cofres do tráfico [...]. Com um poder inédito 
de causar dependência e de forçar o consumo maciço, o crack empurra o usuário ao 
crime como saída para crises de abstinência. (COMBUSTIVEL..., 2008). 
 

 
Buscando fazer uma reflexão sobre as relações entre crack e criminalidade veiculadas 

na mídia escrita, Romani e Roso (2010), analisaram 08 reportagens do Jornal Zero Hora / RS, 

no período de 06 a 13 de julho de 2008. Tais reportagens eram parte de uma série especial 

denominada “A epidemia do crack”. A partir da análise, ressaltam que: 
Através da estratégia de naturalização, as formas simbólicas veiculadas pelo jornal 
instigam associações incondicionais entre crack e violência, usuários e criminoso 
são a mesma coisa. A naturalização dessas relações estabelecem uma relação direta 
de causa e efeito entre uso de crack e criminalidade, o que pode levar à criação ou 
manutenção de estereótipos [...]. Todos os dados e depoimentos apresentados nas 
matérias parecem ter uma função bem clara: justificar e legitimar o diagnóstico feito 
em alguns bairros mais afetados pela violência no estado – o crack é o culpado pela 
violência que assola o Estado, é o combustível da criminalidade. (ROMANI; ROSO, 
2010, p. 01). 

 
A naturalização da relação direta entre uso de crack e criminalidade é parte da 

construção de uma dada representação social acerca da referida droga e dos seus usuários, 

vinculada a uma concepção que aponta para uma espécie de fatalismo químico indeterminado, 

na medida em que enfatiza o poder da substância sobre o sujeito, situando-a como capaz de 

conduzir invariavelmente ao caminho do envolvimento com atividades ilícitas. É como se o 

crack, por si só, através das suas propriedades químico-farmacológicas, agisse sobre o 

indivíduo e este, exclusivamente em razão da droga, agisse sobre a sociedade, que é, a partir 

desse olhar, situada como mera vítima de uma substância tão poderosa. 

Tal concepção não encontra respaldo na concepção amplamente difundida entre 

diversos estudiosos / pesquisadores da área de álcool e outras drogas, que, como já citado, 

ressaltam a importância de se considerar não só o “poder” das drogas para buscar a 

compreensão dos fenômenos a ela associados, mas, principalmente, a relação que se 
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estabelece a partir do encontro entre a substância, a personalidade do usuário e o contexto 

sociocultural (OLIEVENSTEIN, 1998).  

De acordo com Bastos (2003), as drogas não determinam comportamentos; elas 

favorecem a explicitação de comportamentos e atitudes que já são característicos das pessoas. 

As drogas não tornam uma pessoa agressiva / violenta; as pessoas agressivas podem se tornar 

explicitamente agressivas quando estão sob o efeito de alguma(s) droga(s).  

A diversidade de “lugares” atribuídos às drogas conduz à proposição de diferentes 

alternativas para lidar com os usuários de drogas, para prestar assistência a esse público. 

Assim, neste estudo, considera-se que os posicionamentos relacionados ao internamento 

compulsório estão intimamente relacionados às concepções dos sujeitos sobre o próprio 

fenômeno do uso de drogas, sobre o crack e sobre os seus usuários.  

Diante do exposto neste tópico, vale, ainda, trazer as ideias de Medeiros (2010, p.165), 

que reforçam o papel dos veículos de comunicação de massa na construção de um dado 

“lugar” para o crack e os seus usuários: 
São comuns as manchetes de jornal que apresentam o crack como personagem 
dotado de vida própria, mobilidade e poder destruidor. Assim interpretado, o crack 
age sobre a pessoa e ela, tomada por uma satânica capacidade mágica, atua sobre a 
sociedade de forma devastadora. As imagens daí decorrentes mostram os espaços 
urbanos denominados ‘cracolândias’, nos quais um acumulado de indivíduos 
deambula com aspecto repugnante. São pessoas sujas, misturadas e confundidas com 
o lixo. [...] elaboram-se narrativas com apelo emocional, realçando figuras 
impressionantes, especialmente mães desesperadas, que relatam experiências 
traumáticas, centradas em tragédias familiares e episódios violentos. São 
apresentados também, atos cruéis de transgressão e delinquência, violência e mortes 
[...]. Não que isso não seja verdade, mas a intenção dessas notícias parece ser de 
estabelecer e legitimar uma relação direta com a demonização da substância e de 
localizar e culpabilizar o indivíduo, concentrando, assim, a atenção da sociedade 
nesse ‘problema social’ e, ao mesmo tempo, desviando-a dos debates sobre a 
dimensão estrutural socioeconômica, política, jurídica, clínica e cultural nas quais o 
crack e outras drogas estão implicados [...]. [...] o que reforça o lugar do crack de 
bode expiatório, especialmente nas grandes cidades. 

 

De fato, uma relação de causa-efeito que é construída socialmente termina por ser 

atribuída ao objeto como parte da sua “natureza”, como elemento da “realidade do objeto”. 

Jodelet (1986) afirma que esta “biologização do social” é parte do processo de objetivação 

que visa tornar concreto e familiar um objeto que é abstrato e estranho. 

 

2.3 – ATENÇÃO PÚBLICA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO 

BRASIL 

 
 
Nessa luta permanente pela transformação da sociedade [...], não devemos nos 
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deixar amedrontar pela ideia de confronto: ‘...se não fizermos confronto e conflito, 
não vamos avançar nem mudar nada. Uma das piores vertentes da tradição brasileira 
é o horror ao conflito, a busca de consenso, a valorização do consenso, que gerou 
um tipo humano especial, que é chamado de ‘homem cordial brasileiro’. Essa ideia 
de consenso, de mascarar o conflito, só serve à conservação das coisas como estão. 
(David Capistrano Filho apud Oliveira e Santos, 2010, p. 86). 
 
 

 As repercussões negativas relacionadas ao uso abusivo de drogas parecem ser 

inquestionáveis há bastante tempo. Segundo dados do Ministério da Saúde (2007), entre 

novembro de 2005 e outubro de 2006, cerca de 34% das internações por transtornos mentais e 

comportamentais do Sistema Único de Saúde tinham vinculação com problemas relacionados 

ao uso de álcool e outras drogas (BRASIL, 2007). No mesmo sentido, documento produzido 

pelo Ministério da Saúde destaca que: 
A constatação de que tal uso tomou proporção de grave problema de saúde pública 
no país encontra ressonância nos diversos segmentos da sociedade, pela relação 
comprovada entre o consumo e agravos sociais que dele decorrem ou que o 
reforçam. O enfrentamento desta problemática constitui uma demanda mundial: de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% das populações dos 
centros urbanos de todo o mundo, consomem abusivamente substâncias psicoativas, 
independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Salvo 
variações sem repercussão epidemiológica significativa, esta realidade encontra 
equivalência em território brasileiro (BRASIL, 2004, p.05).  
 

 
O surgimento de novas drogas ilícitas, como as sintéticas, por exemplo, a expansão do 

uso do crack (CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS 

PSICOTRÓPICAS, 2005), assim como os novos sentidos que a droga vem adquirindo na  

sociedade, amplifica a sensação de que se faz necessária, cada vez mais, a dedicação de 

atenção específica às pessoas usuárias de drogas, sobretudo aquelas que desenvolvem quadros 

de dependência.  

Entretanto, como alerta Cruz (2010, p. 951): 
[...] apesar de ser longa a história do consumo problemático de substâncias 
psicoativas no Brasil, é relativamente recente o processo de construção de uma rede 
de assistência dirigida especificamente para esta parcela da população. Apesar da 
gravidade, amplitude e complexidade dos problemas relacionados ao uso de drogas, 
apenas nas últimas décadas a necessidade de ações de assistência dirigidas para 
esses problemas foi encampada pelos poderes públicos. 
 

 
 Antes disso, a assistência pública era realizada apenas em casos extremos, como 

aqueles de intoxicação ou abstinência alcoólica, sendo disponibilizada através de 

internamentos nos denominados hospitais psiquiátricos (públicos ou conveniados com o poder 

público), sem que houvesse a preocupação com ações que extrapolassem os  muros dessas 

instituições. 

 Entre as características desse modelo psiquiátrico tradicional, existem algumas que 
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podem ser destacadas no tratamento que era disponibilizado aos usuários de drogas, como a 

ausência de contato com outros recursos da saúde e da comunidade, portanto, externos ao 

hospital; a ausência de projetos terapêuticos que respeitassem as singularidades de cada 

sujeito; a centralização do tratamento no “saber” da figura do médico; a estrutura física 

(fechada) das instituições; o reforço de visão estigmatizadora e preconceituosa dos usuários 

de drogas (CRUZ, 2010) e a busca pela abstinência como único objetivo a ser alcançado, 

sendo, assim, o único referencial de êxito em um tratamento. 

 Diante da evidente escassez, precariedade e inadequação dos serviços públicos para 

atender os usuários de álcool e outras drogas, se multiplicaram no Brasil as iniciativas 

privadas, voluntárias, de caráter religioso e os chamados grupos de autoajuda, tais como 

“Alcoólicos Anônimos (A.A.)”, “Narcóticos Anônimos (N.A.)”. Neste mesmo contexto, foi se 

constituindo a abertura do campo para o surgimento das clínicas particulares e das 

denominadas comunidades terapêuticas, sendo, estas últimas, na maioria das vezes, dirigidas 

por ex-usuários de drogas e/ou por pessoas que direcionavam a intervenção a partir de um 

viés religioso. Ao longo da década de 1980, como refere Cruz (2010, p. 952):  
 
[...] ocorreu o surgimento de serviços universitários especializados na atenção a 
usuários de drogas. Em que pese a sua importância para a formação profissional e o 
desenvolvimento de saber técnico e de avaliação de serviços, as unidades 
universitárias não tinham capacidade para responder à grande demanda de pacientes, 
persistindo a lacuna assistencial. 
 

 Como resultado da criação de vários serviços não vinculados a uma política pública de 

atenção a usuários de álcool e outras drogas, as instituições iniciaram suas atividades sem que 

houvesse regulamentação consistente, abrindo espaço para que cada uma trabalhasse a partir 

de referenciais próprios, a exemplo das já citadas comunidades terapêuticas, que apenas em 

2001 tiveram seu funcionamento regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que estabeleceu regras e buscou indicar diretrizes básicas para o 

trabalho junto aos usuários de álcool e outras drogas.   

Com relação a esta questão, vale destacar que a fiscalização e a avaliação periódica 

dessas regras, segundo a resolução RDC nº 101, de 30 de maio de 2001 (ANVISA)11, 

deveriam ficar sob a responsabilidade das Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal, entre outros órgãos, podendo inclusive haver a criação de comissões locais 

compostas por representantes das já referidas Secretarias,  Federações,  Associações e 

                                                
11 BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC/ANVISA n. 101, de 30 de maio 2001.Dispõe sobre o 
Tratamento e Recuperação; considerando a Portaria SAS/MS nº 224, de 29 de janeiro de 1992, que estabelece as 
diretrizes para a assistência extra hospitalar aos portadores de transtornos mentais Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/res_0101.pdf >. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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Conselhos.  

Embora já houvesse a impressão de que este monitoramento nunca fora realizado de 

forma adequada, até mesmo em função dos relatos informais sobre o trabalho desenvolvido 

em algumas instituições, em 2011, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) realizou a 4ª 

Inspeção Nacional de Direitos Humanos12, se voltando para locais de internação para usuários 

de álcool e outras drogas. As conclusões contidas no relatório final confirmaram a 

inadequação da prática exercida em diversos espaços, inclusive em algumas comunidades 

terapêuticas, sobretudo no que se refere à violação dos Direitos Humanos das pessoas 

internadas. 

Tais conclusões representam o trágico resultado gerado pela histórica ausência de 

respostas do poder público aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas no 

Brasil, o que já era fruto de preocupação quando da realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental, realizada em dezembro de 2001, momento em que, entre as proposições, 

constava:  
[...] o atendimento às pessoas usuárias de álcool e outras drogas e seus familiares 
seja integral e humanizado, realizado por equipe multidisciplinar, na rede de 
serviços públicos (UBS, PSF, NAPS, CAPS13, Hospital-dia e Unidade Mista para 
Tratamento de Farmacodependência, Serviço Ambulatorial Especializado, 
Atendimento 24 horas...), de acordo com a realidade local (BRASIL, 2002, p. 62).  

Considerando a relevância das deliberações contidas no relatório final da III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, o Ministério da Saúde editou, em 2002, uma portaria 

técnica implantando o denominado Programa Nacional de Atenção Comunitária Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas, que, orientado pelos referenciais da Reforma Psiquiátrica 

e do Sistema Único de Saúde (SUS), teve como princípio a construção de “uma rede com 

ênfase nos serviços não hospitalares, que mantenham entre si comunicação e que facilitem o 

acesso aos usuários” (CRUZ, 2010, p. 953). A Reforma Psiquiátrica aqui é entendida como: 
 
[...] processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de 
diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, 
estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos 
conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e de 
seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da 
opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 
saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos 
serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, 

                                                
12CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: 
locais de internação para usuários de droga. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2011.200 p. Disponível 
em:  <http://www.crpsp.org.br/portal/midia/pdfs/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf>. Acesso em: 12 
fev. 2012. 
13 Unidade Básica de Saúde (UBS); Programa de Saúde da Família (PSF); Núcleo de Apoio À Saúde da Família 
(NAPS); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios (BRASIL, 2005, p. 06). 
 

 
Dessa forma, a partir da implantação do citado Programa Nacional, o MS 

comprometeu-se com a reformulação das práticas direcionadas ao público usuário de álcool e 

outras drogas, o que implicou em revisitar os princípios e as características que historicamente 

marcaram as intervenções na área, já que, como propõe Amarante (1995, p. 91), a Reforma 

Psiquiátrica está associada a: “[...] um processo histórico de formulação crítica e prática, que 

tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de propostas de 

transformação do modelo clássico hospitalocêntrico e do paradigma da psiquiatria [...]”.  

  Posteriormente, em 2003, seguindo os mesmos referenciais, houve a formalização da 

Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, 

que trazia embutido o reconhecimento da heterogeneidade das pessoas que fazem uso de 

drogas, das diversas possibilidades do sujeito se relacionar com elas e, portanto, das múltiplas 

demandas que podem surgir no âmbito da atenção aos usuários.  

Diante de tal reconhecimento, a referida Política apontou a importância da consolidação 

de uma rede de atenção plural, diversificada e ampla, com capacidade para atender as 

diferentes necessidades, buscando ofertar um cuidado integral, que não se alcança a partir da 

intervenção de um único serviço / uma única área de conhecimento, sendo imprescindível 

trabalhar com ações intersetoriais / interdisciplinares, envolvendo outras “pastas” 

governamentais além da saúde, como a assistência social, cultura, educação, justiça, entre 

outras.  

Entre as ações que passam a ser incentivadas a partir da criação do Programa Nacional 

de Atenção Comunitária Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas e da Política do 

Ministério da Saúde estão aquelas no âmbito da atenção primária, articulação com as redes de 

suporte social, como também a criação de vagas nos hospitais gerais, consideradas como 

imprescindíveis para prestar assistência a pessoas que necessitem de atendimento de urgência 

e emergência, em decorrência de questões relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras 

drogas.  

No âmbito dessa rede, destaca-se a criação dos Centros de Atenção Psicossocial para 

Usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPS-ad), por serem equipamentos que se inserem na 

lógica de transformação do modelo hospitalocêntrico tradicional. Os CAPS-ad devem 

disponibilizar atendimento diário, “sendo capazes de oferecer atendimento nas modalidades 

intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, permitindo o planejamento terapêutico dentro de 

uma perspectiva individualizada [...]” (BRASIL, 2004, p. 24).  
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Entretanto, o próprio CAPS-ad, dispositivo imprescindível dentro da lógica de 

assistência pretendida, é situado no texto da Política como parte de uma rede plural e não 

como único representante da rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas. 

Concordando com tal “lugar” do CAPS-ad e reforçando a importância de se propor 

intervenções que extrapolem a esfera da saúde, Oliveira e Santos (2010, p. 76) alertam:  
[...]. Segundo dados do I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil, 11,2% dos entrevistados podiam ser classificados como 
dependentes. Para exemplificar, em uma cidade como Recife, com 1.500.000 
habitantes, teríamos cerca de 168.000 dependentes. Evidentemente que a saúde não 
tem e nunca terá estrutura para atender toda essa população, muito menos os CAPS-
ad, sendo necessárias ações intra e intersetoriais, que busquem a integralidade da 
atenção. Também se fazem necessárias respostas que atendam as especificidades dos 
diferentes grupos, como adultos, adolescentes, crianças, idosos, mulheres, indígenas 
[...], entre outros. 

 

Quando se fala em planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva de respeito à 

singularidade, aponta-se para necessidade de trabalhar com propostas e metas distintas, o que 

implica em abandonar a ideia de que a abstinência deve ser encarada sempre como único 

referencial de êxito em um tratamento para usuários de álcool e outras drogas. De acordo com 

a Política do Ministério da Saúde:  
Se nas práticas de saúde nosso compromisso ético é o da defesa da vida, temos de 
nos colocar na condição de acolhimento, em que cada vida se expressará de uma 
maneira singular, mas também em que cada vida é expressão da história de muitas 
vidas, de um coletivo. Não podemos nos afastar deste intrincado ponto onde as 
vidas, em seu processo de expansão, muitas vezes sucumbem ao aprisionamento, 
perdem-se de seu movimento de abertura e precisam, para desviar do rumo muitas 
vezes visto como inexorável no uso de drogas, de novos agenciamentos e outras 
construções. [...]. A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser 
alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos de, 
necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e 
escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, 
devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em 
cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo 
demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua 
participação e o seu engajamento [...]. (BRASIL, 2004, p.10). 
 
 

Daí a necessidade da construção de projetos terapêuticos singulares (PTS), que 

considerem os contextos mais diversos, construindo, reconstruindo, repensando e 

redimensionando as metas do tratamento, sem nunca perder de vista os limites e 

possibilidades de cada sujeito, diferenciando-se, assim, de um conjunto de procedimentos que 

visem exclusivamente à persecução da abstinência como algo que deve ser comum a todos as 

pessoas em tratamento. Visando favorecer a inserção e consolidação de práticas que 

caminhem neste sentido, a Política do MS aponta: 
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 [...] Aqui a abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor. E 
por quê? Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele 
estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, 
mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui que a redução de danos se oferece como 
um método (no sentido de methodos, caminho) e, portanto, não excludente de 
outros. Mas, vemos também que o método está vinculado à direção do tratamento e, 
aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-responsabilidade daquele 
que está se tratando. Implica, por outro lado, o estabelecimento de vínculo com os 
profissionais, que também passam a ser co-responsáveis pelos caminhos a serem 
construídos pela vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas 
que nele se expressam. (BRASIL, 2004, p.10) 
 

 

A Portaria nº 1.19014, de 04 de junho de 2009, do Ministério da Saúde, que institui o 

Plano Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras 

Drogas no Sistema Único de Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes gerais, 

ações e metas, reafirma a importância da adoção das estratégias de Redução de Danos na 

persecução dos objetivos almejados na construção da Política do Ministério da Saúde, 

constando em um dos artigos:  
[...] adoção da estratégia de redução de danos: este deve ser um norte ético de todo e 
qualquer serviço do SUS, que deve reduzir os danos decorrentes do consumo de 
álcool e outras drogas, especialmente relacionados à saúde, mas não exclusivamente. 
Trata-se de uma diretriz que toma como base as condições e possibilidades do 
usuário do SUS, em vez de partir do que os serviços oferecem. (BRASIL, 2009, p. 
01) 

 

No Brasil, a Redução de Danos se inseriu no campo da saúde a partir de ações realizadas 

na cidade de Santos/SP, no final da década de 8015, quando houve a primeira tentativa de se 

fazer troca de seringas entre os usuários de drogas injetáveis. Naquele momento, a adoção das 

estratégias de Redução de Danos visava incidir em um índice preocupante, que apontava que 

parcela significativa das pessoas que contraíram o HIV na localidade eram usuários de drogas 

injetáveis, tendo adquirido o vírus a partir do compartilhamento de seringas. 

 Assim, com a proposta de troca de seringas usadas (possivelmente contaminadas) por 

novas, havia a clara intenção de orientar sobre formas de uso mais seguras, distanciando-se de 

práticas que visavam exclusivamente à interrupção do uso como forma de cuidado da 

população usuária de droga injetável.  

                                                
14 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n. 1.190, de 4 de junho de 2009. Institui o Plano 
Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de 
Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes gerais, ações e metas. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html>. Acesso em: 10 abr. 2013. 
15 Autores como Marlatt (1999) destacam que a Redução de Danos teve sua origem em 1927, na Inglaterra, 
quando o Ministério da Saúde divulgou um relatório (“Rolleston Report”) que estabeleceu princípio pelo qual o 
médico poderia, em determinadas condições, prescrever opiáceos para dependentes da droga, sendo tal 
possibilidade situada como um ato médico que visava o tratamento e não um estímulo ao uso ou gratificação à 
adicção. Reghelin (2002) destaca que, em Amsterdã, na Holanda, as estratégias da RD começaram a ser 
implementadas na década de 80. 
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Destaca-se que a proposta da Redução de Danos não é contrária à abstinência, situando-

a como uma entre tantas possibilidades em um tratamento relacionado ao uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Dessa forma, admite que, independentemente do desejo do outro 

(profissionais, familiares, entre outros), algumas pessoas não querem, ou não conseguem, para 

de usar drogas (lícitas ou ilícitas) e tal decisão / impossibilidade não deve inviabilizar a 

adoção de ações no sentido de ofertar cuidados e favorecer reflexões sobre a relação que o 

sujeito estabelece com determinada(s) substância(s). 

Para Andrade (2004, p.87): 
Redução de Danos não é um conceito de consenso na literatura ou entre os técnicos 
que a operacionalizam;  entretanto, é de fácil definição a partir de suas práticas: 
trata-se de ações que visam minimizar riscos e danos de natureza biológica, 
psicossocial e econômica, provocados ou secundários ao uso/abuso de drogas, sem 
necessariamente requerer a redução de consumo de tais substâncias.[...]. A redução 
de danos é pragmática porque é uma prática de objetivos claros, como o de prevenir 
a infecção pelo HIV e outras doenças de transmissão parental entre usuários de 
drogas injetáveis através da provisão de equipamentos estéreis de injeção. E, quando 
contestada à luz da moral, da religião e do preconceito, mantém-se firme como 
prática de saúde pública, cujo objetivo maior é preservar a vida de milhares de 
pessoas expostas a essas infecções durante o ato de consumir drogas ou devido aos 
estados alterados de consciência por elas propiciados, e que não desejam, ou se 
desejam não conseguem, através dos recursos habitualmente disponíveis, abandonar 
o seu consumo. 

 

Embora a Redução de Danos tenha se inserido na realidade brasileira a partir de 

intervenções objetivas (troca de seringas), que visavam diminuir os prejuízos decorrentes do 

uso de drogas injetáveis, a proposta não se reduz a isso, já que “quando analisada em sua 

capilaridade, é menos uma diminuição do risco e mais uma ampliação da vida.” (LANCETTI, 

2009, p.80), na medida em que se pauta por uma lógica do cuidado incondicional, 

reconhecendo (ou, melhor dizendo, respeitando) as diferentes possibilidades e escolhas do 

sujeito.  

Neste sentido, mais do que um mero rol de procedimentos e estratégias utilizadas 

visando diminuir riscos, as abordagens baseadas nos princípios da Redução de Danos 

favorecem a construção de vínculos, na medida em que os usuários de drogas se sentem 

respeitados em suas escolhas, em suas singularidades. Isso implica em processos de mudança 

de lugar do sujeito usuário de drogas na relação com os profissionais e com os serviços, na 

medida em que ele é “convidado” a sair da postura passiva (de escutar e “seguir” o que os 

outros dizem que é melhor para ele), para assumir a sua parcela de responsabilidade pelos 

rumos do tratamento, se colocando, assim, de forma mais ativa. Obviamente, esse 

“movimento” também implica em deslocamentos na posição dos profissionais, na medida em 

que precisam se despir do “saber” sobre o outro. 
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Considerando o exposto, ao acolher a Redução de Danos como diretriz, a atual Política 

do Ministério da Saúde reconhece, ao menos formalmente, que as propostas baseadas 

exclusivamente na busca pela abstinência favoreceram a construção de muros que impediram 

uma maior aproximação do cotidiano da população usuária de drogas, o que, ao longo da  

história, terminou por gerar um quadro de completo abandono das pessoas que fazem uso de 

alguma droga e não querem/não conseguem interromper o uso.  

Para Lancetti (2009, p. 83): “Os redutores de danos, os terapeutas e trabalhadores de 

saúde que são tomados pelas concepções, posturas e afecções da RD, abrem uma fenda no 

muro que separa os drogados dos não drogados. E, ao abri-la, entram em campo de alta 

complexidade”. 

As intervenções pautadas pela lógica da Redução de Danos revelam uma perspectiva de 

defesa dos Direitos Humanos, se pautando, além do pragmatismo, por princípios como 

tolerância e diversidade.  

A tolerância, nesse caso, implica em respeito aos usuários de drogas pelo seu direito de 

usar a sua droga “eleita”, mesmo diante dos possíveis ou evidentes prejuízos acumulados em 

função desse uso, sem que isso altere sua condição de cidadão. Trazendo tal princípio para a 

esfera da atenção pública, conclui-se que o fato de continuar usando drogas, não retira do 

Estado a responsabilidade de ofertar cuidados ao sujeito, o que, aliás, está em consonância 

com um princípio tão caro ao Sistema Único de Saúde - o princípio da universalidade -, que 

indica que todos (as) devem ter direito de acessar a saúde; e não todos (as), desde que não 

usem drogas.   

Já a diversidade aparece na medida em que a abordagem não se propõe a apresentar 

“receitas” prontas para intervir, considerando sempre as especificidades de cada caso, para 

que, assim, possa dialogar com o usuário sobre ações e recursos disponíveis em um 

tratamento. Dessa maneira, afirma-se a singularidade do sujeito, do seu modo próprio de se 

relacionar com as coisas do mundo, inclusive com as drogas.  

   Desde as primeiras ações desenvolvidas no Brasil, a Redução de Danos se apresenta 

como um “modo de fazer” afinado com as práticas da Reforma Psiquiátrica. Desse modo, não 

por acaso foi acolhida como diretriz na Política do Ministério da Saúde, considerando que: 
As diretrizes para uma política ministerial específica para a atenção a estes 
indivíduos estão em consonância com os princípios da política de saúde mental 
vigente – preconizada, articulada e implementada pelo Ministério da Saúde; uma vez 
regulamentada e respaldada pela Lei Federal 10.21616 (MS, 2002), sancionada em 

                                                
16 A lei 10.216/2001 é também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, ou, ainda, Lei Paulo Delgado. 
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
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6/4/2001 –, constitui a Política de Saúde Mental oficial para o Ministério da Saúde, 
bem como para todas as unidades federativas [...]. Assim sendo, a Lei Federal 
10.216 (MS, 2002) também vem a ser o instrumento legal/normativo máximo para A 
Política de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas, a qual também se 
encontra em sintonia para com as propostas e pressupostos da Organização Mundial 
da Saúde. (BRASIL, 2004, p. 22) 

 

Comentando a afinidade entre a Redução de Danos e a Reforma Psiquiátrica, Passos 

(2010) afirma:    
[...]. Esta sintonia designa uma atitude tanto da Redução de Danos quanto da 
Reforma Psiquiátrica de lançar-se em um movimento clínico-político. E por que esse 
destaque da interface clínico-política? Não só porque, ao estarmos falando de 
Reforma Psiquiátrica e da Redução de Danos, estamos tratando de movimentos de 
evidentes implicações políticas como aquelas das mudanças legislativas da lei Paulo 
Delgado, das intervenções realizadas em antigos asilos psiquiátricos ou da Política 
de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas. É preciso destacar esta interface 
clínico-política, sobretudo, porque, em nossas práticas cotidianas, encontramo-nos 
sempre às voltas com a loucura ou com o uso de drogas que devem ser entendidos 
não só como possível demanda de tratamento, mas também como um modo de 
existir a que deve corresponder um modo de experimentar e construir a realidade 
que precisamos reconhecer em sua legitimidade e direitos. No campo das nossas 
práticas profissionais em saúde mental, estamos engajados com modos de criação de 
si e de criação do mundo, que não podem se realizar sem o risco constante de 
experiência de crise – não só crise dessas subjetividades atormentadas pelo 
sofrimento psíquico, mas também crise de nossos valores; crise da forma como a 
cidade se organiza considerando a natural exclusão dos estranhos e diferentes; crise 
das instituições, em especial as instituições da droga e da loucura [...]. [...] definir a 
clínica em sua relação com os processos de produção de subjetividade do louco ou 
do usuário abusivo de droga implica, necessariamente, que nos arrisquemos numa 
experiência crítico-clínica das formas instituídas, o que nos compromete 
politicamente. (PASSOS, 2010, p.12). 
 

 
A partir da citação acima, se evidencia que uma prática orientada pelos princípios da 

Redução de Danos e da Reforma Psiquiátrica exige novas leituras sobre o fenômeno do 

uso/abuso de drogas e sobre formas de tratamento dos usuários, implicando não só na 

reformulação de procedimentos técnicos e dos discursos sobre o tema, mas, sobretudo, no 

questionamento de uma ideologia e uma política que historicamente vem direcionando as 

intervenções na área. Como afirma Lancetti (2009, p. 80): “A Redução de Danos, como toda 

prática de afirmação da vida, é necessariamente uma prática que se opera na contra-mão das 

práticas instituídas e ancoradas na ordem predominante”. 

Talvez por isso, apesar de a citada Política ter a Redução de Danos como diretriz, após 

cerca de 10 anos da sua criação, percebe-se um distanciamento entre aquilo que está previsto 

e o que tem se evidenciado na prática cotidiana da assistência aos usuários de álcool e outras 

drogas. Com relação a este ponto, Passos (2010) ressalta:  

                                                                                                                                                   
assistencial em saúde mental. Trata-se da Lei que regula os cuidados em Saúde Mental no Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2011/110216.htm. Acesso em 04/03/2013. 
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[...] é sabido que no interior de dispositivos antimanicomiais – como nos CAPS, 
CAPS-i e CAPS-ad – persistem práticas distantes de noções de promoção de saúde e 
cidadania, e que os cuidados com os usuários de substâncias psicoativas, às vezes, 
tornam-se parciais, esvaziados de sentido para as pessoas e minimamente 
resolutivos, quando não excludentes, devido à falta de informações e manejo, e, 
ainda, pelo preconceito impregnado por uma cultura disciplinadora e segregadora ; 
[...] urge a construção e disseminação de tecnologias de cuidado, inspiradas em uma 
outra gramática, na qual palavras como ‘vínculo’ e ‘afeto’ substituem ‘eficiência’ e 
‘eficácia’. Um jeito de fazer saúde no qual falamos de ‘cuidado’ e de ‘atenção’, sem 
cobrar abstinência de ninguém. Onde ‘acolhimento’ substitui a noção de ‘contenção’ 
e ‘continência’ substitui a noção de ‘controle’. (PASSOS, 2010, p.12). 
 

 
O relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2010, 

enfatiza alguns pontos que reforçam a dificuldade de efetivar aquilo que está previsto na 

Política do Ministério da Saúde de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas. 

Simultaneamente, reitera a necessidade de continuar “apostando” nas diretrizes traçadas 

anteriormente, conforme trecho abaixo:  
[...] o enfrentamento da problemática do uso e abuso de álcool e outras drogas 
requer a implantação e o desenvolvimento [...] de políticas públicas intersetoriais, 
em consonância com as diretrizes da reforma psiquiátrica, do Sistema Único de 
Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH) e do Programa de Atenção integral a Usuários de 
Álcool e outras Drogas; [...] estabelecer, efetivamente, a estratégia da redução de 
danos como política pública de saúde; [...]; [...] assume particular relevância efetivar 
a política de redução de danos do SUS na rede de atenção psicossocial, nos 
diferentes níveis de atenção, fortalecendo as práticas territoriais e a construção de 
redes sociais de redução de danos, em contraponto ao modelo predominantemente 
focado na abstinência [...]; ampliar o debate e a divulgação da lógica, da política e 
das ações de redução de danos, fortalecendo o seu papel fundamental na atenção aos 
problemas decorrentes do uso de drogas, em consonância com os princípios 
antimanicomiais [...]. (BRASIL, 2011, p. 91). 
 

 
Oliveira e Santos (2010) destacam que experiências guiadas pelos princípios da 

Redução de Danos tem sido fundamentais na busca por quebrar alguns paradigmas 

relacionados à atenção aos usuários de álcool e outras drogas, como aquele que indica que 

todo tratamento/abordagem deve buscar a abstinência. Entretanto, questionam a construção 

efetiva de uma rede plural, diversificada, baseada no princípio da atenção integral, conforme 

previsto na Política do Ministério da Saúde, afirmando que: 
Embora a integralidade e a inserção na rede SUS apareçam como pressupostos 
básicos, na prática, só houve incentivos para abertura de Centros de Atenção 
Psicossociais de Álcool e outras Drogas (CAPS-ad). Mesmo sendo um grande 
avanço, a implantação do CAPS-ad como elemento central da rede criou a ‘fantasia 
do equipamento onipotente’.  (OLIVEIRA; SANTOS, 2010, p. 75)  
 
 

A pluralidade de serviços disponíveis aos usuários de álcool e outras drogas se mostra 

imprescindível quando se trabalha considerando a diversidade de possibilidades de uso de 
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drogas e, portanto, das demandas mais variadas que podem surgir. A construção de projetos 

terapêuticos singulares implica em não perder de vista que cada usuário, em cada etapa do 

tratamento, poderá precisar de um “tipo” de cuidado. Dessa maneira:  
Outra afirmativa que precisa ser quebrada é que uma rede de cuidados em saúde 
mental não necessita de espaço de internação integral. Desde que foi deflagrada a 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, alguns gestores e teóricos defendem esta falácia, 
que se repetiu no âmbito da atenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e 
outras drogas. Neste vácuo deixado pela política pública de saúde, vemos 
dependentes serem internados em Hospitais Psiquiátricos cada vez mais sucateados, 
portanto, mais manicomizados, e um aumento absurdo do número de Comunidades 
Terapêuticas Religiosas [...]. Quem vive a clínica da toxicomania sabe que para um 
número significativo de pacientes graves, em algum momento de sua trajetória 
terapêutica, faz-se necessário o afastamento do seu entorno, que não suporta a 
disrupção provocada pela sua patologia. (OLIVEIRA; SANTOS, 2010, p. 77).  

 
 

Em agosto de 2010, na 2ª Conferência Latino-Americana e 1ª Conferência Brasileira 

sobre Política de Drogas, realizada no Rio de Janeiro, o então Coordenador de Saúde Mental 

do Ministério da Saúde, o Sr. Pedro Gabriel Delgado, em sua conferência, reconheceu as 

fragilidades da atenção pública a usuários de álcool e outras drogas no Brasil, relacionando-a 

a questões de ordem práticas e ideológicas, conforme pode ser verificado em trecho citado 

abaixo, colhido da reportagem divulgada na Revista RADIS, em 2011:  
Da ordem prática, citou o subfinanciamento do setor e os problemas com a força de 
trabalho. Mas deu destaque a uma questão de ordem ideológica: modelos em 
conflito. ‘Como as drogas envolvem saúde, justiça e polícia, as perspectivas de cada 
uma se chocam’. Assim, a saúde ainda se vê instada a convencer os demais setores 
de que a atenção integral aos usuários de drogas não requer privação de liberdade ou 
interrupção do uso dessas substâncias. Ele apontou uma desvalorização da 
perspectiva humanista da questão, que inclui redução de danos e consultórios de rua. 
‘Enfrentamos resistência sistemática da Justiça, que impõe um tipo único de 
tratamento’, criticou Pedro Gabriel. Em sua avaliação, essa divisão ideológica 
impede uma abordagem integral, com a oferta de um conjunto de políticas setoriais 
que visem reconstruir a possibilidade biográfica do indivíduo. ‘Alguns usuários 
vivem numa situação de fragilidade que requer respostas para além da saúde pública, 
que toca no ponto da desigualdade social’, disse. ‘A saúde pública precisa construir 
uma resposta para o problema das drogas, mas não sozinha, porque é uma questão 
que não pode ser resolvida somente com tratamento’. (DOMINGUEZ, 2011, p. 15). 
 

 
   Embora este trabalho não tenha o objetivo de aprofundar uma compreensão sobre as 

dificuldades para se efetivar uma consistente rede de atenção integral a usuários de álcool e 

outras drogas no Brasil, as questões levantadas pelo ex-coordenador de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde apontam para reflexões que se relacionam diretamente com a hipótese 

deste trabalho, ou seja, que as concepções sobre uso de crack, sobre seus usuários e, 

consequemente, sobre tratamento desse público, refletem diretamente nos posicionamentos 

acerca da proposta de internamento compulsório.    
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2.3.1 – Atenção pública a usuários de álcool e outras drogas em Recife/PE 
 

Considerando que a pesquisa que proporcionou à produção deste trabalho foi realizada 

em Recife/PE, se mostra imprescindível discorrer sobre as formas que o referido município 

vem disponibilizando atenção a usuários de álcool e outras drogas. Neste sentido, vale 

registrar que serão enfatizadas apenas as características das ações desenvolvidas na última 

década, a partir da criação da Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a Usuários 

de Álcool e outras Drogas citada no tópico anterior. 

Em 2003, a área da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Recife foi dividida em duas 

coordenações diferentes, ficando uma delas voltada para questões relacionadas a transtornos 

mentais e a outra exclusivamente para álcool e outras drogas.  

Como destaca Rameh-de-Albuquerque (2008): 
Se por um lado essa divisão em duas coordenações não seguiu a orientação da 
Política Nacional, e trouxe em sua forma ruídos (como por exemplo a dificuldade de 
articulação para atendimentos de casos onde há usuários que possuem comorbidade 
psiquiátrica e uso de AD), que dificultam até os dias atuais a operacionalização das 
ações de Saúde Mental como um todo, por outro, essa parece ter sido a única 
maneira de dar visibilidade a questão do álcool e drogas e poder implementar ações 
e serviços voltados para esse público. (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008, p. 
54). 
 

 
De fato, a partir desse momento, em uma clara tentativa de dedicar atenção específica a 

esse público, o município instituiu a Política Municipal de Atenção Integral aos usuários de 

Álcool, Fumo e outras Drogas, também denominada como “Programa + Vida” 17, que se 

definiu, a partir da consideração das suas diretrizes, enquanto uma Política de Redução de 

Danos.   

Com isso, se inicia o processo de constituição de uma rede de atenção em saúde, 

pautada pelos mesmos referenciais da Política Nacional do Ministério da Saúde, sobretudo no 

que se refere à intenção de garantir a integralidade do cuidado, a partir da criação de 

equipamentos públicos plurais, com capacidade para acolher a diversidade dos usuários de 

drogas e, consequentemente, ofertar o cuidado a partir das suas especificidades. Destaca-se, 

                                                
17 Desde janeiro de 2013, a Prefeitura do Recife vem implementando modificações no âmbito da gestão em 
saúde mental, que implicou no abandono da denominação “Programa + Vida”, mas, ao que tudo indica, não das 
suas diretrizes. Com relação a este ponto, importa destacar que, em junho de 2013, momento em que este 
trabalho foi concluído, algumas mudanças ainda estavam ocorrendo, sendo difícil indicar com exatidão 
informações mais detalhadas sobre os rumos da Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool, Fumo e 
outras Drogas do município. 
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ainda, o referencial das estratégias de Redução de Danos como diretriz para o 

desenvolvimento das ações18. 

Entre os equipamentos que passam a compor a rede, se destacam os Centros de 

Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS-ad), as Casas do Meio 

do Caminho – CMC, as unidades de desintoxicação19, além dos ambulatórios inseridos nas 

policlínicas do município. Nessa rede, destaca-se, ainda, o papel importante da atenção básica, 

através do Programa Saúde da Família (PSF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), sobretudo na identificação e encaminhamento de demandas relacionadas à álcool e 

outras drogas, entre outras ações. 

 Aos 04 CAPS-ad que foram criados a partir da instituição da referida Política 

Municipal, somaram-se dois serviços estaduais que eram referências históricas no Estado no 

atendimento a este público, sendo eles: Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do 

Alcoolismo (CPTRA) e o Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana (CECRH), que 

foram municipalizados, passando a também funcionar como CAPS-ad. 

Como inovação com relação ao formato dos serviços em outros municípios brasileiros, 

Recife apresentou as Casas do Meio do Caminho (CMC), locais que funcionam 24 horas / dia, 

como albergues terapêuticos, proporcionando um espaço de tratamento protegido das drogas, 

sendo o tempo de permanência avaliado a partir de cada caso, em conformidade com o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) desenvolvido para cada usuário. 

 Considerando que se trata de uma Política que se caracteriza enquanto uma Política de 

Redução de Danos, além da criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-ad) e dos 

demais serviços já citados, à rede agregou-se (em 2008) as ações no território, a partir da 

incorporação dos denominados Redutores de Danos20, que desenvolvem ações nos locais de 

uso de drogas, junto ao público que, por razões diversas, não costumam acessar os serviços. 

Com relação à rede do município, Lins, Pimentel e Uchoa (2010, p.11) destacam que:  
No Recife, a saúde mental, particularmente o Programa + Vida, passou por uma 
importante ampliação nos últimos anos, com a criação de novos dispositivos de 
atenção a usuários de álcool e outras drogas: de 02 (duas) para 11(onze) unidades de 
saúde, incluindo 06 (seis) centros de atenção psicossocial, 03 (três) casas do meio do 
caminho, 01 (um) centro de referência para mulheres e 01 (uma) unidade de 
desintoxicação em hospital geral. Além destas unidades, em 2008, a atenção básica 

                                                
18 Sobre as características das estratégias de Redução de Danos, ver tópico 2.3 deste trabalho. 
19 As unidades de desintoxicação são espaços reservados em hospital geral, para atendimento de usuários de 
álcool e outras drogas que demandem internamento hospitalar, em razão da gravidade da intoxicação ou da 
síndrome de abstinência. 
20 Redutores de Danos (RD’s) são profissionais que, em Recife/PE, atuam como agentes de saúde, dedicados a 
questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Desenvolvem ações de promoção de saúde e de redução 
de danos relacionados ao uso de álcool, fumo e outras drogas. No referido município, os profissionais que 
exercem tal função são concursados. O cargo foi regulamentado através da Lei nº 17.400/2007.  
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recebeu um grande reforço com a contratação de agentes redutores de danos [...]. A 
ampliação da rede e das ações de redução de danos no Recife demanda, a cada dia, a 
construção de referências de atuação qualificada de atenção integral a usuários de 
álcool, fumo e outras drogas. Os desafios são enormes. 

 
 

 Em dezembro de 2010, quando, no Brasil, de forma geral, já havia uma preocupação 

relacionada ao aumento do uso do crack, as ações do Consultório de Rua21 foram 

incorporadas àquelas já desenvolvidas através dos equipamentos que constituíam a rede de 

saúde de atenção a usuários de álcool e outras drogas de Recife/PE. Este fato indicou a 

intencionalidade do município de ampliar as ações no território, indo ao encontro da 

população usuária de drogas que tradicionalmente  não chega aos serviços, como, por 

exemplo, parte significativa dos usuários de crack, afinal, como alerta o médico e psicanalista 

Tarcísio Andrade, em reportagem da REVISTA RADIS (2010. nº 92, p. 20), “os usuários de 

crack vão pouco aos serviços de saúde, pois não os têm como referência. Por isso, o 

tratamento precisa ser realizado onde está o usuário”. 

  Com isso, conforme destaca Carvalho e Espíndola (2011, p. 212): 
[...] A perspectiva é que as ações de Redução de Danos ganhem mais capilaridade 
nos distintos territórios da cidade do Recife. Com esta iniciativa os agentes redutores 
de danos, a partir de uma relação de confiança e construção de vínculos, podem 
adentrar mais facilmente nas comunidades ao encontro dos usuários das diversas 
faixas etárias. Os Agentes Redutores de Danos, através do Consultório de Rua, 
visam melhor oportunizar aos usuários, entre estes a população em situação de rua, o 
acesso à orientações e medidas de proteção aos diferentes tipos de exposição e 
vulnerabilidade decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas.  
 

 
A partir da sucinta descrição das especificidades e do percurso trilhado pela Política 

Municipal de Atenção Integral a Usuários de Álcool, Fumo e outras Drogas de Recife/PE, é 

possível perceber sua afinidade com a Política do Ministério da Saúde, sobretudo a partir das 

características dos serviços / equipamentos a ela vinculados, como também das diretrizes que 

orientam as ações. 

Somando-se às ações já desenvolvidas através da tão citada Política Municipal, em 

setembro de 2011, a Prefeitura do Recife lançou o “Plano de Ação Integrada de Atenção ao 

Crack e Outras Drogas”, apresentando ações que extrapolam o campo da saúde para lidar com 

                                                
21 Os Consultórios de Rua constituem uma modalidade de atendimento extramuros dirigida aos usuários de 
drogas que vivem em condições de maior vulnerabilidade social e distanciados da rede de serviços de saúde e 
intersetorial. São dispositivos clínico-comunitários que ofertam cuidados em saúde aos usuários em seus 
próprios contextos de vida, adaptados para as especificidades de uma população complexa. Promovem a 
acessibilidade a serviços da rede institucionalizada, a assistência integral e a promoção de laços sociais para os 
usuários em situação de exclusão social, possibilitando um espaço concreto do exercício de direitos e cidadania. 
(BRASIL, 2010. p.10). Maior detalhamento sobre as características do “Consultório de Rua” no tópico 2.4 deste 
trabalho.   
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a questão do uso de drogas. Apesar de o Plano fazer referência ao crack e outras drogas, 

parece que tal ação representou uma tentativa de dar respostas à evidente expansão do uso do 

crack e os problemas dela decorrentes, assim como ocorreu em nível nacional e estadual, com 

o lançamento de ações específicas para “enfrentar” o crack, conforme já destacado na 

introdução desse trabalho. 

No referido Plano, está implícito o reconhecimento que a questão do uso abusivo de 

álcool, crack e outras drogas não deve ficar restrito às ações da saúde, sendo imprescindível 

trabalhar dentro de uma perspectiva intersetorial22, com consistentes articulações, o que fica 

claro a partir do envolvimento de diversas Secretarias, tais como: Saúde; Assistência Social; 

Educação, Esportes e Lazer; Juventude; Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; 

Direitos Humanos e Segurança Cidadã; Cultura; Especial da Mulher; Gestão e Planejamento; 

Comunicação; Especial de Relações com a Imprensa; além da Coordenação do Orçamento 

Participativo. 

Apesar da inclusão de diversas Secretarias, isso, por si só, não garante a adoção de 

ações intersetoriais. Na prática, no município, ainda é difícil concretizar tal intencionalidade, 

assim como acontece no âmbito nacional. Como afirmou o ex-coordenador de Saúde Mental 

do Ministério da Saúde, o Sr. Pedro Delgado, após a IV Conferência de Saúde Mental, em 

entrevista a Kátia Machado:  
[...] ‘ainda é muito insuficiente a articulação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na ponta do sistema, seja no território 
ou no bairro, revela. ‘Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), unidades de 
atenção do SUAS, precisam estar mais próximos dos Caps e da atenção básica’. 
(MACHADO, 2010, p. 21). 

 

Assim como enfatizado anteriormente, este trabalho não tem a intenção de aprofundar 

uma compreensão sobre as dificuldades existentes no sentido de garantir uma consistente rede 

de atenção a usuários de álcool e outras drogas. Entretanto, é importante referir que a rede 

municipal de saúde tem fragilidades que afetam significativamente a sua capacidade de 

atendimento, sobretudo dos casos considerados mais graves, como (não só, mas 

especialmente) aqueles usuários de álcool e/ou de crack que precisam passar por um período 

de desintoxicação em ambiente hospitalar, aqueles que demandam um espaço para 

albergamento 24/dia, como também os adolescentes usuários de álcool e outras drogas23.  

                                                
22 Conforme destacado no tópico 2.3 deste trabalho, a Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a 
Usuários de Álcool e outras Drogas também situa a intersetorialidade como imprescindível no desenvolvimento 
das ações relacionadas à atenção a este público.  
23 Consideração feita a partir da própria experiência do autor enquanto supervisor clínico-institucional de um  
CAPS-ad da cidade do Recife/PE. 
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Entre as diversas dificuldades para ofertar cuidado a tal público, pode-se citar o 

reduzido número de leitos disponíveis para desintoxicação em hospital geral24, assim como as 

poucas vagas disponíveis nas Casas do Meio do Caminho, quadro que se agravou ainda mais 

a partir da paralisação das atividades de uma delas25, que já dura mais de seis meses.  Além 

disso, atualmente, o município conta com apenas um CAPS-ad como referência para 

adolescente(s) usuários de álcool e outras drogas26.  

Por outro lado, vale lembrar que, conforme referido na introdução deste trabalho, o 

Estado de Pernambuco criou, em maio de 2010, o Plano de Ações Sociais Integradas de 

Enfrentamento aos Problemas Decorrentes do Uso de Crack, o que favoreceu a ampliação de 

serviços voltados para usuários de crack, álcool e outras drogas do Recife/PE, com destaque 

para aqueles vinculados ao Programa Atitude, que iniciou suas ações em setembro de 201127.  

Conforme o Decreto nº 39.201/201328 que o institui formalmente, tal Programa está 

inserido na Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Assistência Social, vinculado 

ao Plano Estadual de Segurança Pública - Pacto Pela Vida, como estratégia de prevenção e 

assistência, tendo como beneficiários os usuários de crack e outras drogas, em situação de 

vulnerabilidade, risco pessoal e/ou social, associado à violência e à criminalidade decorrentes 

do uso de drogas, assim como seus familiares. 

De acordo com documento da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e 

Assistência Social (SEDAS) / Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, o 

Programa Atitude tem como objetivo geral:  
Acolher e garantir proteção integral aos usuários de crack e outras drogas com 
grande exposição à violência nos serviços de abordagem social e acolhimento 
institucional para reduzir os riscos e danos individual, social e comunitário ocorridos 
em decorrência do uso de crack e outras drogas, na perspectiva de contribuir para a 
efetividade da política de proteção social não contributiva e no aperfeiçoamento da 
prestação dos serviços socioassistenciais ofertados à população pernambucana. 
(PERNAMBUCO, 2012, p. 02) 

 
 
                                                
24 No momento em que este trabalho foi concluído (junho de 2013), a capacidade do município de restringia a 
apenas 08 leitos. 
25 No momento em que este trabalho foi concluído (junho de 2013), a Casa do Meio do Caminho Professor Luiz 
Cerqueira estava com as atividades paralisadas desde outubro de 2012. Assim, apenas três estavam em 
funcionamento, sendo uma voltada exclusivamente ao público feminino. 
26 Em junho de 2013, quando da conclusão deste trabalho, apenas o CAPS-ad Professor Luiz Cerqueira estava 
recebendo adolescentes usuários de álcool e outras drogas.  
27 Apesar do Programa Atitude ser vinculado a uma Secretaria Estadual e, por isso, não resumir suas ações ao 
Recife/PE, é citado ao longo do trabalho por representar uma das possibilidades de acolhimento das demandas 
relacionadas ao uso de álcool e outras drogas do referido município. 
28 Embora o Decreto seja de 2013, o Programa Atitude está em funcionamento desde setembro de 2011, sendo 
importante ressaltar que, anteriormente ao funcionamento do referido Programa, o Governo do Estado já vinha 
ofertando serviços com características semelhantes, com outras denominações, tais como Centro de Atendimento 
a Usuários de Drogas (CAUD) e Centros de Referência e Acolhimento aos Usuários de Drogas (CRAUD).  
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Visando atingir tal objetivo, o Programa ATITUDE oferta os seguintes serviços: 

ATITUDE nas Ruas; ATITUDE Centro de Acolhimento e Apoio; ATITUDE Centro de Acolhimento 

Intensivo; Aluguel Social – Residência Acompanhada. 
O “ATITUDE nas Ruas” desenvolve ações em espaços públicos diversos, tais como 

ruas, praças, entre outros, disponibilizando informações e favorecendo acesso à rede de 

serviços, como também realizando busca ativa e acolhendo pessoas que fazem uso de crack, 

álcool e outras drogas. Através da construção de vínculos estabelecidos a partir do contato 

sistemático com as pessoas nos “seus” espaços, objetiva diminuir os riscos e danos 

relacionados ao uso de tais substâncias. (PERNAMBUCO, 2013). 

Já o “ATITUDE Centro de Acolhimento e Apoio”: se caracteriza enquanto serviço na 

modalidade de Casa de Passagem, destinado ao acolhimento de usuários de drogas (e dos seus 

familiares) que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e/ou pessoal em 

decorrência de questões relacionadas ao uso de drogas. Responsável por efetuar 

encaminhamentos para serviços vinculados à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), considerando as especificidades de cada caso 

atendido. Nele, os usuários podem, 24h /dia, contar com um lugar para descansar, receber 

cuidados primários, alimentação, a partir das necessidades apresentadas. (PERNAMBUCO, 

2013). 

O “ATITUDE Centro de Acolhimento Intensivo” trabalha na perspectiva de 

abrigamento daqueles usuários de crack, álcool e outras drogas que estão vivenciando 

situações de conflito e/ou ameaça relacionada ao uso de tais substâncias. Geralmente, o 

público tem vínculos familiares fragilizados / rompidos. Os usuários permanecem no serviço 

24h /dia e o tempo de permanência pode ser de até 06 meses. (PERNAMBUCO, 2013). 

Além dos serviços descritos, o Programa Atitude ainda conta com a possibilidade de 

disponibilizar espaço de moradia para alguns usuários que estão em processo de saída do 

Centro de Acolhimento Intensivo e não tem condições objetivas para residirem em algum 

local por conta própria. O tempo máximo de permanência é de 06 meses, devendo o usuário 

ser acompanhado ao longo desse período por profissionais que possam construir e 

acompanhar o denominado Plano Individual de Atendimento (PIA). (PERNAMBUCO, 2013). 

Considerando que as ações vinculadas ao Programa Atitude tem o objetivo de garantir 

direitos, de oferecer proteção social e, consequentemente, reduzir os danos e as 

vulnerabilidades associadas ao consumo de crack, álcool e outras drogas, não contando com 

intervenções voltadas diretamente para tratamento, vale destacar que, não raramente, as 

pessoas que passam por um dos serviços do referido Programa são encaminhadas para 
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atendimentos nas unidades de saúde, tais como os CAPS-ad ou ambulatórios de saúde mental, 

por exemplo. Nos casos das pessoas que estão no acolhimento intensivo, essa possibilidade 

torna-se quase que uma regra. Por vezes, o fluxo é invertido, com o encaminhamento de 

usuários que estão frequentando um dos equipamentos da saúde para algum dos serviços 

vinculados ao Programa Atitude.  

Com isso, abre-se a possibilidade para se caminhar no sentido de ofertar uma atenção 

mais próxima da integralidade, na medida em que, aos equipamentos de saúde, somam-se 

outros da assistência e vice-versa, sendo possível exercitar, em parte, a tão ressaltada 

intersetorialidade, a partir da articulação entre assistência e saúde, o que, sem dúvidas, pode 

trazer avanços no que se refere ao cuidado ofertado aos usuários de crack, álcool e outras 

drogas no município / no Estado, afinal, como defende o ex-coordenador de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Delgado, em entrevista a Kátia Machado: “A oferta de 

cuidado tem que ser diversificada, porque não se trata apenas de separar o usuário do 

consumo ou tratar a intoxicação pela droga, mas protegê-lo da situação de vulnerabilidade e 

ajudá-lo a reconstruir alternativas que lhe façam pensar e sentir que a vida vale a pena ser 

vivida”. (MACHADO, 2010, p. 21).   

O conceito de cuidado utilizado pelo Ministério da Saúde está relacionado ao de rede 

pública ampliada, com intervenções nos fatores clínicos (dependência e condições psíquicas 

dos usuários), mas, simultaneamente, nos aspectos sociais, como vulnerabilidade. Ou seja, “o 

tema exige ação intersetorial; ninguém quer morrer aos 20 anos de idade” (MACHADO, 

2010, p. 21), Tarcisio Andrade em entrevista a Kátia Machado. “É preciso garantir a 

continuidade do cuidado, de tal maneira que o usuário estabeleça uma relação de confiança 

com o sistema público de atenção” (MACHADO, 2010, p. 21), Pedro Delgado em entrevista a 

Kátia Machado.     

Apesar do Programa Atitude, que está na esfera da assistência social, não ter a 

intencionalidade de efetivar tratamento propriamente dito, tem se colocado como importante 

ferramenta no sentido de favorecer processos de deslocamentos na forma que algumas 

pessoas se relacionam com as drogas, o que obviamente não diminui a importância das ações 

desenvolvidas no campo da saúde. Mais do que se opor umas as outras, elas podem (e devem) 

ser complementares. Não se trata de uma “ou” outra intervenção, mas sim uma “e” outra. 

De toda forma, apesar das possibilidades, vale salientar que, em Recife/PE, assim como 

ocorre no cenário nacional, a articulação entre saúde e assistência social ainda está longe de 

ser consistente. Como observa Pedro Gabriel Delgado em entrevista a Kátia Machado e Bruno 

Dominguez (MACHADO; DOMINGUEZ, 2010, p.13): “a saúde mental não tem que 
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incorporar outras áreas, mas se abrir para elas”. A crítica feita tem a intenção de mostrar que 

os serviços da assistência e da saúde não se conhecem, como, por exemplo, os CAPS-ad e os 

CRAS”. (MACHADO; DOMINGUEZ, 2010, p. 13). 

Concordando com a fragilidade das articulações entre os serviços de saúde e a 

assistência social nas ações vinculadas à atenção a usuários de álcool e outras drogas, 

Carvalho e Espíndola (2012. P. 215) colocam: “Essa fragilidade [...] ainda presente nos dias 

atuais, faz com que não percebamos uma clareza nessa articulação, no sentido de uma atuação 

mais integrada quanto à população atendida pelos serviços de ambas às políticas [...]”.   

Na medida em que se busca fugir da ideia de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas como algo que deve ser implementado a partir exclusivamente das intervenções dos 

equipamentos da saúde, adota-se uma noção mais ampla de cuidado, na qual a política de 

assistência social, entre outras, passa a ter tanta importância como a de saúde, o que expressa 

uma dada concepção sobre o que é saúde / doença, o que é dependência química e, 

certamente, sobre formas de ofertar cuidado aos usuários de álcool e outras drogas.  

Exatamente por esta razão, é importante trazer tal discussão para este trabalho, 

considerando que ele busca identificar as concepções que estão subjacentes aos 

posicionamentos relacionados ao internamento compulsório para usuários de crack. 

A partir do exposto neste capítulo, se evidencia que a expansão do uso do crack e as 

repercussões geradas a partir desse fato, não modificaram as características / as diretrizes da 

Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool, Fumo e outras Drogas do Recife/PE, nem 

mesmo implicaram em proposição de medidas que se distanciassem dos princípios que vem 

direcionando as práticas em álcool e outras drogas no município. Tal observação parece valer 

inclusive para o Programa Atitude, que é vinculado à assistência social do Governo do Estado 

e talvez represente a maior novidade surgida nessa área nos últimos anos (em Pernambuco), 

podendo sua criação ser relacionada a uma resposta estatal ao contexto do uso de crack.  
 

2.4 – A PROPOSTA DO INTERNAMENTO COMPULSÓRIO PARA USUÁRIOS DE 

CRACK 

 
As cracolândias são os manicômios pós-modernos, e os craqueiros os loucos do 
século XXI. E estão aí, nas regiões degradadas das cidades para mostrar nosso 
fracasso, nossa miséria existencial consumista. O modo como vamos enfrentar a 
questão expressará nossa sabedoria e ética. (LANCETTI, 2011, p.118). 

 

De acordo com a Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral ao Usuário de 

Álcool e outras Drogas (2003), a assistência a usuários de crack deve se dá através de uma 
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rede caracterizada pela pluralidade de serviços / de equipamentos, que se articulem entre si, 

com o intuito de facilitar o acesso das pessoas.  

Nessa rede, conforme já mencionado anteriormente, tem destaque os Centros de 

Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas (CAPS-ad), mas, considerando 

as diretrizes da integralidade e intersetorialidade que devem dirigir a referida Política, os 

demais equipamentos da saúde (Unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família, 

Hospitais Gerais, entre outros) também tem papel fundamental, assim como os demais 

serviços complementares às ações da saúde. (BRASIL, 2004).  

Entretanto, a apresentada expansão do uso do crack no Brasil (CENTRO BRASILEIRO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS, 2005), as repercussões 

atribuídas ao uso dessa droga (aumento da criminalidade, violência e mortalidade associada 

ao uso), além da percepção de que as pessoas que fazem uso de drogas e estão em situação de 

rua não estavam acessando os serviços da rede de saúde pública (BRASIL, 2004), mobilizou a 

construção de alternativas diversas para lidar com a questão.  

Algumas dessas alternativas foram propostas pelo próprio Ministério da Saúde, como 

complementares às já previstas na referida Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool 

e outras Drogas, tais como a incorporação dos “Consultórios de Rua”, que se inseriu no rol de  

estratégias do Plano Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool 

e outras Drogas no Sistema Único de Saúde (PEAD), de 2009, sendo incluída também no Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack, de 2010.  

O Consultório de Rua é entendido aqui como:   
[...] importante dispositivo público componente da rede de atenção substitutiva em 
saúde mental, buscando reduzir a lacuna assistencial histórica das políticas de saúde 
voltadas para o consumo prejudicial de álcool e outras drogas por pessoas em 
situação de rua, por meio da oferta de ações de promoção, prevenção e cuidados 
primários no espaço da rua. Visa substituir um modelo assistencial pautado na 
hegemonia do modelo biomédico, saindo da lógica da demanda espontânea e da 
abordagem única da abstinência. Propõe uma abordagem de oferta programada a 
usuários que apresentem alguma demanda, ainda que não formulada através de uma 
procura espontânea às instituições de cuidado. A abordagem preventiva e de cuidado 
em saúde do Consultório de Rua permite a redução dos danos potenciais do uso de 
substâncias psicoativas. O Consultório de Rua tem como princípios norteadores o 
respeito às diferenças, a promoção de direitos humanos e da inclusão social, o 
enfrentamento do estigma, as ações de redução de danos e a intersetorialidade. Deve 
ainda estar alinhado às diretrizes da Política para Atenção Integral a Pessoas que 
usam Álcool e outras Drogas, do Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao 
Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas, do Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack.” (BRASIL, 2010, p.04). 

 
 

Tal “ferramenta” representa o reconhecimento da necessidade de ações que aconteçam 

no território, nas cenas de uso, indo ao encontro dos usuários, ao invés de aguardá-los nos 
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serviços de saúde. Aliás, possibilitar o oferecimento de cuidados no próprio espaço da rua é 

uma das mais importantes características desse equipamento, que a distancia das propostas de 

intervenções mais tradicionais. 

A partir do estabelecimento de vínculos com os usuários atendidos, o Consultório de 

Rua intenciona construir “pontes” entre uma população que está à margem de cuidados por 

parte do Estado e o sistema de saúde. Por isso:  
Não cabe à equipe nenhuma forma de julgamento ou censura moral aos 
comportamentos dos indivíduos, seja com relação ao uso de substâncias psicoativas 
ilícitas, ou a condutas delinqüentes ou antagônicas à moral e costumes tidos como 
aceitáveis. O papel dos profissionais é exatamente o de acessar um segmento que 
muitas vezes está à margem da rede de saúde e social por temer o estigma e a 
rejeição. A aceitação de cada um destes usuários enquanto sujeitos e o respeito ao 
lugar que ocupam na escala social confere ao Consultório de Rua a possibilidade de 
construção de um vínculo de confiança, base sobre a qual se desenvolverá o 
trabalho. A redução de danos é estratégia prioritária no atendimento aos usuários, 
respeitando seu tempo e escolha em relação ao consumo das substâncias psicoativas 
utilizadas, buscando reduzir os danos decorrentes sem imposição de condições 
rígidas para seu tratamento. (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Vale lembrar que a ênfase nos serviços não hospitalares é uma marca da Política de 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas proposta pelo Ministério da Saúde 

(2003), seguindo uma lógica de buscar cuidar em liberdade, entretanto, não significa que há, 

ao menos formalmente, desconsideração de que, para alguns casos, se faz necessário contar 

com a possibilidade de um período de internação. Para isso, a Política previu a criação de 

leitos em Hospitais Gerais, sendo parte imprescindível para consolidação dessa rede de 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Esta preocupação gerou, durante o ano de 

2005, a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde, com normas para utilização de 

leitos de hospitais gerais para o atendimento de usuários de álcool e outras drogas29. 
Este fato foi uma resposta sensível e importante à percepção da necessidade de 
assistência com recursos mais complexos para os casos em que os pacientes 
apresentassem situações mais graves que aquelas possíveis de serem atendidas nos 
CAPS-ad. Nesses casos, o papel dos Hospitais Gerais na rede de assistência [...] é o 
de realizar internações breves, para as situações de tratamento de desintoxicação ou 
abstinência[...]. (SUPERA, 2011, p.39). 

 
  Considerando as diversas possibilidades de disponibilizar atenção a usuários de álcool 

e outras drogas, alguns municípios propuseram ações específicas para lidar com os usuários 

de crack, sobretudo aqueles que se encontram nas chamadas “cracolândias”. 

 Entre as estratégias adotadas pelos municípios, a que parece mais ter chamado a 

                                                
29 Apesar da publicação da referida portaria e do reconhecimento da necessidade de disponibilização de leitos em 
Hospitais Gerais para acolher casos específicos, como, por exemplo, de intoxicação aguda associada ao uso de 
álcool e outras drogas, na prática, isso não tem se efetivado, o que tem implicado na desassistência a alguns 
usuários que apresentam determinados quadros.    
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atenção da mídia e da população em geral foi àquela efetivada na cidade do Rio de Janeiro, 

onde, desde maio de 2011, através de ações relacionadas à Secretaria Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura, se colocou em prática o internamento compulsório30 de 

crianças e adolescentes usuários de crack. 

 A referida intervenção visa retirar os usuários de crack das ruas, inserindo-os em 

instituições onde devem receber tratamento relacionado ao uso da droga, mesmo que não 

manifestem desejo / aceitação de sair das ruas ou de abdicar do uso. Representa, portanto, a 

obrigatoriedade do tratamento, exatamente por não haver possibilidade de escolha para o 

sujeito.  

Em matéria publicada em agosto de 2011, repórteres da revista ÉPOCA retrataram a 

experiência de acompanhar uma dessas “operações” realizadas, citando que:  
A ação da Secretaria de Assistência Social carioca é estridente. Desde maio, três 
vezes por semana, os agentes sobem os morros da cidade que continuam sob 
domínio do crime organizado para levar, na marra, os dependentes de crack que 
povoam as cracolândias da cidade [...] o trabalho só é possível porque é apoiado por 
policiais civis e militares, empunhando armas de grosso calibre. Antes dos agentes, o 
blindado da PM conhecido como “caveirão” sobe o morro. Há troca de tiros entre a 
polícia e traficantes. Abordados pelos agentes, os usuários costumam reagir de modo 
arredio. A resposta vem na mesma proporção. O porte físico avantajado e a 
experiência como segurança de boate, constantes entre os agentes da secretaria, 
possibilitam que eles terminem por dominar os dependentes, embora com 
dificuldades”. (SANCHES; PAGGI, 2011, p. 104). 
 

 
  Os defensores da citada medida junto a crianças e adolescentes partiram de algumas 

premissas, entre elas: a de que o usuário de crack perde a capacidade de fazer escolhas e, 

portanto, de decidir sobre a sua própria vida; de que o Estado não pode ficar paralisado diante 

das cenas relacionadas ao uso de crack que tem estampado os noticiários diários, sendo 

imprescindível a adoção de ações imediatas; de que o crack é uma droga “mortal”, diferente 

das demais no que se refere ao seu “poder” de causar dependência e, consequentemente, 

danos à vida do sujeito e, ainda, de que crianças e adolescentes não são responsáveis pelas 

decisões sobre sua vida, sobretudo quando a família não se faz presente.  
                                                

30 Sobre internações relacionadas à saúde mental, no Brasil, a Lei 10.216/2001, conhecida também como Lei da 
Reforma Psiquiátrica, se apresenta como referência legal. Tal lei dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Em seu artigo 6º, 
aponta que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos, considerando os seguintes tipos de internação: internação voluntária (aquela que se 
dá com o consentimento do usuário); internação involuntária (aquela que se dá sem o consentimento do usuário e 
a pedido de terceiros (familiares, por exemplo) e a internação compulsória (aquela determinada pela Justiça).  
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Entre as premissas apontadas, as três primeiras conduzem ao entendimento de que 

permeia uma crença que tal medida também seja pertinente com relação a adultos usuários de 

crack. 

Neste sentido, destaca-se a posição assumida pelo ex-secretário municipal de 

Assistência Social do Rio de Janeiro, o Sr. Rodrigo Bethlem31, em entrevista concedida ao 

Programa “Papo de Juventude” / TV ALERJ, em 28/08/2011: 
Tirar essas crianças e adolescentes desse lugar e tratá-los é algo urgente [...] é um 
dever do poder público fazer isso [...] nós estamos buscando salvar vidas [...]. O 
crack é uma droga diferente de todas as outras [...] ela causa um transtorno tão 
grande que a pessoa mesmo querendo se tratar não consegue [...] por isso eu defendo 
a internação compulsória para o adulto também [...]. 
 

 
 Ocorre que, apesar da adoção do internamento compulsório como alternativa para 

tratar usuários de crack ser apoiada por diversos gestores públicos, alguns profissionais de 

saúde e pela população32, tem sido rechaçada por outros tantos profissionais da saúde e 

gestores públicos, militantes da luta antimanicomial e da defesa dos Direitos Humanos, 

pesquisadores da área de álcool e outras drogas, assim como por conselhos de classe, tais 

como Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) também se posiciona contrariamente à medida.   

 Para o Conselho Nacional de Assistência Social:  
Muito mais do que proteger as pessoas, estas ações podem agravar ainda mais a 
situação, ao utilizar-se de práticas punitivas e muitas vezes “higienistas” no 
enfrentamento de um problema tão complexo, numa postura segregadora, que nega 
o direito à cidadania, de total desrespeito aos direitos arduamente conquistados na 
Constituição Federal, contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
no Sistema Único da Saúde – SUS e no Sistema Único da Assistência Social – 
SUAS [...]. O ‘alvo’ destas ações são, em sua maioria, crianças e adolescentes que se 
encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade e risco pessoal e social, 
muitas vezes provocada pela falta de acesso aos direitos sociais básicos como 
educação, saúde e assistência social” (CONSELHO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2011, p.01). 

 
 O Conselho Federal de Psicologia (CFP) segue posicionamento semelhante: 

Quem usa drogas é vizinho, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga, 
parente de alguém, meu ou seu. Portanto, é preciso superar a ideia de que o usuário 
de drogas é perigoso, perdido, irrecuperável ou um monstro. Tais ideias provocam 
uma urgência de respostas mágicas, levam a sociedade a demandar medidas políticas 
sem a prévia reflexão necessária, justificando e legitimando a violência contra estes 
novos párias sociais”. (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011, p.01). 

                                                
31 Secretário Municipal de Assistência Social no período entre novembro de 2010 e maio de 2012.  
32 Pesquisa nacional Datafolha, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2012, com 2.575 pessoas, em 159 
cidades, revela que os brasileiros são a favor da internação compulsória de usuários de crack. Para a maioria 
(90% dos entrevistados) um adulto dependente da droga deveria ser internado para tratamento, mesmo contra a 
sua vontade. 
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Tal perspectiva encontra ressonância nas ideias de Silveira, o que pode-se observar 

através de posicionamento assumido em entrevista concedida a repórter Gabriela Moncau / 

Revista “Caros Amigos”:  
[...] a internação compulsória é uma dispositivo para ser usado quando existe um 
risco constante de suicídio. A outra situação é quando existe um quadro mental 
associado do tipo de psicose [...] seria quando a pessoa tem julgamento falseado da 
realidade: se ela acha que está sendo perseguida por alienígenas ou se acredita que 
pode voar e resolve pular da janela. Nessas situações de psicose ou risco de suicídio 
é quando poderíamos lançar mão de uma internação involuntária. (SILVEIRA, 2011, 
p.16). 
 

 
 De acordo com a posição defendida por aqueles que são contrários ao internamento 

compulsório da forma que vem sendo proposto / efetivado, as premissas que “sustentam” tal 

medida merecem reflexão aprofundada. Questiona-se, por exemplo, a eficácia de um 

tratamento que é realizado sem que haja demanda, ou mesmo aceitação do próprio sujeito. 

Silveira (2011) ressalta que algumas pesquisas demonstram que não mais que 2% das pessoas 

que são internadas compulsoriamente permanecem em abstinência após o período de 

internamento.   

 Além disso, contrapõem-se a diversas “convicções” amplamente difundidas, que são 

colocadas como justificativas para a adoção do internamento compulsório para usuários de 

crack.  Estas indicam que o crack, por si só, é um dos maiores problemas do Brasil; que o 

crack é uma droga diferente de todas as outras, pois, invariavelmente, faz com que seus 

usuários percam a noção da realidade; que o uso do crack conduz necessariamente ao 

estabelecimento de uma relação de dependência com a droga, não havendo possibilidades de 

se fazer um uso controlado da droga; que o tratamento do crack deve ser sempre vinculado a 

um internamento do usuário; que seria inviável cogitar a possibilidade de um usuário de crack 

conseguir manter vínculos com trabalho, estudo, família e outras “esferas” da vida.  

 No sentido contrário a estas “convicções”, Nappo (2010, p. 34) refere: “Após cerca de 

vinte anos de crack no Brasil [...] deparamos com vários paradigmas quebrados [...] a 

marginalização não é o comum, há usuários ligados a trabalho, família [...]”  

Em outro estudo, realizado em 2008, denominado “Caracterização da cultura de crack 

na cidade de São Paulo: padrão de uso controlado”, Nappo (2008) concluiu: 
A cultura do uso do crack tem sofrido mudanças quanto ao padrão de uso. Embora a 
maioria dos usuários o faça de forma compulsiva, observou-se a existência do uso 
controlado, que merece maior detalhamento, principalmente quanto às estratégias 
adotadas para seu alcance. (NAPPO, 2008, p.665)  
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 De forma que também conduz ao questionamento das “convicções” que respaldam a 
internação compulsória proposta, (SILVEIRA, 2011, p.17) enfatiza:  
 

Não existe essa epidemia de crack que tanto se fala [...] não estou dizendo que a 
dependência de crack não é grave, é gravíssima [...] o problema existe e o problema 
é sério [...] mas o que se criou é a ideia falsa de uma epidemia de crack quando o 
grande problema de saúde pública do Brasil dentro da área de drogas ainda é o 
álcool, sem dúvidas [...] no meu consultório particular, eu atendo executivos que são 
usuários recreacionais de crack [...] você vai dizer que o crack torna a pessoa 
incapaz de pensar? Não, não se pode atribuir isso ao crack [...] esse sistema vai furar, 
porque é uma ingerência na vida das pessoas, é contra o direito de ir e vir [...] é um 
sistema bastante questionável do ponto de vista ético, porque vai ser aplicado nas 
populações indesejáveis”. 
 

 
Já Cirino (2011), ressalta a importância de distinguir, diferenciar, discriminar os 

diversos tipos de usuários, pois cada um se relaciona de forma diferente com as drogas. 

Assim, evita-se a ideia de que todos os usuários de drogas são iguais, que todos são marginais 

no fundo do poço. Para ele, não devemos cair na armadilha de tornar “todos iguais perante a 

droga”. Assim, “ao discriminar evitamos o engano da Prefeitura do RJ de efetivar o 

‘tratamento compulsório em massa’ dos usuários de crack [...] o tratamento compulsório só 

pode ser empregado em situações excepcionais, depois de tentados outros recursos [...]” 

(CIRINO, 2011, p.03). 

O psiquiatra Pedro Gabriel, ex-coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde, 

em texto denominado “Internação involuntária: implicações legais, clínicas e éticas”33, 

enfatiza:  

Não se pode banalizar a internação psiquiátrica realizada contra a vontade do 
paciente apenas usando o argumento da gravidade da situação clínica e social que 
afeta pessoas que consomem a droga ilícita conhecida como crack. O tratamento 
obrigatório, isto é, imposto ao paciente, é uma situação-limite para os profissionais 
da saúde. Os médicos, de acordo com seu código de ética, só estão autorizados a 
impor uma conduta terapêutica contra a vontade do paciente em casos explícitos de 
“iminente risco de vida”. Portanto, é uma medida heroica, cuja justificativa ética 
sustenta-se na defesa concreta e objetiva da vida em situação de risco imediato. Os 
médicos só estão autorizados a impor uma conduta terapêutica contra a vontade do 
paciente em casos explícitos de “iminente risco de vida”. (DELGADO, 2012, p.78). 

 Embora vários profissionais e instituições que trabalham com questões relacionadas ao 

uso de álcool e outras drogas tenham manifestado contrariedade à intervenção, poucos meses 

após o Rio de Janeiro implementar a proposta de internar compulsoriamente  usuários de 

crack, reportagem publicada na Revista Época34, em agosto de 2011, registrava: 

                                                
33 DELGADO, P. G. Internação involuntária: implicações éticas, clínicas e legais. Revista Ciência Hoje, v. 50, 
n.295, p. 78-80, ago.2012. Disponível em: < http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2012/295/internacao-
involuntaria-implicacoes-eticas-clinicas-e-legais>. Acesso em: 10 de maio de 2013. 
34 SANCHES, M.; PAGGI, M. Internar a força resolve? Revista Época, n. 690, p. 102 – 110, ago.  2013.  
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A medida de internar à força do Rio de Janeiro é pioneira, tem provovado polêmica, 
mas conquistado cada vez mais adeptos entre os gestores públicos [...]. No Governo 
Federal, há autoridades simpáticas à ideia. Em São Paulo, onde há a maior 
cracolândia do país, depois de dois anos de uma política de convencimento de 
dependentes para que aceitassem voluntariamente ser tratados, a experiência carioca 
poderá ser repetida em breve. A Procuradoria-Geral da cidade deu  um parecer 
favorável à internação compulsória de usuários de crack. [...]. (SANCHES; PAGGI, 
2011, p. 108) 

Diante dessa possibilidade, também em agosto de 2011, o jurista Walter Maierovitch  
em entrevista a Sanches e Paggi (2011) alertou: 

As pessoas maiores de idade, salvo se interditadas, podem praticar todos os atos da 
vida civil: podem votar, pedem casar, ir aonde quiserem, em hipótese alguma, 
podem ser compulsoriamente internadas. Vou até mais longe: se o Kassab35 e os 
outros governantes insistirem nisso, correrão o risco até de parar num Tribunal penal 
por crime contra a humanidade. (SANCHES; PAGGI, 2011, p. 108)  

De fato, em São Paulo, a partir de janeiro de 2013, o Estado efetivou parceria com 

Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil para garantir a 

possibilidade de internar involuntariamente / compulsoriamente usuários de drogas. Embora a 

medida se dirija a usuários de drogas, de forma geral, parece óbvio que tal proposição surge, 

assim como no Rio de Janeiro, como alternativa para lidar com os usuários de crack.  

Em documento36 no qual se posicionam quanto às questões que envolvem a adoção da 

medida, gestores paulistas respaldam a proposta na posição de alguns profissionais da área de 

saúde, tais como os Psiquiatras Arthur Guerra e Ronaldo Laranjeira, além do médico 

(oncologista) e escritor Drauzio Varella: 
De forma geral, a internação involuntária é um procedimento médico realizada no mundo 
todo há muitos anos, que obedece a critérios superobjetivos. A visão médica não vai 
deixar esse paciente se matar. O médico, no mundo todo, não acha que é um direito do ser 
humano se matar, pois entende que esse paciente está doente e tem de ser internado. 
Depois daquele momento de fissura e excesso, quando estiver recuperado, o paciente vai 
dizer: ‘Obrigado, doutor!’ (INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA 
DEPENDENTES QUÍMICOS DIVIDE OPINIÕES, 2013).37  
 
Nos casos mais graves, a internação é a alternativa mais segura. O ideal seria que ninguém 
precisasse disso, mas a dependência química é uma doença que faz com que a pessoa 
perca o controle. Laranjeiras em entrevista a (SANCHES; PAGGI, 2011, p.109). 
 
“A internação compulsória é um recurso extremo, e não podemos ser ingênuos e dizer que 
o cara fica internado três meses e vira um cidadão acima de qualquer suspeita. Muitos vão 

                                                
35 Prefeito de São Paulo no período entre março de 2006 e dezembro de 2012. 
36 SÃO PAULO. PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO. Entenda o que é a internação compulsória para 
dependentes químicos. 2013. Disponível em: 
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=225660>. Acesso em 13 maio 2013. 
37 INTERNAÇÃO involuntária para dependentes químicos divide opiniões. Repórter Diário. 2013. Disponível 
em: <http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/381210/internacao-involuntaria-para-dependentes-quimicos-divide-
opinioes/>. Acesso em 24 maio 2013. 
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retornar ao crack. Mas, pelo menos, eles têm uma chance”. Varella em entrevista a 
(SANCHES; PAGGI, 2011, p.110). 

 
 

Segundo os gestores responsáveis pela proposta, nenhuma intervenção foi / será 

realizada em desacordo com o que está previsto na lei 10.216/2001. Neste sentido, o Governo 

do Estado de São Paulo, através de posicionamento da Secretaria de Justiça e da Defesa da 

Cidadania destaca:  
O governo criou medidas para o cumprimento mais eficiente da lei. No dia 11 de janeiro 
de 2013, o Estado de São Paulo viabilizou uma parceria inédita no Brasil entre o 
Judiciário e o Executivo, entre médicos, juízes e advogados, com o objetivo de tornar a 
tramitação do processo de internação compulsória (já previsto em lei) mais célere, para 
proteger as vidas daqueles que mais precisam. As famílias com recursos econômicos já 
utilizam esse mecanismo (internação involuntária) para resgatar os seus parentes das 
drogas. O que o Estado está fazendo, em parceria com o Judiciário, é aplicar a lei para 
salvar pessoas que não têm recursos e perderam totalmente os laços familiares. Essas 
pessoas estão abandonadas, e é obrigação do Estado tirá-las do abandono. A presença do 
Judiciário vai aumentar as garantias aos direitos dos dependentes químicos. [...]. Casos de 
internação compulsória continuarão a ser exceção e não regra. A política prioritária 
continua sendo a internação voluntária, através do convencimento do dependente por 
agentes de saúde, assistentes sociais da prefeitura e integrantes da Missão Belém, além de 
outras formas de tratamento.  (SÃO PAULO, 2013).  
  

Apesar das tentativas por parte dos gestores públicos de justificar a proposta, situando-a 

em conformidade com a lei 10.216/2001, desde o anúncio do trabalho que se iniciaria em São 

Paulo a polêmica ganhou força, de forma semelhante ao momento em que se efetivou a 

internação compulsória no Rio de Janeiro. O psicanalista Antonio Lancetti, por exemplo, em 

texto denominado “O equívoco das internações involuntárias em São Paulo”38, publicado em 

08 de janeiro de 2013, ingadou:  
Por que o Governo do Estado decidiu justamente agora deflagrar novamente uma 
caçada aos usuários de crack do centro de São Paulo? [...]. Por que agora depois do 
fracasso de um ano de prisões, internações involuntárias e voluntárias por 
‘convencimento obrigatório’- isto é, pessoas que assinaram sua internação para não 
serem indiciadas como traficantes, pois a lei não especifica qual a quantidade que 
diferencia usuário de traficante? [...] Por que justamente agora que o governo 
municipal está iniciando uma nova gestão redeflagram uma guerra contra os 
drogados pobres e miseráveis da cidade? [...]. É absolutamente certo que em 
determinadas situações extremas é necessário internar uma pessoa como medida de 
proteção, quando se conhece a pessoa, sua história e se tem construído um vínculo 
de confiança, mas isto deve ser uma exceção e não uma regra. As internações feitas 
no atacado além de constituir um flagrante desrespeito aos direitos humanos são 
ineficazes. [...]. Não se pode resolver com medidas simplistas problemas tão 
complexos. E é por isso que os municípios que adotaram a Redução de Danos e 
estão criando suas redes de Consultórios na Rua, leitos para desintoxicação em 
hospitais gerais, UPAS para pacientes graves, Centros de Atendimento Psicossociais 
CAPS-ad (álcool e outras drogas) de funcionamento durante as 24 horas do dia, 
casas para reorganizar a reabilitação e a vida com trabalho, moradia, relação com a 
família e a comunidade, estão avançando [...]. Pode ser que desde o ponto de vista 

                                                
38 LANCETTI, A. O equívoco das internações involuntárias em São Paulo. Revista Brasileiros, jan. 2013. 
Disponível em <http://www.revistabrasileiros.com.br/2013/01/08/o-equivoco-das-internacoes-involuntarias-em-
sao-paulo/>. Acesso em: 24 maio 2013. 
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do marketing a operação seja, por pouco tempo, um sucesso, mas ela vai dificultar o 
trabalho sanitário e corremos o risco de ser penalizados mundialmente. 
(LANCETTI, 2013). 

 

Nas indagações acima, se percebe um questionamento não só à possibilidade de 

internamentos involuntários / compulsórios, mas também às “estratégias” utilizadas para 

realizar as denominadas internações voluntárias (que, segundo informações veiculadas pela 

mídia39, foram cerca de 830 desde janeiro de 2013) e ao desinvestimento na criação / no 

fortalecimento de uma rede pública de atenção a usuários de álcool e outras drogas, que esteja 

em conformidade com as diretrizes da Política de Atenção Integral do Ministério da Saúde.  

Vale salientar que, visando disponibilizar vagas para internamento (voluntário ou 

involuntário) de dependentes químicos, em março de 2013, o Governo de São Paulo firmou 

convênio com 16 comunidades terapêuticas, repassando cerca de R$ 8.000.000,00 (oito 

milhões de reais), como confirma o próprio Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, 

Rodrigo Garcia em entrevista a Patrícia Saab:  
Esses convênios são específicos para as ações do Programa Estadual de 
Enfrentamento ao Crack. Nós estamos criando um modelo de atendimento no Cratod 
que começa com uma triagem social dos casos. A partir daí se avalia o grau de 
dependência e consequentemente o tratamento a ser realizado, seja ele clínico, 
ambulatorial ou em comunidades terapêuticas, como as dos convênios assinados 
hoje.” (SAAB, 2013).40  

 
 

Além das medidas adotadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, importa citar, ainda, 

algumas proposições relacionadas ao internamento compulsório para usuários de crack no 

âmbito do Poder Legislativo, que, na mesma proporção, tem gerado polêmica em torno da 

pertinência desse tipo de intervenção.    

Como exemplo, destaca-se o projeto de lei 7663/201041, de autoria do deputado federal 

Osmar Terra (PMDB/RS), que, entre outras questões, aponta para definição de programas de 

atendimento, suas unidades, entidades de atendimentos, tomando acolhimento como 

                                                
39 SP tem primeira internação compulsória de dependente de crack. Globo.com, 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/sp-tem-primeira-internacao-compulsoria-de-dependente-de-
crack.html>. Acesso em 25 maio 2013. 
40 SAAB, P. Rodrigo Garcia assina convênios com entidades assistenciais para recuperação de dependentes 
químicos. 2013. Disponível em: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lenoticia.php?id=1744>. Acesso 
em: 25 maio 2013. 
41  Projeto de lei de autoria do Deputado Osmar Terra (PMDB/RS) que acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a 
obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos 
arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências. A 
lei 11.343 é a mais atual na área de álcool e outras drogas no Brasil. Ela 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. 
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modalidade que se caracteriza pela oferta de programas de atenção que visam à abstinência, 

evidenciando a priorização da modalidade de internamento na atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas. 

Em princípio, ao definir os tipos de internamentos previstos, o referido projeto de Lei 

não apresenta grandes novidades com relação ao que já preconizava a lei 10.216/2001 (Lei da 

Reforma Psiquiátrica), já que esta também indica para possibilidade do internamento 

voluntário (aquele que é consentido pela pessoa a ser internada), involuntário (sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiros) e compulsório (também sem o 

consentimento do usuário, mas que se dá a partir de determinação judicial). 

Tal semelhança no que se refere às modalidades de internamento pode representar 

aproximação do referido projeto com a Lei 10.216, entretanto, em texto denominado 

“Retrocessos do Projeto de Lei 7663/2010”, Leonardo Pinho (2013) alerta: 
Essa classificação já consta na Lei 10.216, a lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, 
mas em seus artigos fica claro, as inversões na prioridade e lógica desses tipos de 
internação. Enquanto na Lei 10.216 a lógica toda é baseada em evitar a internação, 
em buscar o tratamento em liberdade, de priorizar o cuidado em comunidade, nos 
equipamentos de base territorial, o referido PL, inverte esse sentido, priorizando as 
internações, em especial, a compulsória, e priorizando o atendimento em clínicas 
especializadas, por vezes, privadas.  (PINHO, 2013).42 

 
 

De acordo com o artigo 10 do projeto de Lei 7663/2010, no artigo 23 da Lei 11.343 

passaria a constar que, na hipótese da inexistência de programa público de atendimento 

adequado à execução da terapêutica indicada, o Poder Judiciário poderá determinar que o 

tratamento seja realizado na rede privada, incluindo internação, às expensas do poder público. 

(PL 7663/2010). 
 

Quanto a tal proposta, no mesmo documento já referido acima, argumenta: 
 

Com a inclusão desse artigo na Lei 11.343/2006 fica claro o reforço da legitimidade 
para o Poder Judiciário não só em aprofundar as solicitações de internações 
compulsórias, esvaziando o poder dos profissionais especializadas nessa área do 
SUS e SUAS, [...], como também fortalece o papel das ‘clínicas privadas’, aquelas 
que têm sua gestão, sua metodologia de ‘tratamento’, desvinculadas da rede pública 
de atenção e cuidado. [...].  (PINHO, 2013). 
 
 

A partir do que foi apontado no tópico 2.3 deste trabalho, torna-se claro que o repasse 

de recursos públicos a entidades privadas, como tem sido feito em São Paulo e está previsto  

no Projeto de Lei 7663/2010, vai na contramão do que fora proposto na Política do Ministério 

                                                
42 PINHO, L. Retrocessos do Projeto de Lei 7.663/ 2010. Disponível em: <http://saudeecosol.org/wp-
content/uploads/2013/03/Retrocessos-no-Projeto-de-Lei-7663-2010.pdf>. Acesso em: 10 maio 2013. 
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da Saúde de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. Isso porque tal 

“estratégia” estatal não contribui no previsto fortalecimento de uma rede pública de cuidado 

situada no âmbito do Sistema Único de Saúde, já que este implicaria em destinação de 

recursos financeiros para aperfeiçoamento dos serviços / das ações públicas existentes, assim 

como a criação de outros equipamentos públicos que venham a funcionar em consonância 

com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da Política aqui referida, tais como os CAPS-ad, 

CAPS-ad 24 horas, os leitos em Hospitais Gerais, as equipes dos Consultórios de Rua, entre 

outros.  

Seria possível garantir um movimento de fortalecimento / aperfeiçoamento de uma rede 

pública com os recursos sendo destinados sistematicamente à criação de uma espécie de rede 

paralela de cuidados, inclusive no que se refere à “metodologia”, aos princípios que guiam os 

tratamentos? 

Como destaca Pinho (2013):  
[...] a pergunta é: Como ter um programa público de atendimento adequado, de 
atendimento amplo a população, se recorrentemente seus recursos são drenados, 
para essas ‘clínicas privadas’? Essa inclusão é um contracenso, pois deveria 
justamente ser o contrário, deveria punir o gestor em todas as suas instâncias que 
não investem e não cria um programa/uma rede pública de atendimento. Porque só 
assim, os recursos iriam ser destinados a ampliar e fortalecer os equipamentos 
públicos do SUS e SUAS. Caso contrário, com essa emenda sendo implementada, 
ano a ano, os recursos desses Sistemas Públicos seriam drenados para clínicas 
privadas. 
 

 

 Vale destacar que as entidades privadas direcionam seus projetos terapêuticos a partir 

de um viés próprio, que não necessariamente estão em conformidade com as diretrizes 

propostas na Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas, muito menos com os princípios da Reforma Psiquiátrica. Neste sentido, a 

maioria das comunidades terapêuticas imprime um viés religioso às suas intervenções, 

tomando, via de regra, a abstinência como único referencial de êxito em um tratamento e o 

isolamento do sujeito da sua comunidade como “medida padrão”. Dessa maneira:  
[...]. Outra preocupação suscitada é que essa emenda abre as brechas para o retorno 
de leitos em hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, que perderam espaço a 
partir da aprovação da Lei 10.216, que vem criando em todo o país equipamentos 
públicos de base territorial levando o tratamento e cuidado para perto da 
comunidade, evitando o isolamento social. (PINHO, 2013).  
 

 
Em posicionamento43 sobre o projeto de Lei 7663/2010, o Ministério da Saúde, através 

                                                
43 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Formulário de Posicionamento  sobre proposição 
Legislativa. Disponível em: <http://www.aadom.org.br/wp-content/uploads/2013/04/NT-MS-PL-7663-
2010.pdf>. Acesso em: 23 maio 2013. 
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da Assessoria para assuntos legislativos, argumenta neste mesmo sentido:  
[...] nos chama atenção os termos que fazem referência à internação de usuários, 
incluídas as modalidades involuntária e compulsória. O texto do projeto de lei como 
um todo é constituído de forma a priorizar esta modalidade de atenção. Ocorre que o 
artigo 4º da Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais (causados ou não pelo uso ou abuso de drogas), 
indica que ‘a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes’. Ou seja, a internação 
nunca deve ser a primeira opção no tratamento das pessoas que sofrem devido a 
problemas associados ao uso de álcool e outras drogas; Parece-nos também 
importante trazer a memória do longo processo de validação institucional, de ampla 
discussão com a sociedade, que resultou na Lei 10.216/01, que reorientou a atenção 
em saúde mental no Brasil. Esta deixa de preconizar um modelo asilar e 
manicomial, violador dos direitos humanos e ineficaz sob o ponto de vista clínico, 
para constituir um modelo de promoção da cidadania e autonomia do usuário, com 
resultados significativos para a saúde.   (BRASIL, 2013, p. 03). 

 

Curiosamente, ou, melhor dizendo, paradoxalmente, em 26/04/2013, o “site” 

www.uol.com.br  publicou matéria com o seguinte título: “Planalto apoia internação à força 

de dependente de drogas”44. O texto ressalta:  
 Após reunião no Palácio do Planalto, o governo chegou a um consenso e fechou 
questão em relação à internação compulsória de usuários de drogas, chamada de 
‘involuntária’. No encontro, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, disse 
que o governo quer dar uma resposta à sociedade quanto ao ‘grave problema’ das 
drogas. A internação deverá ser permitida em todo o país, desde que seja feita com a 
família pedindo e o médico determinando a internação. Em caso de ausência 
absoluta de um familiar, a internação involuntária poderá ser feita por pedido de um 
agente público vinculado ao sistema de saúde ou sistema de proteção social. A 
especificação foi feita para evitar que a internação involuntária possa ser pedida por 
um agente policial.[...]. A medida está no projeto do deputado Osmar Terra (PMDB-
RS) [...]. Ele defende a internação involuntária do dependente de drogas como forma 
de antecipar o início do tratamento. (PLANALTO..., 2013).  
 

Embora não se trate de uma informação oriunda de veículo de comunicação do próprio 

Governo Federal, surgem alguns questionamentos a partir da divulgação de notícias com tais 

conteúdos. Seria este um indício de desinvestimento na Política do Ministério da Saúde de 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas (já que esta aponta para caminhos bem 

distintos, conforme já descrito nesse trabalho)? Estaria o estado brasileiro retrocedendo no 

processo de reestruturação da assistência pública a usuários de álcool e outras drogas e das 

conquistas oriundas da Reforma Psiquiátrica?                                                   

Em texto denominado “Internação compulsória e saúde mental”45, escrito antes mesmo 

da data de divulgação dessa notícia, o psicanalista Luciano Elia, coordenador do Programa de 

                                                
44 PLANALTO apóia internação à força de dependente de drogas. Estadão em Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2013/04/26/planalto-apoia-internacao-a-forca-de-
viciado.htm>. Acesso em 05 maio 2013. 
45 ELIA, L. Internação compulsória e saúde mental. Disponível em: < 
http://drogasecidadania.cfp.org.br/artigo-internacao-compulsoria-e-saude-mental/>. Acesso em 05 maio 2013. 

http://www.uol.com.br/
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Pós-graduação em Psicanálise e Saúde Pública da UERJ, fazia as seguintes “provocações”:  
A pergunta que não quer calar é: por que esse movimento anti-Reforma, anti-campo 
da atenção psicossocial, anti-territorial, encontra tantos adeptos, é tão bem recebido 
por tantos ouvidos, chega tão sem resistência a tantos setores, até mesmo da gestão 
pública? Por que a nossa Presidenta da República, tão combativa, em sua própria 
história pessoal, quanto às questões sociais e políticas que sempre assolaram o povo 
brasileiro, é tão favorável a práticas judicializantes e repressivas do uso de drogas 
[...]? [...].O que leva a Sra. Dilma Roussef a defender, desde seu discurso de posse, e 
de modo tão pressuroso, a parceria com setores privados, na própria saúde? O que 
leva a mesma presidenta a apoiar as comunidades terapêuticas (religiosas) como 
recurso para internação de jovens usuários de drogas, e paralela e simultaneamente 
desapoiar a política nacional de tratamento do uso abusivo de drogas pautado na 
lógica da redução de danos, do tratamento em comunidade (não a terapêutica, que 
exclui e segrega o jovem, mas sua comunidade territorial), consultório de rua e 
ampliação da rede de CAPS-ad? (ELIA, 2011). 

Ainda com relação ao Projeto de Lei referido (PL 7663/2010), vale destacar que, apesar 

de toda polêmica, em 28 de maio de 2013, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto46, 

devendo o mesmo seguir para votação no Senado, obedecendo o devido trâmite legal no 

sentido de se tornar lei.  

Considerando que o local de realização da pesquisa que gerou a produção deste trabalho 

foi Recife/PE, é importante citar, ainda, que, nesta cidade, existe proposta de lei semelhante à 

apresentada pelo deputado federal Osmar Terra. Trata-se do projeto de lei 17/2013, de autoria 

do vereador Luiz Eustáquio (PT). Em razão da semelhança entre os dois projetos, as 

repercussões e as argumentações contrárias tem sido bastante parecidas com as observadas (e 

já citadas neste trabalho) em torno do projeto de Lei 7663/2010, sobretudo porque Recife tem 

se caracterizado enquanto município que, na última década, tem desenvolvido suas ações na 

área de saúde mental / de álcool e outras drogas a partir de referenciais bastante consoantes 

com a Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a usuários de Álcool e outras 

Drogas47.  

A partir das posições assumidas em torno das propostas relacionadas ao internamento 

compulsório de usuários de crack, se manifestam concepções distintas sobre o crack, sobre o 

usuário de crack e, consequentemente, sobre formas de tratamento que devem ser 

disponibilizadas a tal público. Por esta razão, este estudo adota o referencial teórico da Teoria 

das Representações Sociais, compreendendo que os diversos posicionamentos em torno da 

questão sofrem influência de determinadas representações sociais que foram construídas sobre 

a citada droga e seus usuários, assim como sobre tratamento para dependência química. 

 
                                                
46 Informações disponíveis em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/443570-CAMARA-
APROVA-PROJETO-DE-COMBATE-AS-DROGAS-TEXTO-SEGUE-PARA-O-SENADO.html. Acesso em 
30 de maio de 2013. 
47 Sobre isso, ver tópico 2.3.1deste trabalho.  
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2.5 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta. Além 
de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física ou 
intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam [...]. Frente a 
esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não somos (apenas) 
automatismos, nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse mundo com 
os outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo 
conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. (JODELET, 2001, p. 17). 

 
 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem como marco da sua fundação a 

publicação, em 1961, da obra denominada “La psychanalyse, son image et son public”, de 

Serge Mocovici, na qual se encontra a base da TRS, que surge como proposta para estudar 

como e por que os indivíduos partilham o conhecimento e constituem sua realidade comum; 

como transformam ideias em práticas e como transformam práticas culturais em 

conhecimento sobre os objetos sociais. 

A proposta teórica de Moscovici se orientou para o entendimento dos processos que 

geram mudanças na sociedade, para os processos sociais que inserem a novidade e provocam 

tensões com a preservação, a conservação, tornando-as parte da vida social. Busca-se uma 

compreensão dos processos envolvidos na construção social da realidade, o que implica em 

uma dada concepção de sujeito. 

Neste sentido, conforme destaca Santos (2005):  
A concepção de sujeito subjacente às propostas teóricas de Moscovici  é a de um 
sujeito ativo, construtor da realidade social e nela construído. Para ele, o sujeito não 
é um simples processador de informações externas ou produto de uma realidade 
exterior a ele. (SANTOS, 2005, p. 17).  
 

 
Ou seja, o sujeito é ativo no processo de apropriação da realidade objetiva, isto é, ele 

“remodela e categoriza as informações as quais ele é confrontado e o faz no contexto de um 

conjunto de relações com outros indivíduos e, é claro, a respeito de objetos socialmente 

importantes para ele.” (BONARDI; ROUSSIAU, 1999, p.22 apud SANTOS, 2005, p.17). 

Dessa maneira, tem-se que o conhecimento é gerado a partir da interação e comunicação 

e sua expressão está invariavelmente vinculada aos interesses humanos que estão nele 

envolvidos. O conhecimento surge do mundo onde os indivíduos se encontram e interagem. 

Como cita Duveen (2007, p.09) “o conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, 

nunca é desinteressado; ao contrário, ele é sempre produto dum grupo específico de pessoas 

que se encontram em circunstâncias específicas, nas quais elas estão engajadas em projetos 

definidos”.  

A Teoria das representações Sociais ressalta a comunicação social como principal 
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veículo do papel ativo dos sujeitos na construção social da realidade. Dessa maneira, a teoria 

proposta expressa a desvinculação da concepção de sujeito de Moscovici daquelas correntes 

predominantes à época, que enfatizavam o individualismo, o cognitivismo, o 

comportamentalismo. Como defende Banchs (2011, p. 242):  
Acredito que, dos desenvolvimentos europeus entre os anos de 60 e 70 do século 
XX, a teoria que mais adquiriu relevância e se tornou praticamente um paradigma é 
a das representações sociais. Ao fundamentar essa teoria, Moscovici (1961) o faz se 
opondo explicitamente à hegemonia behaviorista, ao dogmatismo do paradigma 
científico dominante, assim como ao seu individualismo, ao seu ahistoricismo, à sua 
visão dicotômica entre sujeito/objeto, ao estímulo/resposta [...]. Ou seja, já em 1961, 
Moscovici propõe uma teoria crítica, expressa na linguagem metafórica de uso 
proibido pela ciência rigorosa, uma teoria ou conjunto de ideias e conceitos  que não 
poderiam, de forma alguma, ser localizada dentro do paradigma positivista, até 
então, dominante [...].   

 
 

A referida teoria se vincula a uma corrente de pensamento sociopsicológico, buscando 

compreender o social e o psicológico não como categorias separadas, exclusivas. Ao 

contrário, indica necessidade de incluir conceitos psicológicos na busca por tornar os 

fenômenos sociais inteligíveis e vice-versa – incluir aspectos sociológicos na compreensão 

dos fenômenos psicológicos. “O reconhecimento de Moscovici da existência de 

representações sociais (RS) enquanto forma característica de conhecimento é o ponto de 

partida para essa jornada intelectual”. (DUVEEN, 2007, p.09). 

Diz-se forma característica de conhecimento por se diferenciar daquele conhecimento 

denominado como científico, que reúne uma série de hipóteses e conceitos, articulados em um 

sistema dedutivo de modo a que algumas dessas hipóteses sejam premissas e as outras a 

sucedam logicamente (SANTOS, 2005). “Uma teoria científica é um modelo construído para 

representar determinado aspecto da realidade, dentro de seu campo específico de 

significação.” (DUARTE JUNIOR, 2002, p. 92).  

A Teoria das Representações Sociais se refere a um modelo teórico que visa 

compreender o fenômeno das representações sociais. Ou seja, objetiva compreender e explicar 

os processos de construção do conhecimento denominado leigo (SANTOS, 2005), sendo 

importante frisar que Moscovici não contrapõe tal “tipo” de conhecimento ao conhecimento 

dito científico. Como destaca Santos (2005, p. 20): “ele se inscreve numa outra ordem de 

conhecimento da realidade, é uma forma de saber diferenciado tanto no que se refere à sua 

elaboração como na sua função”. Remete-se ao conhecimento que é socialmente 

compartilhado, ao conhecimento produzido no senso comum, que termina por formular 

teorias acerca de determinados objetos sociais. 
Estas teorias são conjuntos de conceitos articulados que têm origem nas práticas 
sociais e diversidades grupais cujas funções é dar sentido à realidade social, produzir 
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identidades, organizar as comunicações e orientar as condutas. Não é, portanto, todo 
e qualquer conhecimento do senso comum que pode ser denominado de 
representação social. Para gerar representações sociais o objeto deve ser polimorfo, 
isto é, passível de assumir formas diferentes para cada contexto social e, ao mesmo 
tempo, ter relevância cultural para o grupo. SANTOS (2005, p.22). 

 
Em consonância com tal colocação, Marková (2006) afirma que a Teoria das 

Representações Sociais se propõe a estudar representações dos fenômenos tidos como alvo da 

preocupação pública. Ou seja, a atenção da TRS se volta para fenômenos com relevância 

social. Santos (2005), remetendo-se às ideias de Sá (1994), destaca, ainda, que só há 

representação social quando há implicação do objeto em alguma prática do grupo, incluindo-

se a conversação e a exposição aos meios de comunicação de massa. 

Assim, um estudo que busca identificar as concepções sobre o crack e seus usuários é 

consistente com esse referencial teórico, na medida em que se observa de forma muito clara o 

lugar de destaque que o crack tem ocupado na sociedade, assim como a relevância social da 

discussão em torno da proposta de internamento compulsório. O crack e as questões a ele 

relacionadas estão na pauta da mídia, da polícia, da saúde, da assistência, do Estado, estando 

amplamente exposto nos veículos de comunicação de massa, conforme já destacado no tópico 

2.2.  

Esse dito conhecimento do senso comum pode ser baseado na transformação de 

determinado conhecimento científico, a partir de conversas, de relacionamentos interpessoais, 

de vivências da vida cotidiana, da comunicação social, da circulação dos discursos sobre 

determinado objeto. Aliás, com relação a este ponto, vale destacar que em seu livro 

denominado “La psychanalyse, son image et son public” (traduzido no Brasil com o nome de 

“Representação Social da Psicanálise”), de 1961, Moscovici buscava não um aprofundamento 

das discussões sobre a teoria psicanalítica, mas sim entender como a psicanálise foi 

assimilada pela sociedade francesa, como se deu a apropriação do saber científico pelo leigo, 

pelos indivíduos e grupos. 

Conforme já referido neste capítulo, a TRS situa o sujeito como ativo no processo de 

apropriação da realidade objetiva, o que implica em dizer que a difusão de uma informação 

não significa ela será recebida passivamente. Entretanto, vale ressaltar o papel dos meios de 

comunicação na construção das concepções sobre os fenômenos sociais. 

Moscovici (1961) dedica atenção especial às mídias de grande difusão. Sobre isso, 

Clemence, Green e Courvoisier (2011) colocam: 
Como aponta Moscovici, o que marca a análise da imprensa de grande difusão é, 
finalmente, a homologia entre a imagem que ela produz e aquela que manifestam as 
pessoas entrevistadas. Esta constatação sugere que a formação de uma representação 
social passa por trocas e influências recíprocas entre os jornais e seus leitores.  
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(CLEMENCE; GREEN; COURVOISIER, 2011, p.184).  
 

Remetendo-se ao presente trabalho, tal citação implica em considerar como relevante a 

forma que os veículos de comunicação de massa trataram / tratam as questões relacionadas ao 

crack, na medida em que este aspecto certamente exerceu / exerce forte influência no 

“conhecimento” que foi sendo construído e compartilhado acerca da referida droga e, 

consequentemente, nas propostas de tratamento que foram surgindo, inclusive porque se 

percebe que a maneira que a mídia costuma tratar a questão parecer ser bastante consoante 

com os argumentos tidos como justificadores para a adoção da internação compulsória de 

usuários de crack no Rio de Janeiro.  

Moscovici (2007) destaca que, na nossa sociedade, as representações sociais nem 

sempre tem tempo suficiente para se tornarem tradições imutáveis, destacando que as 

mudanças sofridas por elas para adentrarem na vida cotidiana e se tornarem parte da realidade 

comum só aumentam sua importância. Neste sentido, ressalta o papel da heterogeneidade e o 

caráter flutuante das ciências, das religiões, das ideologias. Para ele: 
Os meios de comunicação de massa aceleraram essa tendência, multiplicaram tais 
mudanças e aumentaram a necessidade de um elo entre, de uma parte, nossas 
ciências e crenças gerais puramente abstratas e, de outra parte, nossas atividades 
concretas como indivíduos sociais. [...] existe uma necessidade contínua de re-
constituir o ‘senso comum’ ou a forma de compreensão que cria o substrato das 
imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar. Do mesmo modo, 
nossas coletividades hoje não poderiam funcionar se não criassem representações 
sociais baseadas no tronco das ideologias que elas transformam em realidades 
compartilhadas, relacionadas com as interações entre pessoas que, então, passam a 
constituir uma categoria de fenômenos à parte.  E a característica específica dessas 
representações é a de que elas ‘corpoirificam ideias’ em experiências coletivas e 
interações em comportamento [...]. (MOSCOVICI, 2007, p. 48) 

 

Embora as representações sociais sejam não raramente associadas a um tempo curto, em 

alguns casos, elas apresentam uma maior duração temporal, transpassando grupos e 

apresentando estabilidade estrutural e temporal. Entretanto, há de se considerar que elas são 

articuladas, quase que necessariamente, ao tempo de curta duração, na medida em que são 

dependentes do contexto ideológico do momento, ao grau de implicação do(s) grupo(s) que 

a(s) elabora(m) e à ligação e estilo das comunicações partilhadas (BÔAS, 2010).   

Trazendo tal reflexão para questões relacionadas a este trabalho, vale lembrar que outras 

drogas, como a maconha, a “cola” ou a cocaína (aspirada), por exemplo, já ocuparam 

“lugares” semelhantes ao que é destinado ao crack nos dias atuais. A partir do surgimento do 

crack, as representações sociais sobre essas outras drogas foram sendo modificadas, diante do 

surgimento de outra mais “poderosa”, mais “destrutiva”. Atualmente, se discute inclusive a 
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possibilidade de regulamentação do uso da maconha, que é defendida por parte significativa 

da sociedade, o que parece ser um forte indício de transformação na forma que a sociedade 

encara tal substância.  

Corroborando com o que fora colocado até o momento sobre representação social, 

Jodelet (2001, p. 22) propõe a seguinte definição para o conceito de RS:  
[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum [...] esta forma 
de conhecimento é diferenciada, entre outras, do saber científico. Entretanto, é tida 
como objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida 
social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações 
sociais. [...]. Geralmente, reconhece-se que as representações sociais – enquanto 
sistemas de interpretação que regem nossa relação como mundo e com os outros – 
orientam e organizam nossas condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma, 
elas intervém em processos variados, tais como a difusão e assimilação dos 
conhecimentos [...] a definição de identidades pessoais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais.  

 
 
Spink (1993, p. 300), se remetendo à definição de Jodelet (1985) sobre as 

representações sociais, coloca:  
 

[...] são modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para 
a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, 
consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos 
cognitivos – imagens, conceitos, categorias, teorias -, mas que não se reduzem 
jamais aos componentes cognitivos. Sendo elaboradas e compartilhadas, contribuem 
para a construção de uma realidade comum, que possibilita a comunicação. [...] as 
representações são [...] fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir do seu 
conteúdo cognitivo, tem de ser entendidos a partir de seu contexto de produção. [...] 
a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de 
comunicação onde circulam. (SPINK, 1993, p. 300). 

 
Assim, a representação social pode ser compreendida como uma construção do sujeito 

enquanto sujeito social (SPINK, 1993), que não se resume a um simples produto de 

determinações sociais, mas que também não é um produtor independente, já que as RS são, 

via de regra, construções contextualizadas, o que implica em consideração das condições em 

que surgem e circulam. 

Diante disso, este estudo parte da hipótese que os “conhecimentos” produzidos sobre o 

crack, não advém (apenas) de estudos científicos, de constatações sobre a droga e o seu uso, 

mas também da forma que ela foi se inserindo no contexto social, estando vinculada à 

criminalidade, mortalidade, destruição, como citado em capítulo anterior.  

Considerando a representação social não como mera reprodução do sujeito acerca do 

objeto, mas sim uma construção que decorre das informações que ele recebe sobre o objeto,  

tais informações “seriam filtradas e arquivadas na memória, de forma esquemática e coerente, 

construindo uma matriz cognitiva do objeto, possibilitando ao sujeito compreendê-lo e agir 
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sobre ele” (SILVA, 1978, p.20 apud SANTOS, 2005, p. 25). Assim, a RS pode ser definida 

como uma visão funcional do mundo, na medida em que, a partir da criação de sistemas de 

referência próprios, os sujeitos e os grupos dão sentido às condutas e compreendem a 

realidade. 

Na medida em que as representações sociais são identificadas como forma de 

conhecimento do senso comum, socialmente partilhado, aponta para a ideia de um 

conhecimento que é construído a partir da interação entre um sujeito ativo e determinado 

objeto culturalmente construído, o que revela não só as marcas do objeto, mas também do 

sujeito, estando ambos inscritos social e historicamente (TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 

2011, p. 102). 

Com relação à historicidade das RS, Bôas (2010) destaca:  
A historicidade das representações sociais se caracteriza pelo fato de que elas, ao 
serem apresentadas como uma modalidade de conhecimento particular que tem por 
função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, são 
alimentadas tanto por conhecimentos oriundos da experiência cotidiana como pelas 
reapropriações de significados historicamente consolidados [...]. Essa reapropriação 
do passado, longe de ser estática, é permeada por certa plasticidade na medida em 
que cada geração altera, ou não, o sentido e a compreensão dos conhecimentos 
preexistentes e dos significados historicamente consolidados [...]. (BÔAS, 2010, p. 
380). 

 
 

Buscando responder por que os indivíduos criam representações sociais, Moscovici 

(2007) coloca que elas tem a finalidade de transformar o não-familiar em familiar. Diante do 

surgimento do novo, do estranho, do não-familiar, os indivíduos tendem a recorrer a 

referenciais preexistenstes e, por isso, mais “seguros”, mais familiares. Para Moscovici 

(2007):  
 
[...] os universos consensuais são locais onde todos querem sentir-se em casa, a 
salvo de qualquer risco, atrito ou conflito. Tudo o que é dito ou feito ali, apenas 
confirma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do que contradiz, 
a tradição.  (MOSCOVICI, 2007, p. 54). 
 

Entretanto, conforme destaca Santos (2005), Moscovici não pretende, com isso, situar o 

pensamento compartilhado socialmente apenas como consensos dentro do(s) grupo(s), o que 

diria de uma homogeneidade desses pensamentos. Ao contrário, ressalta que as divergências 

de pensamento também estão incluídas nas representações sociais, inclusive porque os 

conflitos por elas gerados são provocadores de algumas mudanças. Assim, os atos de 

comunicação do pensamento podem expressar partilhamento de consensos, mas, também, não 

raramente, dissensos, atos de debate, de argumentação e discussão entre grupos, ou mesmo 

entre membros dos mesmos grupos sociais. 
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O sentimento de não-familiaridade pode ser experimentado quando as convenções e/ou 

as fronteiras desaparecem. Como coloca Moscovici (2007): 
Quando as distinções entre o abstrato e o concreto se tornarem confusas; ou quando 
um objeto, que ele sempre pensou ser abstrato, repentinamente emerge com toda sua 
concretude [...]. Isso pode acontecer quando ele se defronta [...] com qualquer 
comportamento, pessoa ou relação atípicas, que poderá impedi-lo de reagir como ele 
o faria diante de um padrão usual. Ele não encontra o que esperava encontrar e é 
deixado com uma sensação de incompletude e aleatoriedade.[...] os doentes mentais, 
ou as pessoas que pertencem a outras culturas, nos incomodam, pois estas pessoas 
são como nós e, contudo, não são como nós; assim nós podemos dizer que eles são 
‘sem cultura’, [...], ‘irracionais’ etc. [...]. [...] todas as coisas, tópicos ou pessoas 
banidas ou remotas, todos que foram exilados das fronteiras concretas do nosso 
universo possuem sempre características imaginárias [...]. [...]. O medo do que é 
estranho é algo profundamente arraigado. (MOSCOVICI, 2007, p. 55). 
 

 
No caso do crack, as fronteiras do que era tido como consenso na área de álcool e outras 

drogas se tornaram esfumaçadas, colocadas em “xeque”, sobretudo no que se refere a ideia de 

que uma minoria de usuários de drogas se tornam dependentes, de que é possível fazer um uso 

controlado de álcool e outras drogas. Inicialmente, foi difundida uma concepção da referida 

droga que indicava para sua diferença com relação às demais drogas, o que certamente gerou 

um “susto”, um sentimento de perplexidade e estranheza diante do novo.   

Desse modo, as RS podem ser interpretadas como um esforço de tornar comum o 

incomum, que traz consigo insegurança a partir da não-familiaridade, seja com uma teoria 

científica, um objeto, um fenômeno social. Visando superar o problema através da 

“fabricação” de determinadas representações sociais, nós o integramos ao nosso mundo 

mental e físico, transformando-o. A partir de uma série de ajustamentos, consegue-se 

aproximar o que estava tão longe, o que era tão estranho, tão desconhecido. 

Assim, identificar as representações sociais acerca do crack e dos seus usuários, implica 

na apreensão dos processos que tornaram o inicialmente estranho / desconhecido (o fenômeno 

do uso de crack) em familiar, considerando que os indivíduos e os grupos, ao se depararem 

com este “estranho”, tendem a construir teorias a partir de categorias já conhecidas, 

formulando, assim, representações sociais sobre o objeto. 

A tentativa de naturalizar a relação entre uso de crack e criminalidade / mortalidade, 

talvez tenha representado / ainda represente referências para lidar com esse estranho, com 

esse não-familiar, abafando o desconforto causado pelas incertezas, pelo desconhecimento 

acerca do fenômeno social.  

Esse processo de tornar familiar o não-familiar conforta o(s) indivíduo(s) e/ou o(s) 

grupo(s), na medida em que afasta a ameaça de descontinuidade de sentido. Por isso, como 

defende Moscovici (2009, p. 59): “ao se estudar uma representação, nós devemos sempre 
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tentar descobrir a característica não-familiar que a motivou [...]”.   

No que se refere aos determinantes das representações sociais, aquilo que motiva a 

construção das mesmas, Santos (2005), se apoiando nas ideias de Moscovici, cita a pressão à 

inferência; a focalização; a defasagem e dispersão da informação. 

Com relação ao primeiro determinante social das RS (pressão à inferência), citado 

acima, Santos, ressalta que:  
[...] considerando que o sujeito busca constantemente o consenso com seu grupo e 
que a ação obriga a estimar, comunicar e responder às exigências da situação a cada 
momento, essas múltiplas pressões tendem a influenciar a natureza dos julgamentos, 
preparando respostas pré-fabricadas e forçando um consenso de opinião para 
garantir a comunicação e assegurar a validade da representação. (SANTOS, 2005, p. 
28). 
 

 
O segundo determinante referido acima (a focalização) aponta para a pertença social 

do sujeito, na medida em que esta impulsiona-o a dedicar atenção distinta aos diversos 

aspectos da informação que se apresenta no ambiente social. Assim, o modo como apreendo 

as informações está intimamente ligado a outros conhecimentos que tenho. “Uma informação 

sobre uma nova doença, por exemplo, será apreendida diferentemente por médicos, 

engenheiros [...], ou estudantes [...] sua formação religiosa ou cultural também tem um papel 

importante na apropriação do conhecimento”. (SANTOS, 2005, p. 29). 

 Já a defasagem e dispersão da informação (terceiro determinante das RS), estão 

relacionadas às condições objetivas que o sujeito tem para acessar as informações, como, por 

exemplo, obstáculos de transmissão, falta de tempo, barreiras educativas (Santos, 2005). 

Diante dessa busca dos sujeitos por tornar o estranho, o não-familiar, em familiar, 

Moscovici dedica atenção especial a dois processos que possibilitam a elaboração das 

representações sociais, sendo eles: a objetivação e a ancoragem. Tais processos se misturam, 

são paralelos, sendo tarefa inviável distinguir qual deles está em funcionamento, dado que 

jamais o início de um segue a conclusão do outro.  (BÔAS, 2010).  

A objetivação pode ser compreendida como uma tentativa de imprimir concretude ao 

que é abstrato, anulando a complexidade do objeto, de forma que seja possível torná-lo óbvio 

ao grupo. “Os elementos que foram construídos socialmente passam a ser identificados como 

elementos da realidade do objeto” (SANTOS, 2005, p.32). 

Moscovici propõe que o processo de objetivação que permeia a elaboração das RS se dá 

a partir de três etapas que são sucessivas: em um primeiro momento, de seleção e 

descontextualização, os sujeitos retiram dos objetos apenas alguns elementos, a partir de 

conhecimentos anteriores, valores culturais, experiências prévias. Assim, algumas 
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informações sobre o objeto são privilegiadas dentro do conjunto total das informações. 

A segunda etapa consiste na composição de um esquema ou núcleo figurativo, no qual 

alguns elementos também ganham maior relevância que outros, havendo a conversão do 

conceito em imagens vinculadas a palavras e/ou a ideias. Como coloca Moscovici (2007):  
As imagens que foram selecionadas, devido a sua capacidade de ser representadas, 
se mesclam, ou melhor, são integradas no que eu chamei de um padrão de núcleo 
figurativo, um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo de 
ideias.   (MOSCOVICI, 2007, p. 72). 

 
Para Moscovici (2009), a sociedade seleciona os conceitos aos quais ela atribui poderes 

figurativos, a partir das suas crenças e com um estoque de imagens preexistentes. Assim, 
“uma vez que a sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo figurativo, ela acha 
fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse paradigma e devido a essa 
facilidade as palavras que se referem ao paradigma são usadas mais frequentemente. 
(MOSCOVICI, 2007, p. 73). 

 
A terceira etapa envolvida no processo de objetivação e, portanto, de elaboração das RS, 

é a naturalização, através da qual os indivíduos percebem os elementos que compõem o 

esquema figurativo como expressão direta daquilo que está sendo representado. Ou seja: “a 

imagem se naturaliza e é tratada como real” (BÔAS, 2010, p. 392). Os elementos que foram 

construídos socialmente tornam-se sinônimos da realidade do objeto. Com relação a isso, 

Santos (2005), destaca: 
As representações acerca da mulher, por exemplo, incluem a ideia de que toda 
mulher quer ser mãe, isso supostamente faria parte da natureza feminina. Não 
apenas o fato de poder ser mãe, mas espera-se que toda e qualquer mulher tenha o 
desejo da maternidade. Essa ideia é de tal modo enraizada socialmente que o fato de 
uma mulher não desejar ser mãe é interpretado como um problema, um “defeito” 
[...]. (SANTOS, 2005, p.32).  
 

Observa-se tal movimento na construção da representação social acerca do crack, na 

medida em que há uma naturalização da relação entre uso de crack e criminalidade / 

mortalidade. Dessa forma, se enraizou socialmente a ideia do crack como a “droga da morte”, 

o “combustível da criminalidade”.  

Jodelet (1989) destaca o papel importante que Moscovici atribui à comunicação social 

na construção das RS, situando-a como condição de possibilidade e de determinação das 

representações e do pensamento sociais, em razão do seu papel nas trocas e interações que 

contribuem para a instituição de um universo consensual. Corroborando com isso, Latour 

(1983) citado por Jodelet (1989), coloca que: 
De todas as atividades humanas a fabricação de fatos é a mais intensamente social 
[...]. O destino de um enunciado está, literalmente, nas mãos de uma multidão; cada 
um pode deixá-lo cair, contradizê-lo, traduzi-lo, modificá-lo, transformá-lo em 
artefato, torná-lo irracional, introduzi-lo em outro contexto a título de premissa, ou 
em alguns casos, verificá-lo, certificá-lo e passá-lo tal e qual a alguém. A expressão 
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‘é um fato’ não define a essência de certos enunciados, mas certos percursos numa 
multidão" (LATOUR, 1983 apud JODELET, 1989, p.12). 

 
Neste sentido, Bôas (2010) remete-se à afirmação de Abric (1994), para quem a 

realidade é sempre representada, não existindo, assim, a priori, uma realidade objetiva. 

Referindo-se a Moliner (2001), aponta que a objetivação possibilita aos indivíduos o 

sentimento de que seu discurso acerca do mundo é o simples reflexo da realidade que o 

circunda e não uma construção intelectual, uma visão teórica do real.  

O outro processo envolvido na elaboração das representações sociais é a ancoragem, 

que consiste em uma transformação daquilo que é perturbador, estranho, em algo conhecido, a 

partir da comparação com categorias já conhecidas e consideradas pelo sujeito como 

apropriadas. Conforme destaca Moscovici (2007, p.62): 
classificar é dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não 
possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo, ameaçadoras. Nós 
experimentamos uma resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de 
avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. O primeiro passo 
para superar essa resistência, em direção à conciliação de um objeto ou pessoa, 
acontece quando nós somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma 
determinada categoria, de rotulá-lo [...]. No momento em que nós podemos falar 
sobre algo, avaliá-lo e então comunicá-lo [...], nós podemos representar o não usual 
em nosso mundo familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um modelo familiar. 
Pela classificação do inclassificável, pelo fato de se dar nome ao que não tinha 
nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. [...] a representação é [...] 
um sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes. 
(MOSCOVICI, 2007, p.61)  

 
Ao analisar a ancoragem como atribuição de sentido, Alvez-Mazzotti (2008) recorre as 

ideias de Jodelet (1990) para afirmar que a hierarquia de valores prevalentes na sociedade e 

nos seus diferentes grupos contribui para criação de uma rede de significações em torno do 

objeto, na qual ele é inserido e avaliado como fato social. 
Em resumo, Jodelet (1990) procura mostrar como o processo de ancoragem, 
relacionado dialeticamente à objetivação, articula as três funções básicas da 
representação: a função cognitiva de integração da novidade, a função de 
interpretação da realidade e a função de orientação das condutas e das relações 
sociais. (ALVEZ-MAZZOTTI, 2008, p. 14). 

 
Santos (2005) enfatiza que, ao menos quatro funções das RS devem ser destacadas, tais 

como: a função do saber, que está relacionada à explicação, compreensão e oferta de sentido à 

realidade social; a função de orientação das práticas sociais, considerando que as RS guiam as 

condutas; função justificadora de comportamentos, além da função identitária, pois o 

indíviduo / o grupo pode se diferenciar ou aproximar de outros a partir do compartilhamento 

ou não de uma dada representação social.  Dizendo de outra forma, as RS favorecem a 

aproximação com determinados grupos, mas, simultaneamente,  reforçam o distanciamento do 

não grupo. 
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Relacionando o presente trabalho com as reflexões indicadas acima sobre as funções das 

representações sociais, se percebe que a elaboração de RS sobre o crack e sobre seus usuários 

e a consequente tomada de determinadas posições com relação ao internamento compulsório 

favorece a consolidação de um sentimento de pertença do sujeito a um grupo e, ao mesmo 

tempo, de distanciamento de outros grupos.  

Como indica Herzlich (1991, p.59): “uma representação social pode funcionar como 

atributo de um grupo: ou seja, grupos sociais podem identificar-se, perceber-se, aliar-se ou 

rejeitar-se através dela”, Sobre isso, Morais (2013, p. 30) frisa que: 
[...] as múltiplas possibilidades de construção de sentidos sobre um determinado 
objeto permitem subdivisões grupais dentro de uma mesma comunidade. Ao mesmo 
tempo, os diferentes grupos em uma sociedade, funcionam como produtores de 
múltiplos sentidos sobre um objeto, em função dos diferentes papéis e inserções 
sociais dos sujeitos.  
 

Ao fazer referência às funções das representações sociais, aponta-se para sua 

aproximação com as práticas sociais. Refletindo sobre tal relação (entre RS e práticas sociais),  

Almeida, Santos e Trindade (2000) ressaltam que as RS são guias das práticas sociais, mas 

também que suas raízes estão situadas em práticas coletivas arcaicas, “as quais definiram, 

certamente, a natureza das relações sociais entre indivíduos e grupos e foram asseguradas pela 

tradição e comunicação oral” (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000, p. 262). 

Dessa maneira admite-se o caráter dialético da relação entre representações e práticas 

sociais, reconhecendo a reciprocidade envolvida. Compreende-se, então, que as práticas do 

cotidiano (incluindo-se aqui as profissionais), as diversas práticas sociais, são orientadas, 

guiadas pelas representações sociais, que, por sua vez, emergem da variedade dessas práticas.  

Assim, práticas e RS se engendram mutuamente, em uma relação na qual cada “pólo” se 

constitui enquanto uma totalidade indivisível, gerando, justificando e legitimando o outro. 

Não há dissociação entre representação social, discurso e prática, uma vez que as práticas são 

compreendidas como sistemas de ação estruturados socialmente. 

Assim, as práticas profissionais não são situadas apenas como práticas regidas por uma 

esfera normativa, técnica, científica, mas, sobretudo, enquanto expressão de subjetividade, 

que se constitui a partir de um dado espaço social. Como afirma Oliveira, Siqueira e 

Alvarenga (1998):  
Isso implica em conhecer o duplo caráter assumido pelas práticas profissionais: o 
primeiro com ação legitimada e legitimadora do conhecimento científico; e o 
segundo, como construção pessoal, subjetiva da realidade e, nessa medida, como 
experiência pessoal, ação criativa, conhecimento de base empírica, que participa na 
construção da realidade. (OLIVEIRA; SIQUEIRA; ALVARENGA, 1998, p.183). 
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Diante da aceitação da relação dialética entre representações e práticas sociais, Morais 

(2013, p. 30), resgatando as ideias de Abric (1994), cita:  
a análise das práticas supõe, para este autor, a consideração de dois fatores 
importantes: as condições sociais e históricas, e suas formas de apropriação pelo 
indivíduo, ou grupos sociais. A que se impõem os questionamentos sobre: quais os 
compromissos do ator social nessas práticas? Elas são seguidas a partir de 
circunstancias livres ou impostas? São as práticas de acordo ou contraditórias aos 
elementos das representações sociais? Quais suas finalidades, a que servem no 
contexto em que são exercidas? (MORAIS, 2013, p. 30). 
 

Tal questão é de fundamental importância neste trabalho, considerando que as diferentes 

concepções apresentadas pelos sujeitos e, consequentemente, os posicionamentos com relação 

ao internamento compulsório, sofrem interferências a partir das suas trajetórias profissionais, 

das funções que desempenham, da identidade ou distanciamento com relação a determinadas 

construções na área de álcool e outras drogas, das suas inserções sociais. O lugar, a posição 

social que os indivíduos / grupos ocupam, ou as funções que preenchem, tem impacto sobre 

os conteúdos representacionais e sua organização, via relação ideológica que mantêm com o 

mundo social (Jodelet, 1989). 

Como defende Jodelet (1989): 
A representação social está com seu objeto numa relação de ‘simbolização’, ela 
toma seu lugar, e de interpretação’, ela lhe confere significações. Estas significações 
resultam de uma atividade que faz da representação uma ‘construção’ e uma 
‘expressão’ do sujeito. Esta atividade pode remeter seja aos processos cognitivos — 
o sujeito é então considerado de um ponto de vista epistêmico — seja aos 
mecanismos intra-psíquicos (projeções fantasmáticas, investimentos pulsionais, 
identitários, motivações etc.) — o sujeito é então considerado de um ponto de vista 
psicológico. Mas a particularidade do estudo das representações sociais é a de 
integrar na análise desses processos o pertencimento e a participação sociais e 
culturais do sujeito. (JODELET,1989, p. 09). 

 
Remetendo-se a Vala (1996), Wachelke e Camargo (2007, p. 387) colocam a 

importância de se considerar que os indivíduos não se orientam por uma única representação 

social acerca de determinado objeto social, mas sim por tantos quantos sejam os grupos de 

que as pessoas façam parte. Para ele, algumas dessas representações mostram-se mais 

pertinentes e relevantes ao se levar em conta que algumas pertenças grupais gozam de maior 

valoração por parte do indivíduo, em detrimento de outras.  

Assim, é importante analisar a relação entre as pertenças grupais dos sujeitos e as 

tomadas de posições com relação à proposta de internamento compulsório para usuários de 

crack. Neste sentido, a abordagem societal da Teoria das Representações Sociais48, que tem 

                                                
48 A Teoria das Representações Sociais ganhou alguns desdobramentos a partir da sua criação, por Moscovici, 
em 1961. No Brasil, os pesquisadores com maior inserção, com suas respectivas abordagens são: Jean – Claude 
Abric (abordagem estrutural); Denide Jodelet (abordagem culturalista) e Willem Doise (abordagem societal). 
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como referência Willem Doise, representa um importante apoio para as análises realizadas 

neste trabalho, sobretudo porque situa “as representações sociais como princípios geradores 

de tomadas de posição, ligados às inserções sociais específicas, organizando os processos 

simbólicos que interferem nas relações sociais” (ALMEIDA, 2009, p.724). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Importa frisar que as três correntes representam diferentes formas de se enfocar e investigar as representações, 
mas são complementares e não contraditórias, inclusive porque todas provêm de uma mesma matriz básica. 
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3 - A PESQUISA 

 

Este capítulo trata do percurso metodológico para o desenvolvimento da pesquisa, 

constando, inicialmente, a apresentação dos objetivos (geral e específicos) e, posteriormente, 

o método do trabalho, descrevendo os passos adotados para apresentação e análise dos 

resultados.  

 

3.1 - OBJETIVOS 

3.1.1 – Objetivo Geral: 

Identificar que concepções relacionadas ao uso de crack estão guiando os 

posicionamentos de gestores públicos e de profissionais de saúde acerca do internamento 

compulsório para usuários de crack.  

 

3.1.2 – Objetivos específicos: 

 - Descrever os diferentes posicionamentos relacionados ao internamento compulsório 

para usuários de crack; 

- Analisar os processos de ancoragem que estão subjacentes às representações sociais 

acerca do uso do crack e dos seus usuários; 

- Identificar os argumentos que estão servindo de referência para os posicionamentos 

relacionados à internação compulsória para usuários de crack. 

 

3.2 - MÉTODO 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Recife/PE, contando com a participação de 

gestores públicos da assistência social e profissionais de saúde, sendo o segundo grupo 

composto por psicólogos (as) e psiquiatras que atuam na área de álcool e outras drogas, seja 

em serviços públicos ou em consultórios e clínicas privadas. Destaca-se que alguns (mas) 

deles (as) também tem experiência na gestão de políticas públicas de saúde mental.  

No momento do primeiro contato com os participantes, que foi realizado através de 

telefone, o pesquisador buscou explicar brevemente o objetivo da pesquisa, assim como as 

razões por ter cogitado a possibilidade de a pessoa contatada participar. A partir daí, os 

profissionais foram convidados a participar da pesquisa, sendo agendado horário e local para 

a realização da entrevista. 
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Considerando que a pesquisa buscou identificar concepções relacionadas aos 

posicionamentos acerca do internamento compulsório para usuários de crack, adotou-se o 

método qualitativo. Para Flick (2009, p. 16): 
A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que posiciona o observador no 
mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que 
tornam o mundo visível. Essa prática transforma o mundo, fazendo dele uma série 
de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas[...]. Nesse nível, 
a pesquisa qualitativa envolve uma postura interpretativa e naturalística diante do 
mundo. Isso significa que os pesquisadores desse campo estudam as coisas em seus 
contextos naturais, tentando entender ou interpretar os fenômenos em termos do 
sentido que as pessoas lhes atribuem. 

 

Já Minayo e Sanches (1993, p. 244) destacam:  
A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade 
entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 
ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. 

 
Como instrumento para coleta de dados utilizou-se entrevistas, pois elas possibilitam 

abordar experiências pessoais ou mais amplas, [...], como, por exemplo, problemas sociais, 

mudanças políticas, eventos históricos”. (Flick, 2009).  

Optou-se pelo uso da entrevista não estruturada, levando em consideração que esta 

permite que os sujeitos se expressem mais livremente sobre o tema proposto e que o 

entrevistador possa intervir de modo a esclarecer qualquer questão que considere importante 

para atingir os objetivos do trabalho. A entrevista não-estruturada “busca ampliar e aprofundar 

a comunicação, evitando cerceamentos à expressão por parte do sujeito de suas visões, juízos 

e relevâncias a respeito dos fatores e das relações que compõem o objeto” (MACRAE, 2004, 

p.30).     

Assim, a ordem de abordagem dos diversos temas não seguiu uma sequencia rígida, 

previamente definida, inclusive porque, como destaca MacRae (2004), neste tipo de 

entrevista, o roteiro deve funcionar como um guia e não como uma amarra, possibilitando a 

introdução de novas perguntas que se mostrem pertinentes.  

 Dessa forma, percebeu-se que a opção por realizar entrevistas não-estruturadas tornou 

viável a apreensão do ponto de vista dos participantes, evitando a rigidez que um questionário 

previamente elaborado, característico das entrevistas estruturadas, poderia gerar. A entrevista 

permitiu contato com o discurso falado, através do qual o entrevistado pôde expressar aquilo 

que é vivido, sentido e pensado a propósito da proposta de internamento compulsório para 

usuários de crack.  
O material produzido por esse tipo de entrevista tende a ser mais denso e profundo 
do que o questionário, permitindo a captação do universo afetivo-existencial do 
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sujeito[...]. Assim, costuma-se deixar de lado a preocupação com a ‘objetividade’ do 
entrevistador, no sentido de uma linguagem precisa [...] de frases e palavras (MAC 
RAE, 2004, p. 31). 

 
 Diante da ausência de um roteiro prévio, as entrevistas foram iniciadas com a seguinte 

pergunta: “Como você se posiciona diante da proposta de internamento compulsório para 

usuários de crack?”. Vale destacar que, anteriormente o pesquisador buscou se certificar de 

que o (a) participante tinha conhecimento do surgimento, em maio de 2011, dessa proposta no 

Rio de Janeiro, o que configurou mais um excesso de zelo, pois, como citamos anteriormente, 

todas as pessoas escolhidas tem atuação na área de álcool e outras drogas, mesmo que 

indiretamente, já que algumas delas (que trabalham na assistência social, por exemplo), 

gerenciam / coordenam ações voltadas para pessoas em situação de rua e, por esta razão, tem 

participado das discussões em torno do objeto da pesquisa. 

A partir da resposta à primeira pergunta, o rumo das entrevistas foi sendo construído 

com a inserção de novas questões, que possibilitassem não só descrever os diferentes 

posicionamentos relacionados ao internamento compulsório para usuários de crack, mas, 

sobretudo, identificar as concepções (sobre crack, dependência de crack, tratamento para 

dependentes de crack) que estavam guiando tais posicionamentos.  

Percebeu-se que, embora o interesse da pesquisa tenha surgido a partir da 

implementação da proposta de internação compulsória  para usuários de crack na cidade do 

Rio de Janeiro, a maioria das pessoas entrevistadas buscou enfatizar o caráter da 

voluntariedade ou não para iniciar um tratamento / internamento, não parecendo considerar 

relevante a origem da determinação, não fazendo, assim, grandes distinções entre o 

internamento compulsório, que é determinado por um (a) Juíz (a) de Direito e o involuntário, 

determinado por um (a) médico (a), conforme já explicitado anteriormente. Apenas em duas 

entrevistas as pessoas entrevistadas desenvolveram argumentos relacionados a essa distinção 

entre os dois tipos de internação. 

Outra questão importante de pontuar diz respeito a aparente necessidade de algumas  

pessoas entrevistadas de assumirem um posicionamento completamente contrário ou 

totalmente favorável à proposta de internação compulsória para usuários de crack, como se 

não existisse a possibilidade de transitar entre ser favorável e contrário, a depender da 

situação. Não raramente, as pessoas responderam à pergunta inicial de forma incisiva, 

afirmando ser “totalmente contrária”, ou “totalmente favorável” e, no decorrer da entrevista, a 

partir das suas próprias respostas a outras perguntas que surgiram, perceberam que, em alguns 

casos, consideram a possibilidade de se posicionarem de forma distinta sobre a mesma 
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proposta. 

Este aspecto foi avaliado como importante para a pesquisa, pois, já na primeira 

entrevista, percebeu-se que a forma de colocar algumas perguntas talvez viesse a induzir as 

pessoas entrevistadas a assumirem uma ou outra posição, como se a pessoa tivesse 

necessariamente que afirmar ser contrário ou favorável. Assim, possibilitou um deslocamento 

na postura do pesquisador e, de forma objetiva, provocou a necessidade de modificação da 

pergunta inicial (ao invés de “Você se posiciona contrário ou favorável à proposta de 

internação compulsória para usuários de crack?”, já na segunda entrevista, se passou  a 

perguntar: “Como você se posiciona diante da proposta de internação compulsória para 

usuários de crack?”)49. Tal cuidado permeou não só a primeira pergunta, mas também as 

demais que foram surgindo no decorrer da entrevista.  

Ao longo das entrevistas foram introduzidas perguntas que “provocassem” os 

participantes a expressarem seus posicionamentos sobre o objeto da pesquisa, estimulando-os 

a apresentarem, a partir das suas vivências, argumentos relacionados a tais posições, de forma 

que se tornasse viável nos aproximarmos dos conteúdos latentes contidos nas falas dos 

sujeitos entrevistados.  

Neste sentido, pode-se dizer que o pesquisador se interessou não só por uma resposta 

objetiva, do tipo “contrário” ou “favorável”, mas, principalmente, por uma compreensão sobre 

as concepções (acerca do crack, do uso e da dependência do crack e das formas de prestar 

assistência aos usuários), já que se partiu do pressuposto que tais concepções guiam os 

posicionamentos com relação à proposta de internamento compulsório.   

Foram entrevistados quinze (15) profissionais, identificados a partir do lugar que 

ocupam / função que desempenham e os contatos com os participantes foram realizados 

diretamente pelo pesquisador.  

A escolha dos profissionais se deu a partir do conhecimento prévio do pesquisador, 

como também a partir da indicação de algumas pessoas que trabalham na área da assistência 

social ou na saúde, em Recife/PE. Vale reiterar que o pesquisador buscou acessar pessoas com 

experiência em trabalhos junto a usuários de álcool e outras drogas, assim como aquelas que 

atualmente desempenham atividades profissionais que as colocam em contato com usuários 

de crack e, consequentemente, precisam refletir sistematicamente sobre formas de intervenção 

junto a este público.  

Além disso, a escolha dos participantes buscou garantir certa heterogeneidade entre os 

                                                
49 A pergunta “você se posiciona contrário ou favorável à proposta de internação compulsória para usuários de 
crack?” foi realizada apenas na primeira entrevista. 
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(as) entrevistados (as), de forma que se tornasse possível dialogar com pessoas que tenham 

vivências profissionais diversificadas, por considerarmos que certamente tal aspecto traria 

maior diversidade de posicionamentos à pesquisa.  

Assim, foram entrevistados profissionais responsáveis por gerenciar / coordenar ações 

públicas junto a crianças, jovens e adultos que estão em situação de rua, psicólogos (as) e 

psiquiatras que trabalham em Centros de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e 

outras Drogas (CAPS-ad), ou outros serviços / programas voltados para tal público, diretores 

(as) de instituições privadas de tratamento, além de pessoas que ocupam cargos de gestão na 

assistência social e que já ocuparam na gestão de políticas de saúde mental / álcool e outras 

drogas, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 1 – PERFIL PROFISSIONAL DOS (AS) ENTREVISTADOS (AS) 

ENTREVISTA PROFISSÃO ATUAÇÃO * 

01 Psicóloga Psicóloga clínica, com histórico de atuação em 

instituições públicas e privadas de tratamento 

relacionado a uso de álcool e outras drogas, assim 

como em espaços de gestão de políticas voltadas para 

esta temática.  

02 Psicóloga Gerente de equipamento público vinculado à 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos, voltado para intervenções junto a 

crianças e adolescentes com vivência de rua e uso de 

drogas. 

03 Psicólogo Psicólogo em instituição privada de tratamento para 

usuários de álcool e outras drogas. 

04 Psiquiatra Atuação em consultório particular; Direção de 

instituição privada de tratamento para usuários de 

álcool e outras drogas.  

05 Psiquiatra Atuação em consultório particular; experiência na 

gestão de políticas de saúde mental. 

06 Psiquiatra Membro de equipe técnica de um Centro de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas 

(CAPS-ad). 
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07 Psicóloga Coordenadora de um Centro de Atenção Psicossocial 

para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS-ad). 

08 Socióloga Gerente de equipamento vinculado à Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos. 

09 Psiquiatra Direção de instituição privada de tratamento 

relacionado a transtornos psiquiátricos e uso de álcool 

e outras drogas. 

10 Psicóloga Atuação na gestão de políticas públicas de saúde 

mental. 

11 Psicólogo Coordenação clínica de um Centro de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas 

(CAPS-ad); atuação em equipamento público 

vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, voltado para usuários de 

álcool e outras drogas. 

12 Assistente 

Social  

Gerente de equipamento vinculado à Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, voltado para abordagem social a moradores 

de rua.  

13 Psicólogo Coordenação clínica de um Centro de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas 

(CAPS-ad); atuação em equipamento público 

vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, voltado para usuários de 

álcool e outras drogas. 

14 Psicólogo Gestor de ações vinculadas à Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade, da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.  



81 
 

15 Assistente 

Social 

Coordenação de equipamento vinculado à Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, voltado para o atendimento de população 

em situação de rua.50 

Fonte: AGRA-SOUTO, 2013. 
 

As entrevistas foram realizadas ao longo de dois meses, em locais indicados pelos 

próprios participantes, sendo a grande maioria realizada nos seus espaços de trabalho e 

tiveram duração média de 40 minutos. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas 

integralmente, para que se tivesse um relato preciso da situação vivida, favorecendo uma 

consistente análise dos dados.    

Vale destacar que, anteriormente à realização de cada entrevista, os (as) participantes 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), no qual manifestaram 

disponibilidade para participar voluntariamente da pesquisa, assim como tiveram ciência dos 

possíveis riscos e benefícios da sua participação. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de Pernambuco, sob o número 67218.  

 
3.3 – PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 Para análise do material obtido, inicialmente realizamos a transcrição das entrevistas, 

na íntegra, de forma que estivesse garantida a fidedignidade das verbalizações dos sujeitos 

envolvidos. Posteriormente, partimos para análise dos conteúdos das entrevistas, sendo 

importante registrar que esta se deu através da análise temática de conteúdo, proposta por 

Bardin (1977), seguindo as seguintes etapas operacionais: 

  1. Constituição do corpus – composto pelo material coletado. Neste caso, pelas 15 

entrevistas realizadas; 

2. Leitura flutuante – consistiu em uma leitura superficial do material colhido, com o 

intuito de tomar conhecimento dos dados para, posteriormente, realizar leituras mais 

orientadas, que permitissem ao pesquisador a impregnação dos dados obtidos. Nesta fase, 

teve-se um primeiro contato com o conteúdo transcrito das entrevistas; 

3. Codificação e recortes – se deu a partir da decomposição do corpus e da codificação 

                                                
50 Algumas pessoas entrevistadas têm outras atividades profissionais / desempenham outras funções. No quadro 
acima, há referência à função desempenhada que mobilizou o interesse do pesquisador em contar com o (a) 
referido (a) profissional. As informações foram resumidas, objetivando garantir o sigilo quanto à identidade dos 
profissionais. 
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dos temas, agrupando-se o material em subcategorias e categorias simbólicas. Nesse processo 

de categorização, os dados brutos foram transformados, alcançando uma representação do 

conteúdo. Como cita HOLSTI (apud BARDIN, 1977, p. 133): “a codificação é o processo 

pelo qual os dados brutos foram transformados sistematicamente e agregados em unidades, as 

quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo”. 

As unidades de registro foram criadas a partir da identificação de temas, apoiando-se na 

ideia de Bardin (1977, p.135), quando defende que: 
O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de 
opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. As respostas a 
questões abertas, as entrevistas (não diretivas ou semi-estruturadas) individuais [...] 
podem ser, e frequentemente são, analisados tendo o tema como base.  

 
O tema pode ser encarado como unidade de significação que emerge de um texto. 

Assim, o texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e em proposições 

que carregam significações (BARDIN, 1977). Para (M.C. D’UNRUG apud BARDIN, 1977, 

p. 135), o tema é: 
[...] uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade 
não é de origem linguística, mas antes de ordem psicológica: podem constituir um 
tema tanto uma afirmação como uma alusão; inversamente, um tema pode ser 
desenvolvido em várias afirmações (ou proposições). Enfim, qualquer fragmento 
pode remeter (e remete geralmente) para diversos temas [...]. 

 
4. Tratamento dos resultados – as unidades de análise foram obtidas a partir da definição 

das categorias, que depois foram codificadas. 

Dessa forma, tornou-se viável buscar a compreensão crítica do sentido das 

comunicações, do conteúdo latente e/ou manifesto e das significações do material obtido 

(Bardin, 1977).  

Para Flick (2009, p. 132): 
A codificação e a categorização são formas de analisar que podem ser aplicadas a 
todos os tipos de dados e não se concentram em um método específico de coleta. 
Essa não é a única maneira de analisar dados, mas é a mais destacada quando os 
dados resultam de entrevistas, de grupos focais ou de observações[...]. As principais 
atividades são buscar partes relevantes dos dados e analisá-los, comparando com 
outros dados e lhes dando nomes e classificações. Através desse processo, 
desenvolve-se uma estrutura nos dados, como um passo em direção a uma visão 
abrangente do tema, do campo e dos próprios dados[...]. 

 
Como avalia Campos (2004, p. 613):   

 
Difícil neste momento é delinear com absoluta transparência os motivos da escolha 
deste ou daquele fragmento, sem levar em consideração que a relação que se 
processa entre o pesquisador e o material pesquisado é de intensa interdependência. 
Para tal são utilizados os objetivos do trabalho [...], porém, não se pode na análise 
dissociar-se, nem em última instância abster-se do uso de recursos mentais e 
intuitivos que muitas vezes transcendem as questões postuladas e são 
definitivamente necessários a uma análise deste porte. Não obstante, podemos dizer 
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que a opção por essa ou aquela unidade temática é uma conjunção de 
interdependência entre os objetivos do estudo, as teorias explicativas adotadas pelo 
pesquisador e por que não dizer as próprias teorias pessoais intuitivas do 
pesquisador. Neste constante ir e vir entre os objetivos do trabalho, teorias e 
intuições do pesquisador emergem as unidades de análise que futuramente são 
categorizadas.  

 
 
No processo de caracterização das categorias, elegeram-se alguns enunciados que 

pudessem comportar uma variedade de temas / sub-temas, a partir do seu grau de proximidade 

e que tivessem a capacidade de exprimir significados e construções importantes relacionadas 

ao objetivo da pesquisa.  Tal escolha se deu a partir do contexto que emergiu nas falas dos 

(as) entrevistados (as), priorizando-se os elementos que apontavam para a compreensão das 

concepções dos sujeitos sobre o crack; usuário de crack, uso de drogas /dependência química 

e, consequentemente, sobre formas de tratamento.   

Assim, os argumentos foram agrupados nas seguintes categorias: posicionamentos 

relacionados à proposta de internação compulsória de usuários de crack; características do 

crack e consequências do seu uso da dependência; padrão de uso de crack e contexto social; 

proposta de internamento compulsório para usuários de crack e garantia / violação dos 

Direitos Humanos; características das políticas / das ações públicas existentes no Brasil; 

internamento de dependentes químicos, conforme indicado no quadro apresentado no capítulo 

seguinte. 
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3 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a análise do conteúdo das entrevistas, foi possível destacar 06 (seis) categorias, 

que agrupavam 19 subcategorias. (Quadro 02) 

 

Quadro 02 - Temas e subtemas identificados nas entrevistas. 

Categorias  Sub-categorias 

1.Posicionamentos relacionados à proposta de 
internação compulsória de usuários de crack. 
 

1.1 – Posicionamentos favoráveis; 
1.2 – Posicionamentos contrários; 
1.3 – Posicionamentos que variam a  
depender do caso.  

2.Características do crack e consequências do seu uso 
/ da dependência. 

2.1 - Uso de crack e perda da 
capacidade de discernimento; 
2.2 – Uso controlado do crack; 
2.3- Uso de crack e consequências 
sociais/ físicas/ psíquicas; 
2.4 – Poder do crack no sentido de 
causar dependência. 
 

3.Padrão de uso de crack e contexto social. 3.1 – Usuários de crack e exclusão 
social; 
3.2 – Ausência de políticas públicas / 
de garantia de direitos. 
 

4.Proposta de internamento compulsório para 
usuários de crack e garantia / violação dos Direitos 
Humanos. 

4.1- Intencionalidade da proposta; 
4.2- Relação com a Reforma 
Psiquiátrica; 
4.3- Pertinência da intervenção; 
4.4 – Direito / dever do Estado intervir 
diante do contexto do uso de crack. 

5.Características das políticas / das ações públicas 
existentes no Brasil. 

5.1- Condições / características da 
política de atenção a usuários de 
álcool e outras drogas / dos serviços / 
das equipes técnicas; 
5.2- Conhecimento sobre o crack. 

6. Internamento de dependentes químicos. 6.1 – Internamento voluntário / 
involuntário / compulsório; 
6.2 – Princípios de um internamento; 
6.2 – Objetivos / efetividade do 
internamento. 
 
  

Fonte: AGRA-SOUTO, 2013. 
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3.1 – POSICIONAMENTOS RELACIONADOS AO INTERNAMENTO COMPULSÓRIO 

PARA USUÁRIOS DE CRACK 

 

Entre as 15 (quinze) pessoas entrevistadas, evidenciou-se que apenas duas se colocaram  

como favoráveis à proposta de internação involuntária/compulsória para usuários de crack da 

forma que foi implementada no Rio de Janeiro, valendo destacar que ambas são da área de 

saúde e tem atuação voltada para consultório / clínica privada. Ressalta-se que uma delas atua 

em instituição que recebe demandas oriundas de famílias que desejam internar 

involuntariamente usuários de álcool e outras drogas.   

O posicionamento desses (as) profissionais parece ter como referência a concepção da 

dependência como algo que incapacita o sujeito de fazer suas próprias escolhas e, por assim 

ser, o internamento involuntário / compulsório se mostra pertinente em todas as situações em 

que tal quadro esteja presente. Este posicionamento expressa, ainda, a ideia de que os 

denominados dependentes não se diferenciam, não tem uma singularidade, como se percebe 

na citação a seguir:  
[...]é tudo a mesma coisa, não é? Qualquer substância psicoativa, né...? Cocaína, crack...entendeu? Bebida, 
êxtase, haxixe. Entra tudo numa situação única, não é?[...]. Sou completamente a favor do internamento 
compulsório. Não entendo porque é que existe essa polêmica com relação ao internamento involuntário[...]. O 
paciente usando droga, substância psicoativa, ele não vem, de forma alguma, se internar, se tratar. E a gente tem 
respostas assim muito boas, entendeu? Muitas situações que tem pacientes que estão em recuperação[...]. E que 
estão bem graças à internação involuntária[...]. (ENTREVISTA 09) 
 

Já a outra pessoa entrevistada que se mostrou favorável ao internamento compulsório / 

involuntário em quadros de dependência química coloca:  
[...]ninguém que tá doente tem noção de que tá doente[...]eu discordo que o paciente tem que escolher, porque se 
o paciente for um paciente muito doente, que além de estar fazendo mal pra ele, está fazendo mal pra sociedade. 
Então se um paciente tivesse autonomia de escolher, ele pode nunca querer o tratamento, e isso leva à morte dele 
ou por overdose ou suicídio, ou um homicídio também, fora o adoecimento psíquico. A gente sabe que tem muito 
transtorno psiquiátrico como esquizofrenia, que pode ser desenvolvido por causa de substância química. É um 
paciente que nunca teve uma predisposição pra ter um surto psicótico e graças ao uso de droga esse paciente tem, 
se torna um paciente psicótico devido às substâncias químicas[...]. (ENTREVISTA 03) 

 
A argumentação tem como referência a relação dependência química – doença – perda 

de autonomia, sendo a dependência objetivada como uma categoria diagnóstica, uma 

patologia, que ser deve ser necessariamente submetida a uma intervenção que visa  

“recuperar” o indivíduo, o que indica para um tratamento associado ao modelo biomédico, 

tradicionalmente hegemônico na área de álcool e outras drogas. Para Medeiros (2010, p. 95): 

“Nessa perspectiva, a doença é considerada como desvio das normas e preceitos de 

normalidade, seja pela vontade do sujeito ou por sua incapacidade de lidar, respeitar ou 

obedecer às normativas sociais[...] deve, portanto, ser corrigido por processo terapêutico”, que 
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visa reordenar a trajetória do sujeito, caracterizando a sua subordinação ao médico / à técnica 

científica. (MEDEIROS, 2010).  

Algumas pessoas entrevistadas se posicionaram radicalmente contrárias à proposta de 

internação compulsória para usuários de crack, entretanto, ao longo das entrevistas, suas 

respostas indicaram que estavam se posicionando contrárias à internação compulsória da 

maneira que estava sendo efetivada inicialmente no Rio de Janeiro e que receiam que seja 

implementada em outros municípios, sobretudo no que se refere à ausência de uma criteriosa 

análise que indique quem realmente apresenta um quadro que justifique tal intervenção.  

Entre as pessoas entrevistadas que se colocaram contrárias à proposta, todas elas, em 

algum momento da entrevista, ressaltaram que, em casos específicos, justifica-se uma 

internação não voluntária, que é característica da internação compulsória:  
Eu, particularmente, me posiciono contrário a ela (internação compulsória). Não 100%, porque acho que uma 
internação compulsória ela é, pode ser propícia, mas diante de um contexto, dentro de situações muito, mas 
muito específicas e como última das opções a serem realizadas em relação a um sujeito, a um cidadão. 
(ENTREVISTA 11); 
 
[...]em relação à internação especificamente, eu diria assim, um problema que a gente enfrenta é uma certa 
banalização do uso da internação compulsória. Porque o que é que deveria ser a internação? A própria legislação 
da saúde mental, ela já admite essa possibilidade tanto da internação voluntária quanto da internação 
compulsória, né. Se a gente for recorrer à lei 10.216, for recorrer à lei 11.064, elas são muito claras na 
possibilidade desse tipo de procedimento[...]. Não que ela tenha que deixar de existir, mas usar uma certa 
racionalidade para o uso, né, que eu acho que hoje não tem. Hoje tem uma certa banalização[...] (ENTREVISTA 
10)  
 

Apesar de se evidenciar nas falas acima a abertura dos profissionais para a possibilidade 

da efetivação de uma internação involuntária / compulsória em situações específicas, percebe-

se, ao longo da realização das entrevistas, uma espécie de disputa entre dois lados opostos, 

que se colocam incisivamente com relação à referida proposta de intervenção, algo 

semelhante ao que se constata nos espaços de debates públicos desde que esta medida foi 

adotada no Rio de Janeiro.    

Como registrado no capítulo introdutório deste trabalho, a partir do momento em que, 

no Rio de Janeiro, surgiram os primeiros relatos sobre a intencionalidade de efetivação da 

internação compulsória de usuários de crack, instituições e profissionais usaram os mais 

diversos meios para firmar posições que indicavam para uma das duas posições, não 

parecendo haver muito espaço para ponderação, embora tal ponderação apareça nos discursos 

das pessoas entrevistadas, conforme verificado nos trechos citados acima. 

   Neste sentido, parece que os veículos de comunicação de massa tem desempenhado um 

papel importante na construção / no fortalecimento das polarizações sobre o tema, realizando, 

por exemplo, pesquisas nas quais as pessoas são convocadas a responderem se são favoráveis 
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ou contrárias ao internamento involuntário / compulsório de usuários de drogas.51  

Sobre essa polarização dos discursos acerca do tema, um dos entrevistados reflete:  
Me incomoda, a primeira coisa, é essa colocação: “quem é a favor, quem é contra?”. Não é...não acho que a ideia 
seja essa. Porque vai cair fatalmente numa coisa assim do bem contra o mal e que ninguém sabe quem está do 
lado do bem e quem é que tá do lado do mal. Então é como se eu dissesse assim: “eu sou contra a invasão do 
Iraque”. Aí você fala assim: “mas você é a favor do Saddam Hussein?”. “Não! Eu sou contra a invasão do 
Iraque”. Você tá entendendo?[...] Então isso não quer dizer que se eu sou contra a invasão do Iraque eu tenho 
que necessariamente ser a favor do lado oposto. Essa é uma visão que tá sendo tomada nisso. Tá sendo 
ideologizada, tá sendo discutida, tá sendo uma coisa que tá se misturando e a gente tem que ter muito cuidado 
com isso. (ENTREVISTA 04)  

 
A busca por se vincular ao “polo” favorável ou contrário pode ser observada em 

algumas entrevistas, a partir do evidente desconforto demonstrado pelos (as) participantes 

diante de uma suposta falta de posicionamento consistente, como na entrevista 12, quando a 

profissional responde: “tu me pegasse[...] é meio complicada essa história[...] ter uma opinião 

formada[...] eu estou observando que não tenho uma opinião definida em cima do que você 

quer saber” (ENTREVISTA 12).  

Vale destacar que a mesma pessoa entrevistada apresentou argumentos que falam de 

uma posição formada em diversos momentos da entrevista, mas não de uma posição 

totalmente contrária ou favorável, como, por exemplo, quando colocou: 
Tem que se avaliar. Cada caso é um caso [...] o fato de você usar droga e eu usar droga não iguala a gente, né? 
Não quer dizer que a gente tem a mesma necessidade, que a gente tem a mesma... necessidade do tratamento e 
naquela intensidade. Eu posso usar droga e fazer, e permitir fazer o tratamento, querer fazer o tratamento e 
conseguir. Você pode querer e não conseguir. Você pode não querer e permanecer se acabando cada vez mais. 
(ENTREVISTA 12) 

 
Na mesma entrevista, a participante faz referência a um caso atendido: 

 
A mulher está gestante, ela é usuária de cola e crack. Há uns dois meses veio pra cá morrendo, enlouquecida e 
ninguém sabia o que era...transou com um cachorro. Ela estava muito louca. E aí eu fico me perguntando: numa 
situação dessa, o que seria melhor pra ela?[...]. E ao mesmo tempo eu termino discordando também da coisa de 
ser à força [...]. Mas eu descobri agora que eu não tenho uma visão direta. (ENTREVISTA 12) 

  
Observa-se que, mesmo diante de um tema extremamente complexo, que implica em 

considerar várias questões, a entrevistada parece sentir a necessidade de assumir um “lado” 

nessa discussão, de agrupar-se a posicionamentos supostamente mais coerentes com a sua 

posição / função, sendo importante resgatar que se trata de uma profissional vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, que, 

diga-se de passagem, tem desenvolvido ações que trabalham com um claro viés de respeito ao 

desejo dos usuários. É como se, ao reconhecer que, em alguns casos, concorda com a 

internação compulsória, a entrevistada se sentisse afastando-se do seu grupo de pertença.  

                                                
51 Em 26/04/2013, o site http://www.uol.com.br/ publicou texto com o título “Planalto apoia internação 
involuntária de viciados” e, ao lado, havia uma enquete para que o leitor votasse “contrário” ou “favorável”. 
Vale frisar que, em dado momento, 88% das pessoas se colocavam como favoráveis. 
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Tajfel (1983. p. 290) defende que: “por muito rica e complexa que possa ser a visão de 

si próprios dos indivíduos em relação ao mundo físico e social que os envolve, certos aspectos 

dessa visão são uma contribuição da sua pertença a determinados grupos, ou categorias 

sociais”. Essa “parcela do autoconceito dum indivíduo, que deriva do seu conhecimento da 

sua pertença a um grupo (ou grupos) social, juntamente com o significado emocional e de 

valor associado àquela pertença” (Tajfel, 1983, p.290) é entendida por ele como identidade 

social.52  

Em um dado momento da referida entrevista (12), outra pessoa que trabalha no mesmo 

local, que já havia sido contatada para participar da pesquisa, adentrou na sala aparentando 

estar apreensiva com determinada situação que estava se deparando, relacionada a uma 

usuária de crack. Naquele momento, interrompeu a entrevista da colega e afirmou de forma 

incisiva ser favorável a internação compulsória, citando como referência a pessoa que estava 

sendo atendida.  

Após cerca de quinze dias, ao ser entrevistada, quando questionada sobre a situação que 

havia se referido, a profissional se remeteu ao caso e, aparentando certo incômodo, afirmou: 
Eu acho que é no calor da emoção mesmo, porque eu acho assim, que em um dado momento eu até penso assim, 
mas ao mesmo tempo, quando eu vou fazer uma crítica, o que é que foi ofertado para aquela pessoa pra que ela 
saísse dessa situação? Num dado momento sim. A gente pensa num caso daquele como realmente internação 
compulsória. Hoje, nos últimos atendimentos a ela, eu estou já fazendo a nova leitura daquele caso, né? 
(ENTREVISTA 15). 

 
A tensão observada no discurso da entrevistada parece refletir a tensão entre saberes 

diversos. Em uma situação abstrata ela toma como referência o saber técnico, predomina o 

conhecimento científico, o saber compartilhado com seu grupo de pertença. Ao ser solicitada 

a resolver um problema concreto, a tensão se instala e ela passa a afirmar que concorda com o 

internamento compulsório, talvez orientada por um tipo de conhecimento compartilhado 

socialmente, associado à ideia de que “não tem outro jeito”.  

Apesar de a própria entrevistada reconhecer a complexidade da dinâmica dos casos 

atendidos no cotidiano do serviço53, o que faz com que a mesma situação possa ser analisada 

de formas distintas a partir dos quadros que se apresentam em cada momento (“Porque o 

processo é dinâmico...” – ENTREVISTA 15), percebe-se que permeia a ideia de que precisa 

                                                
52 Sobre isso, Tajfel (1983, p.290) reconhece que: “é evidente que esta definição de ‘identidade’ ou ‘identidade 
social’ é limitada”, ressaltando que “tal limitação é deliberada” e tem o objetivo de evitar “adentrar em 
discussões infindáveis [...] sobre o que é ‘identidade’ [...]. ‘Não há dúvida de que a imagem ou conceito que um 
indivíduo tem de si próprio é infinitamente mais complexa, tanto nos seus conteúdos como derivações, do que a 
‘identidade social’ tal como é aqui definida e circunscrita”. Para a análise proposta neste trabalho, avalia-se 
como pertinente a noção por ele apresentada.  
53 Trata-se de um equipamento público da assistência social, que atende pessoas em situação de rua e de extrema 
vulnerabilidade social. 
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ter uma posição puramente favorável ou contrária, sendo perceptível o incômodo da 

entrevistada por ter chegado a cogitar a pertinência de um internamento involuntário / 

compulsório para uma pessoa que, posteriormente, a partir da adoção de outras intervenções 

que não passaram pela imposição, pôde ter outro tipo de encaminhamento e de resposta.  

De forma semelhante à colega de trabalho citada acima, tal incômodo pode estar 

relacionado a um sentimento de afastamento do seu grupo de referência, na medida em que se 

posicionou favorável à internação compulsória de determinada pessoa atendida.  Assim, em 

um movimento de proteção identitária, a profissional refez o discurso, relacionando o 

posicionamento anterior ao “calor da emoção”. Tal movimento parece resgatar o sentimento 

de compartilhamento com as mesmas ideias do seu grupo de pertença, da sua inserção social. 

Na pesquisa, observou-se, com relação a este aspecto, uma diferença entre os (as) 

profissionais entrevistados (as) que atuam na rede pública e / ou os (as) que trabalham em 

instituições privadas de tratamento para usuários de álcool e outras drogas. Aqueles (as) 

entrevistados (as) que trabalham em consultórios e clínicas particulares apresentaram maior 

familiarização com a intervenção involuntária junto a usuários de álcool e outras drogas, 

sendo um recurso não raramente utilizado, como citaram dois profissionais da área médica 

(psiquiatras):    
Eu não vejo o que é que tem de novo na internação involuntária. É uma prática que eu uso como psiquiatra há 
muitos anos. Já internei ‘n’ pessoas contra a vontade. A internação não é assim, não é uma coisa “se eu sou 
contra ou sou a favor”. A gente tem que pensar assim: ‘é necessário ou não é necessário?’. E aí entra um outro 
critério: da necessidade daquela internação. O que é que a gente vai entender como necessário? Em que 
momento alguém vai estabelecer que aquilo ali é necessário, uma intervenção na vida daquela pessoa. E aí entra 
um critério que eu acho que dentro da medicina tem sido um critério universal, quer dizer assim, há um risco de 
vida, o risco de vida de alguém, dele próprio, da própria pessoa ou de terceiros. Então acho que esse é o critério 
psiquiátrico. Quando uma pessoa, seja ela por qualquer motivo, ela perde o senso de autoproteção ou é 
heteroagressiva a ponto de causar alguma..., ela tem que ser, haver uma intervenção[...].(ENTREVISTA 04); 
 
Você escolhe ir para uma UTI? Não escolhe, não é? O médico vê, ele que determina que você... é um 
procedimento médico. O internamento compulsório já salvou muita gente. (ENTREVISTA 09); 

 

Os (as) entrevistados (as) falam com mais “naturalidade” de situações em que avaliam 

como necessário e decidem por internar uma pessoa involuntariamente, como se sentissem  

maior autonomia para assumir uma postura mais interventiva.  

 

3.2 - O CRACK E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

Ao apresentarem os seus posicionamentos com relação ao internamento compulsório 

para usuários de crack, os sujeitos entrevistados também utilizaram argumentos que remetem 

ao crack e à dependência química. Nesta classe temática os argumentos foram agrupados nas 
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seguintes categorias: Características do crack e consequências do uso / da dependência; 

padrão de uso de crack e contexto social. 

 

4.2.1 - Características do crack e consequências do uso / da dependência 

 

Nesta categoria, foram identificadas 04 (quatro) subcategorias. Assim, agruparam-se 

os relatos permeados por argumentos acerca da relação entre uso do crack e perda da 

capacidade de discernimento; uso controlado do crack; uso do crack e consequências 

sociais / físicas / psíquicas; poder do crack no sentido de causar dependência. No intuito 

de favorecer a compreensão da leitura, ao longo do texto, os termos que fazem referência 

direta a tais subcategorias aparecerão em negrito. 

Em todas as entrevistas realizadas, surgiram reflexões em torno da especificidade do 

crack, das suas características, entretanto, a ideia de que estamos diante de uma droga que 

invariavelmente conduz seus usuários à perda da capacidade de discernir e, 

consequentemente, da reflexão sobre a pertinência de um tratamento foi rejeitada na maioria 

das entrevistas, como pode ser destacado no seguinte conteúdo:  
“Olha... eu vejo que não, sabe? Que o crack tem uma questão específica, é uma substância que tem um nível de 
dependência mais rápida, que tem uma complicação sim, grande, né, mas a gente, por exemplo, no Programa 
Atitude54 a gente não fez nenhuma, dentro do Programa, nenhum nível de internação involuntária, compulsória, e 
a gente tá com os serviços todos lotados, né, e as pessoas vão, de imediato no efeito, ou logo após, mas em 
seguida tá com muito discernimento, tá com consciência de que quer ter um novo projeto de vida, de que quer se 
inserir num processo de atendimento, de poder resgatar novos vínculos e, de uma maneira geral, das duas mil 
pessoas que passaram no programa nesse ano, a gente teve uma adesão significativa dentro dos serviços[...]. Os 
usuários de crack estão procurando o serviço, eles estão querendo ser bem cuidados, eles estão querendo serviços 
de qualidade, que é muito escasso no Brasil[...]”. (ENTREVISTA 14). 

 
A fala do entrevistado indicada acima aponta que diversos sujeitos usuários de crack 

tem aderido a serviços que tem a voluntariedade para o tratamento como princípio básico, o 

que conduz ao questionamento da argumentação de que os usuários de crack precisam ter o 

tratamento como algo imposto, pois, caso contrário, não terão discernimento para buscar 

ajuda. O próprio número de pessoas que, no estado de Pernambuco (cerca de 2.000 apenas em 

2012, segundo o entrevistado), buscaram o referido Programa (Atitude) de forma voluntária 

favorece questionamentos sobre a suposta perda da capacidade de discernir das pessoas 

que usam crack. 

Na entrevista 07, a profissional que atua em um Centro de Atenção Psicossocial para 

usuários de álcool e outras drogas (CAPS-ad) coloca que: “em relação à pessoa perder a 
                                                
54 O entrevistado faz referência ao “Programa Atitude”, uma ação vinculada ao Governo do Estado de 
Pernambuco, que tem como objetivo oferecer um conjunto de serviços com foco na prevenção e atendimento aos 
usuários de álcool, crack e outras drogas. Sobre isso ver o tópico 2.3.1 deste trabalho. 
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capacidade de discernir, eu não concordo de todo [...] eu vejo como uma coisa muito, muito 

pontual. Naquela hora ali do uso, mas passado esse uso, dormiu, se reestabelece” 

(ENTREVISTA 07). 

Entre os (as) profissionais entrevistados (as) que trabalham com população em situação 

de rua, houve alta incidência de respostas que indicam que usuários de crack estão solicitando 

tratamento / internamento, sendo inclusive ressaltado pelos (as) entrevistados (as) que alguns 

deles avaliam, por conta própria, que precisam interromper o uso de crack. Na entrevista 12, a 

pessoa que trabalha com abordagem social colocou que: “Eles mesmos, quando se acham 

incapazes de sair, começam a pedir a gente. Tendo uma visão mais ampla, eles querem 

tratamento[...]. Muitas vezes já ouvi: não pode levar nós não? Cadê? Onde é”? Quero ir!”. 

(ENTREVISTA 12)  

Quanto à possibilidade de uso controlado / uso social do crack, três respostas nas 

quais os entrevistados relataram não ter conhecimento de usuários que conseguem controlar o 

uso do crack chamaram atenção. Em uma delas, um dos participantes afirmou:  
“Eu não conheço nenhum uso social do crack. Não conheço. Pode existir, é verdade, mas se agente for falar 
“regra”, que toda regra tem exceção, pode existir, mas eu digo assim: eu não conheci. É verdade que eu posso 
estar com a amostra viciada, evidente, porque pra mim só chega o problema, a pessoa, mas eu não tenho ouvido 
falar”. (ENTREVISTA 04, grifo nosso). 

 
Tal colocação remete a confrontação com algo relacionado à própria concepção tida 

como consenso entre estudiosos da área de dependência química, já que é lugar comum 

considerar que nem todo usuário de drogas estabelecerá uma relação de dependência com a 

(s) droga (s) utilizada (s).  

Neste sentido, de acordo com o I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID), em 2001, ano em que a expansão do uso do crack ainda dava seus 

primeiros passos no Brasil, não mais que 12% das pessoas que fazem uso de drogas 

psicotrópicas podem ser consideradas como dependentes. 

As estatísticas encontram consonância na própria literatura relacionada ao fenômeno do 

uso de drogas55, que aponta a necessidade de reflexão sobre os diversos tipos possíveis de 

uso. Como afirma Martins e Paiva (1989, p.34): “a abordagem moderna da questão da 

toxicomania insiste em analisar tal fenômeno a partir de três fatores: a personalidade do 

consumidor de drogas, o seu meio sócio-cultural e as características dos efeitos que as drogas 

causam sobre seu organismo e psiquismo”.  

Partindo desta concepção, a droga, com as suas características particulares, é apenas um 
                                                
55 Sobre isso, ver tópico 2.1 deste trabalho. 
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elemento que interfere na produção de quadros de dependência, e não o único, o que implica 

em considerar que nem todas as pessoas que fazem uso de crack terão o mesmo “resultado”, 

já que cada usuário é singular no que se refere às suas características de personalidade e ao 

seu contexto (familiar, social, cultural, econômico...). 

Assim, nos parece relevante o questionamento do próprio sujeito entrevistado sobre a 

possibilidade de sua concepção está “contaminada” pela amostra que ele tem acesso, que é 

composta exclusivamente por pessoas que buscam atendimento em função de problemas 

relacionados ao uso de drogas – “É verdade que eu posso estar com a amostra viciada, 

evidente, porque pra mim só chega o problema[...]” (ENTREVISTA 04).  

No mesmo sentido, outras duas pessoas entrevistadas colocam: 
eu não conheço público que faça uso moderado de crack. O que eu conheço – pelo menos aqui – é um público 
que fez uso de crack e não gostou. Mas não público que controla o uso de pedras que usa por semana. Ou vai 
para compulsão, ou usa, não gosta e volta pra sua droga de preferência”. (ENTREVISTA 03) 
 
Em relação a eles se tornarem dependentes... veja, eu ainda não conheci nenhum que tenha dito “eu fumei, eu dei 
o meu primeiro tiro e eu decidi que eu não queria mais aquilo”. Eu já ouvi pessoas que fazem uso já há 10 anos 
do crack, entende? Até já ouvi também usuários que deram o primeiro tiro e só vieram dar outro tiro daqui a, sei 
lá, 2, 3 meses. Mas que depois daí, depois deu 2, 3 meses, depois continuou usando. Não foi uma coisa assim, 
que parou”. (ENTREVISTA 07) 

 
Vale frisar que ambas também atuam em serviços que atendem exclusivamente pessoas 

que buscam tratamento relacionado ao uso de drogas, cabendo, assim, a mesma ponderação 

sobre uma possível “contaminação” da sua amostra, afinal, pessoas que fazem um uso 

controlado de qualquer droga certamente não buscam tratamento.  

A argumentação apresentada pelos três sujeitos sobre a relação que os usuários 

estabelecem com o crack (de invariável descontrole no uso) parece estar referenciada pelas 

suas próprias práticas cotidianas.  

Conforme destacado no tópico 2.5 deste trabalho, há uma relação dialética entre 

representações e práticas sociais, incluindo-se as práticas profissionais. Ou seja, as práticas 

são guiadas pelas representações sociais, mas estas (RS) também emergem da variedade das 

práticas (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000). Dessa forma, diante de algo novo, não – 

familiar, os sujeitos se apoiam nas próprias práticas profissionais para elaborarem um dado 

conhecimento, uma representação social sobre o crack e sobre seus usuários.   

Como defende Moscovici (2009, p. 59), “ao se estudar uma representação, nós devemos 

sempre tentar descobrir a característica de não - familiar que a motivou [...]”. Neste caso, 

parece que um dos aspectos provocadores da não - familiaridade, da estranheza, do 

desconforto diante do fenômeno, foi esse invariável descontrole (identificado pelas pessoas 

entrevistadas citadas acima) dos usuários de crack com relação ao uso da droga, que conduziu 
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a questionamentos acerca de conceitos tidos anteriormente como consensuados, como, por 

exemplo, o que indica que uma minoria de usuários de drogas se tornam dependentes. 

A forma que o crack se expandiu no Brasil parece ter suscitado certa perplexidade 

inclusive em profissionais com larga experiência na área de álcool e outras drogas, sobretudo 

porque, com relação a outras drogas mais utilizadas no país, tais como álcool, maconha e 

cocaína (aspirada), não resta dúvidas que muitos usuários não irão desenvolver um quadro 

que possa ser associado à dependência química. 

Contradizendo as colocações extraídas das entrevistas citadas anteriormente, uma 

entrevistada relatou ter conhecimento de pessoas que estão fazendo um uso controlado do 

crack, sem que isso necessariamente traga grandes comprometimentos, colocando que 

“existem pessoas que fazem uso do crack, um uso funcional – em Salvador tá se usando essa 

expressão [...] já se fala de pessoas que fazem uso há dez quinze anos e não tem nenhuma 

quebra de vínculo social” (ENTREVISTA 01).  

Um dos entrevistados, da área de psiquiatria, quando questionado se estaríamos diante 

de uma droga que tem estremecido conceitos antes consolidados sobre dependência, já que 

muitas pessoas (inclusive profissionais com experiência na área) tem afirmado não ter 

conhecimento de pessoas que fazem um uso controlado do crack, pondera: “[...]algumas 

pessoas mais experientes do crack, passam a fumar misturada, passam a diluir numa 

maconha... passa a dominar, tem gente que domina o crack e não tem tanta consequência 

como outros tem[...]”. (ENTREVISTA 05) 

A partir dos trechos apresentados, se percebe divergências de concepções relacionadas 

ao crack, mesmo entre membros de um mesmo grupo social. Para  Santos (2005), os conflitos 

gerados por esta heterogeneidade de pensamentos, pelos dissensos, representam a 

possibilidade de mudanças. 

No que se refere à vinculação entre uso do crack e consequências físicas / psíquicas / 

sociais, todas as pessoas entrevistadas compactuam a concepção de que o crack tem 

especificidades que fazem com que muitas das pessoas que estabelecem um quadro de 

dependência sofram repercussões físicas e/ou psíquicas e/ou sociais rapidamente, entretanto, 

uma delas, que se posicionou favoravelmente à proposta de internamento compulsório de 

usuários de crack da forma que foi efetivada no Rio de Janeiro, parece dedicar ao crack um 

lugar mais “poderoso”, atribuindo ao uso da droga, por si só, profundas transformações no 

sujeito:   
O crack, por exemplo, ele gera, de repente em alguns pacientes a libido fica exacerbada e esses pacientes 
cometem promiscuidade sexual, gerando até um estupro, por exemplo. O crack, muitas vezes, faz o paciente 
ficar violento[...]. O crack faz o paciente faltar ao trabalho, o crack faz um paciente entrar na depressão 
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profunda, que ele fica pensando em morrer no outro dia se não usar novamente, ele já vai usar o crack chorando, 
desesperado também, sabendo daquilo. Então, como é que um paciente vai produzir socialmente numa eterna 
fissura, numa eterna abstinência? Porque o crack o corpo pede. Eu uso dez pedras agora, eu acordo, o corpo tá 
querendo. Isso me faz cometer vários transtornos de conduta como roubar, outros pacientes aqui roubaram o 
padre porque tinham vontade de usar droga e não tinham dinheiro, tiveram que comprar, roubar o padre pra 
comprar. E os pacientes que não são ricos têm que roubar pra manter o vício, tá entendendo? Então, 
independente sendo compulsivo ou não, o crack gera distúrbio comportamental. Então não é uma questão só de 
compulsividade[...]. Não é que todo usuário de crack é psicopata, mas todo usuário de crack ele tem 
comportamentos antissociais[...]. A droga visivelmente pior é o crack[...]é uma droga que de alguma forma acaba 
com o indivíduo em um curto prazo. Eu uso crack hoje, daqui a quinze dias eu perco quinze quilos, daqui a 
quinze dias eu estou agitado, quebrando tudo em casa[...] é a droga mais devastadora a curto prazo[...]. As outras 
demoram mais um pouquinho. (ENTREVISTA 03)   

 
Tal argumentação remete a uma concepção que generaliza todos os usuários de crack, 

concebendo-os como iguais na manifestação de “comportamentos anti-sociais”, situando-os 

como “vítimas” de algo que é externo (nesse caso, uma substância psicoativa – o crack), não 

considerando a relação entre droga, contexto, características do sujeito. Objetiva-se o crack 

como um mal em si e o usuário de crack como alguém que é ou vai se tornar anti - social e 

doente (ver trecho grifado). Esta representação sobre o crack e seus usuários parece estar 

ancorada na concepção de que a droga faz o sujeito e não o sujeito faz a droga.  

A atribuição da manifestação de algum comportamento exclusivamente à droga também 

apareceu em outras entrevistas, quando, por exemplo, uma das profissionais entrevistadas 

coloca que “houve caso aqui de uma menina ter tocado fogo aqui no espaço, devido ao 

crack”. (ENTREVISTA 02). A argumentação da entrevistada parece ter como referência uma 

representação social do crack que é ancorada no suposto poder da substância sobre o sujeito, 

na sua capacidade de transformar o indivíduo. Tal “conhecimento” construído sobre o crack 

abafa o desconforto que a situação apresenta. O crack (objeto inanimado) assume o lugar de 

“sujeito”, responsável pelo ocorrido. Pronto! Está explicado! A culpa pelo ocorrido foi do 

crack! 

Ao longo da análise das demais entrevistas, todos os sujeitos entrevistados ressaltam os 

diversos danos (físicos, sociais, psíquicos) causados pelo uso sistemático do crack, 

diferenciando-o de outras drogas, o que pode ser evidenciado nas próprias expressões 

utilizadas em diversas entrevistas para fazer referência a este aspecto: “o poder devastador do 

crack” (ENTREVISTA 01); “eu acho que essa droga é a pior, viu?[...] é uma droga que tá 

destruindo [...] (ENTREVISTA 02); “eu acho que o afundamento emocional, né, uma 

depressão pós uso de crack é mais intensa, o sofrimento é mais intenso[...]. (ENTREVISTA  

04); “o crack ele lesa pulmão, faz um tipo de pneumonia que você tem que realmente tratar 

[...] a pessoa pode fazer várias convulsões (ENTREVISTA 06); “aqueles usuários que vem e 

dizem que são dependentes de crack são muito mais debilitados[...] muito mais ansiosos, mais 
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magros[...] acho que tem uma tendência a destruir o organismo mais rápido” – 

(ENTREVISTA 15).  

Embora os trechos citados expressem uma concepção que situa o crack como uma 

substância com alto poder de causar danos, nenhum (a) dos (as) entrevistados (as) acima se 

posicionou favoravelmente à proposta de internamento compulsório da forma que foi 

efetivada no Rio de Janeiro. Oliveira e Santos (2010, p. 76) defendem que: “apesar das 

especificidades do uso do crack, não se justifica a criação de espaços exclusivos para o 

atendimento desta população, o que só reforçaria o estigma e a exclusão”. 

Quanto ao poder do crack no sentido de causar dependência, se evidencia uma 

concepção sobre o crack como uma droga que tem determinadas características que tornam os 

sujeitos mais vulneráveis ao estabelecimento de um quadro de dependência, como pode-se 

verificar nos trechos a seguir: “o crack tem uma questão específica, é uma substância que tem 

um nível de dependência mais rápida” (ENTREVISTA 14); “a droga, em si, o crack, traz um 

quadro diferencial do uso de outras drogas”(ENTREVISTA 10); “o crack eles, na fissura que 

eles ficam, na angústia que eles ficam, na abstinência, eles enlouquecem literalmente[...] eu 

acredito que tem um potencial mais forte[...]”(ENTREVISTA 12); “trata-se de uma droga com 

poder dependogênico muito alto”(ENTREVISTA 07); “a compulsão no crack, a minha 

impressão é que ela é mais rápida, mais intensa [...]” – (ENTREVISTA 04) 

Entretanto, isso não implica em dizer que os (as) entrevistados (as) apresentam a 

concepção de que todo uso de crack conduzirá necessariamente ao estabelecimento de um 

quadro de dependência a partir dos primeiros eventos de uso. Em determinadas entrevistas, 

foi destacado que algumas pessoas tem usado crack e nem todas dão continuidade, inclusive 

porque não gostam dos efeitos, como já citado em trecho apresentado anteriormente.   

Na entrevista 05, o entrevistado rechaça a ideia de que todo uso de crack conduzirá 

necessariamente ao desenvolvimento de um quadro de dependência química:  
Ninguém pode dizer que toda pessoa que faz uso de álcool ela vai ter o mesmo comportamento isso vale pra 
maconha, isso vale pro crack, isso vale pra qualquer uma. Tem um componente biológico individual e tem o 
componente agressividade da droga. Claro que tem, né. E você tem uma situação de uso, abuso, dependência, 
que vai variar das interpretações que você tem. Eu não sei se a gente possa hoje dizer que o crack é uma droga 
que apareceu num componente absolutamente novo, aonde quem tocar vai estar contaminado mortalmente pela 
dependência e pela inadequação social. Acho isso um grande erro. Muito perigoso essa afirmação. Você pode em 
determinadas situações dizer que determinada droga dentro da vulnerabilidade do uso, da maneira como se 
coloca no conjunto dos fatores sociais, ambientais, biológicos coisa e tal, ela tem uma distribuição de 
comprometimento diferente[...] A gente não pode ir de encontro, né, ficar dizendo que o crack traz uma 
especificidade tão potente que a gente vai agregar essa singularidade em determinado grupo. Como muita gente 
pensa: “o crack, entrou, não sai mais. (ENTREVISTA 05). 
 

Analisando o conteúdo das entrevistas, observa-se que prevalece a concepção de que o 

uso de drogas, inclusive do crack, deve ser observado em sua singularidade, considerando não 
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apenas o “poder” da substância no sentido de causar dependência, mas também o contexto em 

que esses usuários estão inseridos e as suas características individuais, já que o “encontro” 

entre estes três elementos produzem quadros dos mais distintos. Considerando a alta 

incidência de argumentações que ressaltaram a relação entre padrão de uso de crack e 

contexto social, estabeleceu-se uma categoria específica para agrupar tais argumentos.   

 

4.2.2. Padrão de uso de crack e contexto social 

 

Esta categoria agrupou relatos que estabelecem relações entre a expansão / o padrão 

de uso do crack e o contexto social, já que as pessoas entrevistadas respaldaram seus 

posicionamentos com relação à proposta de internamento compulsório para usuários de crack 

considerando tal aspecto, entre outros. Assim, destacam-se os trechos que constam 

argumentos que remetem às seguintes subcategorias: usuários de crack e exclusão social; 

ausência de políticas públicas / de garantia de direitos: 
acho que essas pessoas muitas delas estão no lugar do invisível na sociedade durante muito tempo; muitos ali 
que fazem uso de crack hoje eram moradores de rua há anos e ninguém nunca fez nada, ficava por ali, passava 
por cima das pessoas – literalmente, porque muitos estão debaixo dos viadutos, né..., a sociedade passa por cima 
dessas pessoas e não tem nenhum, nenhum olhar diferenciado pra isso[...]. Tem muitas coisas anteriores que se 
você for olhar a desassistência e o abandono dessa população, e de repente agora vir com essa conversa boazinha 
de que vai cuidar dessas pessoas arrancando elas de onde elas estão e jogando em abrigo, né, então pra mim é um 
desrespeito total. (ENTREVISTA 01); 

 
o crack, como ele vem de uma forma mais, digamos, visível, explícito, os danos, as consequências, a situação de 
exclusão dentro da sociedade, num é. Eu acho que ele meio que foi constituído como um álibi, um argumento, 
né, pra se camuflar outras situações que a própria sociedade, outros problemas que a própria sociedade produz, 
produziu, né, inclusive dando um reforço a essa condição [...] a pergunta que eu sempre faço é: “há quanto tempo 
essa criança tá na rua? há quanto tempo esse adolescente tá na rua? Há quanto tempo tá fora da escola?”.  [...] 
Agora essa criança e esse adolescente tem problema com o crack, mas essa criança e esse adolescente esteve em 
situação de vulnerabilidade antes. Esteve fora da escola, esteve sem proteção familiar, esteve sem proteção do 
Estado. Então a sensação que eu tenho, é que o crack terminou sendo meio que assim, um objeto de, digamos, 
argumentação pra se manter uma postura conservadora e camuflar aquilo, de fato, que a própria sociedade 
produziu [...]. (ENTREVISTA 10). 

 
A gente sabe também que historicamente a essa população foi negado todos os direitos[...]. Essas famílias desses 
meninos que só foram vistos pela sociedade na hora em que cometeram um delito. A existência toda, essas 
famílias ficaram invisíveis para a sociedade. Os direitos, as políticas públicas não chegaram. Elas não tiveram 
condições de acesso. (ENTREVISTA 08) 
 

 Na entrevista 12, o psicólogo que atua em equipamento público de assistência ao 

usuário de álcool e outras drogas destaca:  
[...] se a gente entende que esse processo da passagem, por exemplo, da cocaína que é, pra o crack, a gente vai 
entender por duas óticas: a cocaína – isso se a gente entender um pouquinho os dados, vamos dizer 
socioculturais, né-, que a cocaína tava muito atrelada à elite, a uma coisa mais, vamos dizer assim, elitizada. E o 
crack vem como uma droga muito barata, muito acessível, principalmente nesses setores da sociedade onde se 
existe a ausência de políticas públicas e de vulnerabilidade social. Então isso vem se alastrando. [...] o crack é 
bem democrático. [...] lá tem pessoas que utilizam o crack também de classe média e classe alta, mas não tem 
como a gente fechar os olhos pra entender que onde existe mais vulnerabilidade social e faltam políticas 
públicas, o crack ele adentra com maior facilidade [...]. Eu acho que o crack na maioria dos casos está muito 
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ligado também a uma situação de vulnerabilidade social. Então se eu interno esse indivíduo seis meses, e depois 
desses seis meses em tratamento, seja ele compulsório ou não, ele retorna para o mesmo, para o mesmo lócus de 
vulnerabilidade social onde ele não vai ter outras possibilidades de emprego e renda, de reestruturação social... 
lamentavelmente eu acho que o prognóstico seria ele recair novamente nesse uso. [...] aí a gente entra na questão 
subjetiva desse uso, né, o que é que esse uso tá, vamos dizer, anestesiando esse usuário, de que realidade, né. 
Então às vezes ficar dopado é uma escolha lógica, né. “Então eu vou ficar dopado pra não ficar vivenciando essa 
realidade de tanta vulnerabilidade[...]”. (ENTREVISTA 12) 
 

  Os argumentos apresentados pelas pessoas entrevistadas remetem à importância da 

garantia de direitos, entendendo que a sua ausência favorece a criação de um contexto 

propício ao aumento do uso de drogas, na medida em que o uso destas surge também como 

forma de lidar com uma realidade que, para alguns, seria insuportável sem tal “suporte”. 

Neste sentido, há, entre as pessoas entrevistadas, uma concepção sobre o “lugar” da droga na 

vida de um dependente químico, situando-a como algo que ajuda a lidar com a dor da própria 

existência, como se pode verificar nos trechos abaixo:  
É muito difícil você encontrar alguém que usa droga só pela droga. Entendeu? Até muita gente jovem... olhe, a 
gente trabalha também com, com, com criança e adolescente que a gente encontra na rua, né, como a gente 
trabalha com a vulnerabilidade, com todos os direitos violados, então a gente também encontra muitos 
adolescentes e muitas crianças. Pode ser até pra justificar, mas eles geralmente dizem “eu não vou pra casa”, 
“não tem comida”. Entendeu? (ENTREVISTA 12) 

 
se essa pessoa está num processo de desorganização, que ela não consegue ser escutada pela família, se ela não 
consegue ser vista pelas políticas públicas, se ela tá lá à margem, de fato, da sociedade, no meu entendimento 
acho que essa pessoa tá muito mais propícia a tudo: a fazer uso de tudo, a se matar, vamos dizer assim, né, que o 
uso da droga é você estar se matando, né, aos poucos. Então eu acho que quando realmente falta isso mesmo, 
acho que é muito mais propício que essa pessoa estar aderindo à drogadição e está se destruindo mais rápido. 
Quando ela consegue ter esse aparato mesmo familiar e dos serviços públicos, eu acho que eles conseguem se 
organizar melhor. (ENTREVISTA 15) 

  
Tal concepção toma como referência o saber científico amplamente difundido entre 

estudiosos / trabalhadores / pesquisadores da área de álcool e outras drogas, que, como já 

destacado várias vezes ao longo deste trabalho, ressaltam a importância de compreender que 

não apenas as características do produto interferem na construção de um quadro de 

dependência, mas também o indivíduo (com a sua personalidade) e o seu espaço, a sua 

inserção na sociedade, na cultura (OLIVEIRA, 1989). 

 

4.3 – TRATAMENTO RELACIONADO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA  

 

Ao apresentarem os seus posicionamentos com relação ao internamento compulsório 

para usuários de crack, os sujeitos entrevistados também utilizaram argumentos que remetem 

à classe temática tratamento.  

Estes argumentos foram agrupados nas seguintes categorias: proposta de internamento 

compulsório para usuários de crack e garantia / violação dos Direitos Humanos; 
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características das políticas / das ações públicas existentes no Brasil; internamento de 

dependentes químicos. 

 

4.3.1 - Proposta de Internamento Compulsório para Usuários de Crack e Garantia / 

Violação dos Direitos Humanos 

 

Nesta categoria, agruparam-se os argumentos que remetem a 04 subcategorias, sendo 

elas: intencionalidade da proposta; relação com a Reforma Psiquiátrica, pertinência da 

intervenção; direito / dever do Estado intervir diante do contexto do uso de crack.  

Seguindo a mesma lógica adotada até aqui, ao longo do texto, os termos que fazem 

referência às subcategorias referidas acima serão destacados em negrito, entretanto, não 

raramente as subcategorias se misturam entre si, já que, ao apresentarem reflexões 

relacionadas a essas classes de argumentos, muitas vezes os entrevistados também trazem 

questões relacionadas às demais.     

No que se refere à intencionalidade da proposta, houve alta frequência de respostas 

que carregam um tom de questionamento às reais intenções da proposta de internamento 

compulsório para usuários de crack, situando-a como algo afastado de um devido cuidado 

com a população que faz uso da referida droga, como se pode observar em trechos colhidos 

das entrevistas citadas abaixo:  
A intenção é limpar a cidade, né. Você vê que as pessoas estão sendo transferidas, estão sendo retiradas dos 
locais [...]. Minha funcionária da minha casa já é uma senhora, e ela falando eu me lembrei demais dessa 
internação compulsória, ela dando um exemplo, a gente conversando, eu dizendo pra ela: ‘eita, eu tenho que ir 
pro dentista hoje de tarde’, aí ela disse assim: ‘eu não tenho esse problema’. Aí eu disse: ‘não?’. Ela disse: ‘Não! 
Arranquei todos os meus dentes’. Ela não tem nenhum dente na boca, então aí ela não precisa ir pra o dentista, 
ela ficou livre do dentista. É assim, eu estou com a unha encravada, pronto...! Pra eu acabar a minha unha 
encravada, eu vou amputar o dedo, ou amputar a mão. Então assim, essa é a política que o governo tá 
oferecendo, né. Não vai ter mais crianças na rua. Vão trancafiar as crianças todinhas num espaço e aí tá livre. 
Ninguém mais vai ver crianças ali na rua. Aí eu sou completamente contra isso. Vamos, pra ninguém mais ter 
problemas com dentista, vamos arrancar todos os dentes? Quem é que concorda com isso?  Vai se fazer o quê? 
Tirar dali, arrancar aquele menino dali pra não ver, pra ninguém ver que esses meninos existem? (ENTREVISTA 
01) 

 
Eu acho que é um produto que vende mais rápido. É um marketing que vende mais rápido. No momento que 
você pega e vende pra população “olha, eu tenho uma, uma fórmula aqui mais rápida e eficaz em que eu vou lá, 
pego, trato e ele tá reinserido”. Então você vende esse produto mais imediatista... aparentemente as pessoas, até 
por não estarem mergulhados nesses temas e discutindo, e trabalhando nessa área, acabam comprando a ideia de 
que, no marketing mais rápido, né. “Opa, chegou a solução ali... salvadora”. De que vai lá, vai fazer, vai pegar, e 
vai pra ter um... “ah, ele agora ele vai ficar bem melhor”, etc. Então acho que vender esse marketing que se 
gerou em relação... à única possibilidade ser a  compulsoriedade pra, pra, pras pessoas que estão ali, a forma 
como foi trazida, uma comoção de sentimento da população às vezes favorece pra que num primeiro momento 
essas intervenções sejam, sejam aprovadas, né, trazendo aí essa limpeza, trazendo aí essa higienização da cidade, 
agora a cidade vai estar mais bem organizada... agora... me espantou muito às vezes quando você, quando 
colocava que o melhor resultado, e isso eu via também na internet, que era assim, mostrava uma foto, em 
determinado local tinham pessoas de, de... usando crack, e depois com o resultado bom dessa intervenção, era a 
foto no mesmo espaço sem nenhuma pessoa usando crack. Então na realidade foi limpeza urbana, o indicador de 
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resultado aí teria que ser os usuários. Pra onde eles foram? aonde eles estão ou como  eles estão? como é que foi 
feito? quais são os grupos que estão acontecendo? qual é a relação da família? qual é...? por que...? não é tão 
simples você simplesmente... é... num processo complicado que é a questão dependência química, ter uma 
intervenção imediatista, acreditar que tá tudo mudado, né. Então me assustou esse indicador de resultado de uma 
fotografia de um espaço físico. Na realidade você tá dando um indicador de um espaço físico, praquele local 
físico em que tinha pessoas, de alguma maneira, perturbando a ordem naquele, naquele, naquele espaço. 
(ENTREVISTA 14). 
 
eu me alinho um pouco a uma questão da discussão, que é tipo um retrocesso naquele processo de que “vamos 
tirar os loucos da rua”; “vamos deixar as cidades limpas”, né? (ENTREVISTA 07) 
 

Em outras entrevistas, embora as pessoas se posicionem contrárias à proposta, surgiram 

argumentos que relacionam a intencionalidade ao “tamanho do problema”, apontando que o 

Estado buscou dar respostas com relação a algo que se mostra tão devastador: 
Os usuários eles costumam marcar, né, “quando eu comecei a usar o crack, né, a minha vida, de fato, se acabou. 
Até enquanto usava cocaína podia até administrar, mas o crack veio...”. Então, como ela é uma droga assim, 
muito devastadora, eu penso que o Poder Público buscou uma intervenção que fosse também mais imediatista, 
tá, que pudesse trazer a questão da força também pra conter aquela, aquela, aquele fenômeno ali que tá tamanha 
destruição, né, tava tão devastador [...]. Eu penso que o Poder Público pensou na internação compulsória como a 
medida mais imediata, a medida mais, a imaginação que fosse mais eficaz, mais rápida pra conter aquele, aquela 
desorganização, aquela destruição toda que tava se dando. (ENTREVISTA 07). 

 
 Além de questionar a intencionalidade da proposta, algumas pessoas entrevistadas 

apresentaram argumentos para respaldar seus posicionamentos resgatando questões 

relacionadas à Reforma Psiquiátrica / à luta antimanicomial, colocando que a proposta de 

internação compulsória de forma generalizada – para todos que usam crack e que estão nas 

ruas, vai de encontro a conquistas que foram frutos de processos de transformações ocorridas 

na área de saúde mental, estando estes intimamente vinculados à busca por garantia de 

direitos das pessoas portadoras de transtornos psíquicos e representados pela criação da lei 

10.216, de 2001.   

 Vale destacar que a classe de profissionais que se debruçou mais sobre tais argumentos 

é composta por psicólogos (as) / psiquiatras com atuação na rede pública de atenção aos 

usuários de álcool e outras drogas e / ou na gestão de políticas / intervenções na área de saúde 

mental e que estiveram / estão bastante envolvidos na construção das referidas 

transformações. Neste sentido destaca-se alguns trechos das entrevistas:  
O tema ele é, assim, é um tema bem complexo, num é, porque assim, a gente viveu isso na, na história da saúde 
mental eu acho que viveu isso mais fortemente. Há alguns anos atrás, há algumas décadas atrás e a sensação que 
eu tenho é que isso, assim, retorna com força novamente, né. E aí eu acho que antes de discutir propriamente a 
internação compulsória, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre que sentidos esse tipo de 
procedimentos traz consigo, que tá muito associado ao controle, né. E aí assim, eu sempre costumo dizer que da 
mesma forma que a sociedade, por um tempo, né, estabeleceu formas de lidar com a loucura, ela hoje reproduz 
em relação ao usuário de droga, especialmente ao usuário de crack, né. E aí tem, claro, toda uma influência nessa 
questão do crack [...]. (ENTREVISTA 10) 

 
É difícil, é muito complexo. Eu acho que toda medida, ela tem um risco de você estar naquele limite entre bom 
senso diante de você resguardar uma vida e o abuso diante da... do caça e da alternativa mais fechada, ou da 
alternativa de quebra de direito, né. Então isso é algo que... não é fácil essa discussão[...] a gente participou de 
uma maneira muito, muito intensa na construção dos critérios para uma internação involuntária na década de 
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noventa, né, quando se iniciou essa discussão da psiquiatria. Foi um debate intenso, um debate no Brasil inteiro 
[...]. E aquilo que a gente colocava muito: quando é que você pode, em que situações o indivíduo perde a sua 
condição de direito, diante de que fato ele perde a sua condição de direito e passa a não puder mais responder por 
ele próprio e isso justifique, justifica a sua internação involuntária[...]. Não é uma instituição psiquiátrica, mas é 
em instituições fechadas, né, aonde há uma situação de controle, não é, a pessoa passa a ser um objeto da 
instituição, não tem a condição de liberdade, quando sai, quando entra, não é, não responde ao direito próprio, 
em que condição um indivíduo que esteja consumindo determinada droga, ele está sujeito a isso. A gente não 
pode deslocar, não pode apagar, e nem legalmente a história, não é. Se você já tem uma lei, no mínimo você tem 
que dizer porque é que não cabe dentro dessa lei internação pro crack, né. Porque é que não cabe? [...]. Por que é 
que ela não serve? Qual é que é o fator diferente da interpretação da, da, legal, ao pé da letra, vamos dizer assim, 
da interpretação do sentido da lei, né. Porque é que ela hoje não responde quando você diz “olhe, eu vou fazer 
internação compulsória pra uma pessoa”, seja adulta, criança mais ainda, adolescente mais ainda, de menor mais 
ainda, porque é uma coisa específica na proteção do direito do menor, né, da criança e do adolescente, né [...]. 
(ENTREVISTA 05) 
 

Percebe-se que tais argumentos estão ancorados nos mesmos valores, ideias e crenças 

que sustentaram a luta antimanicomial, remetendo a identidade desses profissionais com esta 

luta, com os processos que garantiram a reestruturação do modelo de assistência em saúde 

mental, incluindo-se a atenção aos usuários de álcool e outras drogas, que passou a enfatizar a 

importância da garantia de direitos dos portadores de transtornos psíquicos. 

 Embora os (as) profissionais da assistência social, com exceção de um (a) deles (as), 

não tenham feito referências diretas à Reforma Psiquiátrica, percebe-se que os argumentos 

que estão subjacentes aos posicionamentos também se ancoram na garantia dos Direitos 

Humanos das pessoas atendidas, na medida em que enfatizam a importância de respeito ao 

desejo / às singularidades na proposição das intervenções: 
[...] a gente trabalha com desejo do usuário [...]. Nós trabalhamos com o desejo do morador de rua. Se ele não 
quiser sair da rua não adianta a gente querer tirá-lo à força, né. Então o mesmo formato é pra o uso de droga [...] 
(ENTREVISTA 12) 

 
[...]. A construção do plano de atendimento é feito junto com os usuários.  Eu acho que isso tem muito mais a 
ver, que é como eu falei no início: a coisa dialogada. A coisa construída em conjunto do que aquela coisa 
imposta. Isso é fato, assim... é fato mesmo. Porque até pra vida da gente a gente tira isso, né. Nada que é 
imposto, nada que é construído sem a minha, o meu consentimento, né, sem eu acreditar naquilo, eu acho que 
não surge, não surte tanto efeito [...]. (ENTREVISTA 15) 

 
Referindo-se a um casal atendido recentemente, que produziu uma carta para equipe 

técnica do serviço, a profissional continua sua argumentação no mesmo sentido:  
[...] foi ontem que a gente recebeu essa carta, ele colocou que não acreditava mais nas políticas, não acreditava 
mais nos serviços públicos. E aí ele viu aqui essa equipe como a equipe que conseguiu entender ele como 
diferente, que a gente trabalhou junto com ele os caminhos, né, pra eles mudarem um pouco a vida deles.  Mudar 
a gente não sabe se vão conseguir mudar, mas pelo menos dar oportunidade de eles construírem uma vida 
diferente. Então a gente trabalhou isso tudo com eles e eles reconheceram que realmente as políticas existem 
ainda, que as políticas podem dar certo, mas de uma forma dialogada, de uma forma construída em conjunto; a 
gente, logicamente, colocando os limites, mas a gente também dando espaço pra eles, dar a eles, trabalhar junto 
com eles, não impondo tão seriamente o que a gente quer, porque o desejo não é só da equipe. A gente tem que 
trabalhar junto com o usuário nisso. Eu acho que isso surte muito mais efeito, né, trabalhando nesse formato [...] 
eu acho que aquela carta ali simbolizou muito bem o nosso processo de trabalho que eu acho que é por aí 
mesmo. Eu acho que é isso [...] Construção dialogada [...] Construção dialogada, respeitando o tempo, talvez 
aquilo que a gente quer praquele momento não é o tempo dele. Talvez ele não responda a gente hoje, né, mas é o 
que a gente tá achando que é melhor pra ele. (ENTREVISTA 15) 
 



101 
 

A relação entre a proposta efetivada no Rio de Janeiro e a possível violação dos Direitos 

Humanos atravessou o conteúdo de diversas entrevistas. Entretanto, destaca-se que todos os 

profissionais de saúde concebem o internamento compulsório / involuntário como pertinente 

em alguns casos específicos (uma minoria), desde que seja efetivado a partir de uma 

cuidadosa análise, em conformidade com os critérios técnicos / legais estabelecidos para sua 

adoção. Nestes casos, situam tal possibilidade de internamento, inclusive, como garantia (e 

não como violação) dos Direitos Humanos, como estratégia de cuidado.   
Eu acho que o que é ruim é essa, essa circunscrição do crack. Por quê? Porque o crack, você tá entendendo? [...] 
vários pacientes que são dependentes de crack, tem pessoas de todos os níveis dependentes de crack [...]  e 
pessoas que você... não sei! “Não sei o que é que acontece comigo”, né. É isso eu escuto muito, assim: “não sei... 
eu estou com toda a determinação do mundo, de parar, tarará, tarará, tarará...” dá quinze dias de abstinência, 
vinte dias, a pessoa pega dinheiro, pega..., tem tempo, pega um momento de privacidade e tal... enlouquece. 
Simplesmente. Não é pra ser internado compulsoriamente aí. Agora, quando este uso começa a entrar em uma 
situação de abandono onde a pessoa abandona sua higiene, abandona sua família, abandona a si mesmo, 
abandona tudo e tá uma coisa compulsiva, né, ela precisa ser interrompida naquele uso. Eu acho que aí vem a 
questão. Agora não seria só o crack; seria qualquer outra droga, né. (ENTREVISTA 04) 

 
[...] eu concordo que haja internação, né. A gente que trabalha com a clínica sabe que algumas pessoas se 
relacionam com a droga de forma tão autodestrutiva, que elas têm um comprometimento na capacidade de se 
autocuidar, né. Comprometimento na capacidade de escolha. Isso tudo fica muito perturbado, muito atrapalhado, 
então nesses casos uma indicação de internação num leito hospitalar onde ela pudesse se cuidar clinicamente. 
Muitas vezes até, nos primeiros momentos, até uma intervenção até involuntária mesmo. Intervenção...uma 
internação até involuntária, né. A pessoa puder passar alguns dias pra ela voltar ao senso dela e puder dizer 
assim: “eu quero me tratar” ou “eu não quero me tratar”, e não querendo, ela ter a liberdade de sair [...]. 
(ENTREVISTA 01) 

 
[...] se você faz uma intervenção que não é humanizada, né, humanizada no sentido não da intervenção 
compulsória. Eu acho que às vezes, quando isso é atrelado “não, isso não é humanizado”, é ao contrário. Eu acho 
que às vezes é muito mais humanizado você fazer uma intervenção numa pessoa que naquele momento tá 
precisando do que deixá-la continuar no seu projeto de morte. Mas o que eu falo é na questão do acolhimento, de 
como é feito esse acolhimento, de como é feito esse, essa explicação desse momento, como é trabalhado com 
esse usuário essa questão da compulsoriedade naquele momento. Eu acho que se isso for trabalhado de uma 
forma humanizada, um acolhimento bem feito, com a equipe preparada, a consequência disso vai ser mais na 
frente esse usuário entender que realmente ele estava precisando daquele cuidado [...].  (ENTREVISTA 13) 

 
Pra mim, a gente não pode negar o momento de uma determinada intervenção compulsória, entendeu? Não dá. 
Porque às vezes você está diante de casos que a pessoa está num grau de desorganização psíquica que num, 
num... o risco à vida de terceiros ante ele é grande. Então há um momento, por isso nós defendemos não acabar 
com a internação involuntária. Nós defendemos, no caso, durante anos a regulamentação da internação 
involuntária. Esse é o sentido da lei do estado e da lei federal. Como se regulamentar em quê condições e aonde 
vai fazer. Em quê condições, quê serviços eles vão ter, quais são as características desses serviços pra você poder 
fazer isso [...]. Eu acho que você não pode, até um direito à vida, né, da pessoa que está em risco. Você não pode 
negar, na minha opinião, não dá pra você... em momento algum, em qualquer situação dizer: não se deve fazer 
intervenção involuntária, seja ela por uma questão de uso abusivo de álcool e droga, onde a pessoa esteja num 
grau de desorganização acentuado, com a vida aí, tendo a questão em risco, seja por quadro psicótico, 
esquizofrênico, que a pessoa esteja num grau de desorganização da vida, com o mesmo risco. Né? Não dá pra 
você dizer assim: “não! está proibido a internação!”. Porque... complicado isso aí [...] (ENTREVISTA 05)  
 

Os argumentos apresentados reforçam a ideia de que o uso / a dependência de crack não 

deve ser o fator que determina a adoção de tal intervenção, mas, simultaneamente, indicam 

que a internação compulsória não deve ser inserida em um rol de “intervenções proibidas” 

independentemente da situação.  
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Ao se posicionarem com relação à proposta de internação compulsória para usuários de 

crack, os sujeitos também apresentaram argumentações que questionam a pertinência da 

intervenção da maneira que foi implementada no Rio de Janeiro, se remetendo à importância 

de considerar a singularidade dos quadros mais diversos que podem surgir a partir do uso do 

crack, o que implica em uma concepção de que o tratamento não pode ser engessado, no 

sentido de haver a mesma indicação de encaminhamentos para situações distintas.  

Os mesmos sujeitos que se posicionaram dessa forma destacaram, ao longo das 

entrevistas, que o questionamento não deve recair sob o internamento involuntário / 

compulsório em si mesmo, já que, a depender do caso, o consideram legítimo, mas sim nas 

condições em que tal intervenção é adotada. 

Na entrevista 01, a psicóloga entrevistada deixa clara sua posição: 
[...] eu fico pensando assim, eu sempre dou esse exemplo fazendo a comparação, essa analogia. Se você é a favor 
ou contra de ter UTI no hospital, né. Todo mundo diz que é a favor de ter UTI. Agora o que é que você pensa, de 
você chegar numa urgência porque você está com dor de ouvido e o médico lhe botar na UTI e dizer “pra 
prevenir você vai ficar na UTI por um tempo, num é!?, entubado, né, porque se você tiver uma dificuldade 
respiratória maior por conta dessa gripe que você tá, você não vai ter risco de vida, né”. Quem é que concordaria 
com isso? Ninguém. Você vai levar seu filho, aí vai dizer assim: “veja, vamos começar pela UTI, aí ele vai 
melhorando e vai melhorando, e vai voltando”. Ninguém quer isso. Então a internação compulsória, ela propõe 
que o tratamento comece pela UTI e isso pra mim é uma falha absurda, né. O tratamento não pode começar pelo 
último recurso [...] as pessoas estão sendo arrastadas no rodo, né. Vai todo mundo. E isso aí é uma falha básica, 
num é, de saúde coletiva, de princípio de, da integralidade do sujeito, de individualidade, né, da singularidade de 
cada um. Arrasta tudo! (ENTREVISTA 01) 

 
Na entrevista 06, a psiquiatra de um Centro de Atenção Psicossocial para usuários de 

álcool e outras drogas (CAPS-ad) segue argumentação semelhante, contrária à adoção da 

internação compulsória / involuntária como “medida padrão” para usuários de crack, citando:  
[...] nós temos que ver a história do paciente, porque tem aquele paciente que é somente dependente de crack, 
mas nós temos também usuários que além da dependência do crack, eles têm transtorno, e aí o uso da droga 
piora o quadro mental, e também depende das complicações que esse paciente tem[...]. Então, eu creio que a 
gente tem que avaliar caso a caso pra ver onde é que se enquadra. Eu não creio que isso deva ser usado para 
todos. Porque é o crack tem que internar? Não! (ENTREVISTA 06) 

 
Para Lancetti (2011, p. 119): “o problema não é internar [...], mas sim como internar e, 

principalmente, onde e com que perspectivas”. 

 As argumentações que salientaram a necessidade de consideração das singularidades 

de cada caso para se avaliar a pertinência da adoção de internação involuntária / 

compulsória não se restringiram aos profissionais da saúde, conforme pode ser observado em 

relato de uma assistente social que coordena atividades junto à população em situação de rua: 
É uma estratégia que eu acho que mostra a incapacidade das políticas públicas. Ela retrata, realmente, a 
incapacidade das políticas públicas em fazer um atendimento adequado para aquelas pessoas que estão nessa 
situação [...] tem casos específicos que eu defendo, né. Alguns casos específicos que já foi feito várias tentativas, 
que toda uma equipe avalia no serviço que ele já passou, o usuário já passou por vários serviços, né, que 
realmente tem aquele caso gritante que ninguém conseguiu chegar, em algum momento vai levar a morte 
daquela pessoa, aí eu acho que sim. Mas se virem uma estratégia modelo para situações como um todo, acho que 
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não é eficaz. Entendeu? Acho que em alguns casos, isoladamente, aquele caso que passou por vários serviços, 
várias políticas, várias intervenções, aquela pessoa tá vindo a óbito mesmo, assim, se não fizer uma intervenção 
aquela pessoa vai morrer. Talvez esses casos eles poderiam ser revistos, né. Mas assim, não pra ser adotado como 
está fazendo a gestão, como uma medida padrão. [...]eu não concordo! (ENTREVISTA 15) 
 

Observa-se nas argumentações que atravessam os posicionamentos dos sujeitos 

entrevistados que, de alguma maneira, estão realizando intervenções públicas junto a usuários 

de álcool e outras drogas, uma relação íntima com aquelas apresentadas por representantes 

dos movimentos sociais e trabalhadores que historicamente lutam por garantia de direitos dos 

usuários de álcool e outras drogas. , o que se torna claro quando observa-se o posicionamento 

registrado na “Carta de Belo Horizonte por uma política cidadã sobre drogas”56, recentemente 

divulgada pela Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos (FMDDH) e a Rede 

Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA), que foi elaborada a partir das 

discussões realizadas no Seminário “Drogas e Cidades: pensamentos para uma prática 

cidadã”, realizado em março de 2013. Nela, destacam-se as seguintes posições relacionadas à 

proposta de internamento compulsório para usuários de crack: 
Como cidadãos, responsáveis e atuantes nas políticas públicas sobre drogas, 
repudiamos as ações higienistas, violentas e repressivas de tratamento aos usuários 
de drogas, em especial de crack, levadas a cabo e divulgadas como solução do 
problema nas grandes cidades, destacadamente no Rio de Janeiro e São Paulo; que 
as chamadas cracolândias antes de serem a “pátria dos craqueiros” é um território de 
esquecidos e abandonados pela cidade e poder público, devendo as intervenções 
públicas fortalecerem os direitos de cidadania dos moradores destes territórios e dos 
usuários que ali se encontram para fazer uso de drogas, e não recolhê-los 
indiscriminadamente. Ao contrário, deve-se investir no laço e vínculo com os 
mesmos, trazendo-os para rede de tratamento e assistência; não aceitamos nem tão 
pouco defendemos a realização das internações compulsórias e involuntárias como 
recurso primeiro e em massa dos usuários. Tais ações não cuidam, apontam o 
fracasso clínico e social de busca de consentimento ao cuidado e são, na prática, um 
ato de sequestro dos direitos. (CARTA DE BELO HORIZONTE POR UMA 
POLÍTICA CIDADÃ SOBRE DROGAS, 2013) 

 
 

Quanto ao direito / dever do Estado intervir diante do contexto do uso de crack, as 

argumentações são no sentido de que o Estado realmente precisa intervir diante de algumas 

situações, mas as pessoas entrevistadas, com exceção de duas delas, entendem que não através 

de uma proposta que visa internar todos (as) que fazem uso de determinada droga e que estão 

nas ruas. Neste sentido, as argumentações remetem à importância de se observar o contexto 

social, a ausência de garantia de direitos, assim como a pertinência de cada proposta adotada 

pelo Estado para lidar com a questão, como se pode observar em trechos das entrevistas 

citadas abaixo:   

                                                
56 CARTA de Belo Horizonte por uma política cidadã sobre drogas. 2013. Disponível em: 
<http://www.redehumanizasus.net/61422-a-politica-de-alcool-e-drogas-em-campinas-recomeco-ou-retrocesso>. 
Acesso em: 06 maio 2013. 



104 
 

Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é infringido pelo Estado permanentemente. Se for ler o 
Estatuto, é dever do Estado. É direito da criança alimentação, educação, saúde, então se a gente, né, Estado, 
Sociedade, fizer a parte que nos cabe, vai ter muito menos crianças nas drogas. Isso eu não tenho nenhuma 
dúvida. [...] eu acho que o Estado precisa de uma intervenção sim. Precisa fazer o papel dele. [...] não fazia nada 
e agora arranca as pessoas de onde estão, essas crianças que estavam lá, muitas delas são filhas e netas de 
pessoas que já estavam na rua naquela condição de nenhum cuidado, né, e aí precisa sim de uma proteção. 
Quantas crianças estão nas ruas hoje...?. [...] que o Estado tem que fazer, tem que fazer alguma coisa, sim. 
Concordo totalmente, agora não como tá sendo feito. Arrancar as crianças da rua, jogar as crianças em qualquer 
canto por conta de crack? Não, não é por conta de crack. Aqueles meninos que ficam fazendo malabarismo ali, 
que não tem, a maioria não teve contato com crack ainda, né, mas já alguns já bebem, já fumam, não sei o quê, 
dependendo da droga, eles estão desprotegidos de tudo. [...] e quem é que faz alguma coisa? O problema maior 
não é a droga de jeito nenhum, né. Esse abandono, vamos cuidar desses também. Qual é a política pra isso? 
Onde é que tá? Vai se fazer o quê? Tirar dali, arrancar aquele menino dali pra não ver, pra ninguém ver que esses 
meninos existem? (ENTREVISTA 01) 

 
Acho que de fato o Estado não pode ficar parado, agora o movimento do Estado, tem que saber qual é o 
movimento do Estado, né [...].O Estado tem que fazer sim intervenções, tem que organizar suas políticas 
públicas [...] acho que a ausência de serviços como CAPS-AD, de serviços da assistência social mais 
estruturados no Rio também favoreça pra que essas intervenções imediatistas sejam adotadas [...] de fato, o 
Estado tem que ter um tipo de intervenção. Agora a forma de intervenção, a metodologia de intervenção do 
Estado é que tem que saber o que é que eu quero, né. O que é que o Estado quer com aquilo, né. O Estado quer 
simplesmente tirá-los da rua? Mas tirá-los pra quê? Pra onde? Pra que situação? Pra... qual o objetivo que você 
quer?, né. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz muito claro isso também, né: que o 
Estado tem que garantir políticas públicas efetivas; que o Estado tem que estar... o plano de convivência familiar 
e comunitário deixa muito claro isso: a importância de você ter serviços da rede próximos à comunidade, a 
importância de você fazer o máximo pra poder vincular e não perder os vínculos afetivos seja com irmãos, seja 
com as relações familiares existentes. O fazer, de fato atrelar ele a todo o serviço público, né. Porque você tirar 
ali do local, ir pra, pra um bairro distante, pra colocá-lo em determinado local ali isolado, sem fazer com que 
ele... haja uma rede de serviços, talvez seja reproduzir uma... até mesmo um modelo prisional pra criança e 
adolescente [...]. (ENTREVISTA 14)  

  
Observa-se que os argumentos estão permeados por uma compreensão de que o Estado 

deve considerar os marcos legais existentes para pensar nas estratégias de cuidado mais 

adequadas junto a população usuária de crack, tais como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).   

De forma semelhante, em trechos citados anteriormente neste trabalho, nos quais as 

pessoas entrevistadas apresentam argumentações que relacionam à proposta de internamento 

compulsório para usuários de crack à violação dos Direitos Humanos, há menção à Lei 

10.216, conhecida como a lei da Reforma Psiquiátrica, citando-a como referência para avaliar 

a pertinência da adoção de internações que sejam involuntárias / compulsórias. 

Percebe-se, ainda, que as pessoas entrevistadas estão frequentemente apresentando 

argumentos que falam da necessidade do Estado se implicar na estruturação de uma rede 

baseada na pluralidade de serviços / de intervenções, com capacidade para dar conta do 

atendimento de demandas diversas, o que vai ao encontro das diretrizes da Política do 

Ministério da Saúde de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras drogas (2003), que 

tem na intersetorialidade e na integralidade das ações, alguns dos seus princípios básicos.    

Neste sentido, na entrevista 14, o psicólogo que desempenha função na gestão da 
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política de assistência social do Estado de Pernambuco coloca: 
O Estado tem que investir em equipes, tem que investir em Centro POP, tem que investir em CREAS, tem que 
investir em CAPS-AD 24 horas, tem que investir em unidade de acolhimento, tem que investir em leito de 
desintoxicação, tem que investir em abordagem social, em consultório de rua. Tem que investir numa rede 
complexa, né, numa rede de serviços, porque... se não investe, e isso é, isso custa mais caro, isso também custa 
mais desafio de toda a rede [...] (ENTREVISTA 14)  
 

Já uma das psicólogas entrevistadas, com experiência na gestão de políticas de saúde 

mental, cita:  
[...] não é que o Estado ele tenha que ficar de braços cruzados. A gente tem um problema real, que é a forma hoje 
como a sociedade lida com a questão da droga. E a forma, o lugar que a droga tá tomando na vida das pessoas, 
né, e a forma como o uso da droga tem colocado, produzido consequências pra vida das pessoas. Eu acho que é 
um problema real e que o Estado ele tem que ter algum tipo de intervenção. Agora o que a gente questiona é esse 
tipo de intervenção vertical, autoritário, o que na verdade limpa a cidade, né, resolve superficialmente o 
problema, mas não de uma forma estruturante ou que seja de forma mais efetiva pra vida das pessoas. 
[...].[...]não seria mais indicado do que tirar pra um espaço, né, obrigatório..., de forma obrigatória, mas 
desenvolver ações onde as pessoas estão. Então com equipes que possam fazer abordagem de rua, com equipes 
que possam se vincular de alguma forma, com equipes que possam construir processualmente, né, o desejo, a 
possibilidade de se cuidar, com equipes que possam entrar, por exemplo, com os cuidados básicos, porque a 
gente sabe que muitas dessas pessoas que fazem uso de drogas demandam, num primeiro momento, ser cuidadas 
do ponto de vista clínico, de cuidados muito básicos, de documentação, de questões de uma comissão social, de 
um espaço onde possa tomar um banho, possa ser acolhida. Então, será que quando o Estado fala de estar 
presente, fazer alguma coisa, não seria se apropriar desses espaços, não no sentido de repressão dessas pessoas, 
ou de expulsão, mas no sentido de dizer “nós estamos aqui e vamos desenvolver alguma coisa que ajude, né, a 
ser reconstituída aqui esse espaço”. (ENTREVISTA 10) 
 

Tais argumentos apontam para uma concepção de que é dever do Estado intervir, mas 

que isso não implica em imposição de intervenções, nem mesmo em retirada das pessoas 

usuárias de crack dos “seus” espaços. Ao contrário, a entrevistada destaca a importância de 

maior aproximação do Estado nas ações que tenham como finalidade o “cuidar”, inclusive 

para identificar as necessidades de cada caso, possibilitando os encaminhamentos devidos.   

Os argumentos apresentados pelos (as) psicólogos (as), nas entrevistas 10 e 11, apontam 

concepções sobre o papel do Estado com relação aos usuários de crack, relacionando-o ao 

ofertar serviços que sigam a lógica do acesso à saúde enquanto um direito do cidadão e não 

como um dever. Tal concepção encontra respaldo no próprio Código de Ética da referida 

profissão, balizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que 

indica que o acesso à saúde é um direito universal e não uma imposição (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2002)  

Neste sentido, tais argumentos parecem fortalecer a ideia de que, na medida em que o 

Estado impõe o internamento aos usuários de crack, sob o argumento de que eles precisam de 

tratamento, se coloca enquanto violador dos Direitos Humanos. 

 

 4.3.2 - Características das políticas / das ações públicas existentes no Brasil 

 Ao expressarem seus posicionamentos relacionados à proposta de internação 
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compulsória para usuários de crack, muitos (as) profissionais utilizaram argumentos 

relacionados às características das intervenções públicas que são realizadas atualmente.    

Dessa forma, nessa categoria, agruparam-se os argumentos que remetem ao próprio 

conhecimento sobre o crack, que respalda a adoção de determinadas intervenções, assim 

como as condições /características da política de atenção ao usuário de álcool e outras 

drogas / dos serviços e das equipes técnicas.  

Quanto ao conhecimento sobre o crack, entre as pessoas entrevistadas, há uma 

concepção compartilhada entre diversos profissionais de que se trata de uma droga ainda 

muito nova e que, por isso, se faz necessário maior aprofundamento para se pensar em 

intervenções apropriadas. Um dos psiquiatras entrevistados coloca: 
Eu acho que nós estamos confusos e perdidos diante do crack. Eu acho que a gente não consegue, eu acho que é 
o fenômeno que tá deixando todo mundo perplexo, né, assim... a quantidade de pessoas envolvidas, a forma 
como elas estão envolvidas, enfim... é desconcertante! (ENTREVISTA 04) 

 
Ainda com relação ao (des)conhecimento sobre o crack, na entrevista 01, a psicóloga 

refere:  
 
Se a gente pensa no fator mesmo do modelo de atenção ao usuário de álcool e outras drogas que era utilizado, se 
tinha um perfil de usuário diferente do perfil, né, mais comum que a gente vê do usuário de crack. O poder 
devastador do crack, a velocidade com que o crack entrou, a forma como o crack entrou, eu acho que 
desestabilizou um pouco todo, todo trabalho que se tinha, né, de como era que era feito. Acho que trouxe essa, e 
que na minha opinião isso é uma falácia o que eu estou dizendo assim, no sentido de que quando eu comecei a 
trabalhar com droga, se tinha um pouco dessa ideia com maconha. Quando eu era criança, a maconha era um 
terror [...], tinha palestras nas escolas falando de cocaína, que ia cair o cabelo da pessoa, caia as pernas, furava 
tudo, não sei o quê... era um terror. E, na verdade, quando a gente vai estudar a substância, estudar as relações 
das pessoas, não é tão terror assim como se diz. Então veio como se fosse, o crack veio como uma, como uma 
explosão mesmo, que desestabilizou as equipes porque, à medida que entrou o dependente de crack, pessoas de 
várias faixas etárias, pessoas com perfis completamente diferenciados, [...] veio de todo jeito. Tem adolescente, 
tem idoso, tem adulto, tem gente que nunca usou droga, tem gente que usava droga, outras drogas e nunca teve 
problema; então vem uma coisa bem desarrumada que passou a não caber no modelo que era oferecido. Acho 
que essa questão da, do desconhecimento das equipes, do despreparo das equipes de lidar com a substância nova 
e que trazia impactos diferentes nas pessoas. Acho que isso foi uma questão, né. Faltou velocidade nas equipes 
de estudar crack, de se capacitar pra isso, de ser preparada pra receber. Veio que, muito desarrumado, como tudo 
acontece na nossa saúde, né. A gente só aprende alguma coisa sobre alguma doença depois que tem muita gente 
já doente, já... o grito vem, a solução vem depois de muito tempo de grito. (ENTREVISTA 01)  

 
Percebe-se no trecho acima que a entrevistada compartilha da argumentação 

apresentada na entrevista citada anteriormente (entrevista 04), mas, em um dado momento, a 

própria pessoa denomina o conteúdo da sua fala como “uma falácia”, passando a comparar o 

“susto”, a “perplexidade” causada pela expansão do crack a outros momentos históricos, em 

que outras drogas tinham conotação semelhante à dada ao crack nos dias atuais, como se 

percebesse que, em certa medida, sua posição estivesse permeada por uma representação 

social que foi construída acerca do crack, objetivada como a “droga diferente de todas as 

outras”, “a droga que tem um poder devastador”, que desestabilizou conceitos e práticas 

relacionadas à área de álcool e outras drogas.  
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Questionado sobre esse “poder” do crack de desestabilizar conceitos e práticas 

existentes até então na área de álcool e outras drogas, um dos profissionais entrevistados, com 

experiência na gestão de políticas de saúde mental, coloca: 
 
Na verdade, Marcelo, eu não sei se é, o crack veio pra, não sei se é exagero isso que eu vou dizer, quebrar os 
paradigmas, veio pra desorganizar os processos. Acho que, acho que não. Acho que... não existe nada igual, 
permanentemente... quando apareceu a questão das drogas relacionadas ao ácido também foi um boom no mundo 
inteiro e tudo mais. As drogas injetáveis também. Acho que tudo são ciclos. Depende muito da, da... o êxtase, 
vamos dizer, desde que o êxtase entrou, se vocês vão ver, nas grandes festas, raves ainda na, na Europa, e em 
vários cantos, como é que a, a juventude lida com esse negócio de criar algo que seja hiperenergético no corpo, e 
mistura, e muda, quer dizer, isso... a gente não pode pegar porque uma tem, talvez, uma, uma consequência, ou 
um conjunto de variáveis mais complexa, que ela seja o maior divisor de água de todos os tempos, a ponto de 
desconstruir o que foi construído. Eu acho que não. Eu acho que ela abre uma... abre, vamos dizer assim, um 
processo... num é nem abre, ela faz com que os processos sejam mais vistos por suas complexidades. Abre várias 
interrogações. Você tem que requalificar, você tem que adaptar a ideia, você tem que, você tem que pensar uma 
forma diferente de você, de você lidar com o tratamento. (ENTREVISTA 05) 
 
 

Assim como a entrevistada citada anteriormente (entrevista 01) falou da forma que a 

maconha era concebida há algum tempo, o conteúdo mencionado acima também remete à 

importância de se pensar que a “perplexidade” causada pela expansão do uso do crack, pelo 

contexto que se apresenta com relação a essa droga na atualidade, pode estar relacionada ao 

próprio desconhecimento que a sociedade, inclusive os profissionais envolvidos na gestão / 

operacionalização de políticas, ainda tem sobre o assunto, fazendo com que, em alguns 

momentos, sustentem suas posições em algumas representações sociais construídas sobre a 

droga e, consequentemente, sugiram propostas que sejam guiadas por tais representações. 

Em outra entrevista, realizada com um dos gestores da política de assistência social do 

Estado de Pernambuco, o sujeito cita:  

 
[...]. Então acho que quando o crack ele vai, ele aparece, e principalmente a área religiosa, de uma maneira geral, 
né, principalmente aí evangélicos e... trouxeram uma, um discurso em relação ao crack trazendo também 
conteúdos que geram esse... um discurso que favorece um certo tipo de pânico, um certo tipo de intervenção 
imediatista[...] contribui pra que a população entre em mitos [...] e não entre, não mergulhe em evidências 
científicas, não mergulhe nas situações que requer um desafio maior das políticas públicas, questões 
socioeconômicas, questões psicossociais de uma maneira geral, questões relacionadas à exclusão, né, que 
demandam das políticas públicas um esforço maior. Então acho que o crack, quando veio aquelas cenas de uso 
de crack, e a mídia também explorando muito esse tema pra uma formação de opinião num determinado foco, 
né, acho que contribuiu, uniu isso, às questões religiosas, a população criar fantasias em relação ao tema [...]. [...] 
facilita pra que gere uma série de mitos que podem transcorrer ou favorecer a um tipo de pânico, a um tipo de 
comoção de sentimento que faça com que boas intenções possam ser bastante prejudiciais à população, ao 
sujeito, né [...] de forma nenhuma isso esteja minimizando o problema, minimizando a situação [...]. 
(ENTREVISTA 14) 

 
Percebe-se que o profissional, contrário à medida adotada no Rio de Janeiro, argumenta  

vinculando a proposta de internar compulsoriamente os usuários do crack  aos 

“conhecimentos” que foram construídos em torno dessa droga, o que nos remete à ideia de 
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que a intervenção teve como referência representações sociais construídas sobre o crack e, 

consequentemente, sobre o usuário de crack e o tratamento que deve ser disponibilizado a 

esse público.  

Apesar das argumentações apresentadas neste trabalho indicarem para muitas direções, 

para distintas concepções, há um consenso entre os (as) entrevistados (as) sobre a gravidade 

do quadro que se apresenta no Brasil relacionado ao uso do crack, assim como sobre o grande 

potencial da referida droga no sentido de favorecer o estabelecimento de uma relação de 

dependência. Embora com intensidade bastante variável, em todas as entrevistas surgiram 

argumentos que indicam que o crack é diferente das demais drogas mais conhecidas e usadas 

no Brasil, sobretudo a partir da sua “capacidade” de gerar danos ao sujeito.  

Entretanto, simultaneamente, em algumas entrevistas, os (as) profissionais fazem 

menção a situações que, de alguma forma, colocam em “xeque” este lugar atribuído ao crack, 

como se pode observar nos trechos abaixo, colhidos de entrevistas realizadas com 

profissionais que trabalham em instituições de tratamento para pessoas que fazem uso abusivo 

de álcool e outras drogas:   
Eu acho que você tratar com uma pessoa que é dependente de crack é desconcertante [...]. Eu acho difícil de 
tratar [...]. É uma coisa muito complicada. Agora, acho difícil tratar o alcoolismo. Acho muito difícil, entendeu? 
Eu acho mais difícil o alcoolismo porque o apelo pra se beber, a publicidade de bebida alcoólica é pior, né. [...] o 
uso do crack tem algumas barreiras, tem algumas restrições, você tá entendendo? Mas eu acho muito difícil. Não 
estou fazendo nenhum tipo de... não, não... é porque eu acho difícil mesmo, sabe? Pessoas que querem parar de 
beber, alcoolistas graves... bom... internamento involuntário de alcoolista, isso é uma coisa comum. Comum! 
(ENTREVISTA 04). 

  
[...] independe da compulsão, o crack, ele gera distúrbios comportamentais. O crack, por exemplo, ele gera, de 
repente em alguns pacientes a libido fica exacerbada e esses pacientes cometem promiscuidade sexual,  gerando 
até um estupro, por exemplo. O crack, muitas vezes, faz o paciente ficar violento, ele tá na rua lá; o crack faz o 
paciente faltar ao trabalho, o crack faz um paciente entrar na depressão profunda, que ele fica pensando em 
morrer no outro dia se não usar novamente, ele já vai usar o crack chorando, desesperado [...]. Porque o crack o 
corpo pede. Eu uso dez pedras agora, eu acordo, o corpo tá querendo[...]. [...] também tem que ter muito cuidado, 
porque se eu falar que o crack é pior do que o álcool, depende. Se o cara for alcoólatra, o álcool é pior; se o cara 
for de alguma forma um cocaineiro, a cocaína é pior; se o cara for de alguma forma um uso de maconha, 
maconha também é pior, então vai variar da pessoa. Se a minha droga de preferência for o crack, o crack é pior, e 
se for a cocaína, a cocaína é pior. Porque se chegar assim pra um alcoolista, em abstinência, eu não sei qual é o 
pior: um alcoolista em abstinência ou um usuário de crack em abstinência. Ambos experimentam o sofrimento... 
Entendeu? Então assim, num tem, eu não sei como é esse critério de, que de alguma forma algumas pesquisas 
falam, assim, dizendo aqui, “qual a droga pior?”. Depende, porque eu tenho, eu tenho pacientes aqui alcoólatras 
que quando eles saem daqui experimentam uma abstinência e têm um delírio, é insuportável, é um sofrimento 
[...]. Então assim, quem sofre mais? [...] talvez possa ter pesquisa no cérebro, quem causa maior dano, mas o que 
a gente vê é que não é essa questão de qual é o pior [...]. (ENTREVISTA 03)  
 

Os trechos das entrevistas citadas parecem representar um “choque” entre o 

conhecimento técnico / científico que os profissionais detêm sobre dependência química, que 

indica que nem todo usuário de drogas se tornará dependente, que a droga mais destrutiva é 

sempre aquela que o sujeito estabelece uma relação de dependência, que o descontrole / a 

compulsão pelo uso é uma das características de qualquer quadro de dependência e o sentido 
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dado ao crack do ponto de vista social. Uma droga nova, não familiar, que assume o lugar de 

ameaça social e objetiva as crenças e medos da população com relação às “drogas” de modo 

geral. 

Este movimento é evidente quando, nos últimos dois trechos citados (ENTREVISTAS 

03 e 04), os sujeitos estão desenvolvendo uma argumentação no sentido de situar o tratamento 

relacionado ao uso de crack como o mais difícil e/ou o crack como a droga mais potente / 

mais perigosa e, de repente, por conta própria, como se estivessem se dando conta de que 

estão reproduzindo algo que tem sido compartilhado socialmente sobre a droga, passam a 

apresentar outros argumentos (“[...] tratar com uma pessoa que é dependente de crack é 

desconcertante [...]. Agora, acho difícil tratar o alcoolismo. [...]. Eu acho mais difícil o 

alcoolismo [...]”. (ENTREVISTA 04); “[...]. Porque o crack o corpo pede. Eu uso dez pedras 

agora, eu acordo, o corpo tá querendo[...]. [...] também tem que ter muito cuidado, porque se 

eu falar que o crack é pior do que o álcool, depende. Se o cara for alcoólatra, o álcool é pior”. 

(ENTREVISTA 03). 

Como referido anteriormente, observa-se que as pessoas entrevistadas buscam 

sustentação para os seus argumentos nas próprias práticas junto a usuários de crack, havendo 

alta incidência de respostas que indicam a escassez de conhecimentos mais aprofundados 

sobre a citada droga como fator que interfere na dificuldade de condução do tratamento, assim 

como na proposição de algumas intervenções públicas. Com relação a este aspecto, alguns 

psiquiatras entrevistados destacam: 
[...]. Como não tenho critério, como nós estamos perplexos, você tá entendendo?, ninguém também, dentro da 
nossa cultura, quer pesquisar, porque não existe, a gente olha o imediatismo, politicamente tem que se dar uma 
resposta, as igrejas têm que dar uma resposta, né... então... deixa eu só atender... veja... essa coisa maciça, você tá 
entendendo?, imediatista, isso é crack... sabe?... essa similaridade com o crack é uma coisa intensa e fugaz e sem 
profundidade [...]. [...]. Entra a questão religiosa. Entra, né. Feito eu te disse: é o bem contra o mal. As pessoas 
tão fazendo do tratamento proselitismo religioso. Não conseguem ser tão claros assim alguns, mas a maioria sim, 
e o pensamento é assim [...]. É coisa do diabo. Então começa-se agora a ter todo tipo de... [...]. [...] outro dia eu 
vi uma reportagem sobre a peste na Europa. Era a mesma coisa. Sabe? O que é que a gente fazia? “Não, queima 
não sei o quê”. Sabe? “Dá urina pra ele beber”; “Faz isso”; [...] sabe? “vamos começar”, aí vinha, “mas urina só 
não. Tem que ir urina, tem que rezar, tem que pendurar de cabeça pra baixo, tem que fazer isso [...]”, e aí 
começava todo tipo de prática porque era exatamente isso. Aí grassa –na ignorância - grassa todo tipo de viagem, 
fantasias...oportunismo![...] dentro da ignorância começa a vir o pensamento mágico. Aí vem, você tá 
entendendo?, seis meses, um ano, nove meses, o tempo de uma gestação, e aí vai dando pano pra manga, pra 
cada um dar a sua viagem. (ENTREVISTA 04) 

 
Então tem uma coisa que é mal estudada ainda, né. Então, dizer..., tem a questão midiática também, né. Tem a 
questão midiática de transformar o... num é. Não é pouca coisa não. Você vê a imprensa inteira colocando como 
o desastre familiar, né, o mal do século, tá entendendo. Você tem uma dimensão também de como é tratado do 
ponto de vista da grande mídia, da pequena mídia. A religião também incorporou. Os evangélicos incorporaram a 
questão do crack como um elemento central na consagração da família, de tudo, e aí... se você... não sei 
estatisticamente, tem muito pouco estudo ainda. Quantas pessoas foram desagregadas... o álcool continua sendo 
o principal problema. Quantas outras drogas, o poliuso, as famílias foram também desorganizadas, né. E será que 
o crack estatisticamente ocupou o espaço de todos? Não tem como dizer se é ou se não é, mas com certeza lá no 
imaginário do coletivo religioso, ocupou. (ENTREVISTA 05) 
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Na entrevista 05 (citada acima), o profissional reforça a necessidade de se buscar mais 

conhecimento sobre o crack, chamando atenção para um tipo de concepção que foi sendo 

“jogada” para sociedade com relação ao crack, às suas consequências, à sua vinculação com 

“desorganização familiar”. Tal argumentação remete à questão apontada anteriormente, 

relacionada à influência de determinadas representações sociais que foram sendo construídas 

sobre o crack na proposição de algumas intervenções públicas, como parece ser o caso do 

internamento compulsório da maneira que foi efetivada no Rio de Janeiro.  

O relato acima remete, ainda, à ideia de que as representações sociais sobre o crack 

estão ancoradas não só em questões relacionadas aos prejuízos físicos / psíquicos atribuídos à 

droga, mas também à sua suposta capacidade de “destruir famílias”, de “desorganizar tudo”. 

Diante do novo, do não-familiar e, portanto, do ameaçador, surge a necessidade de rápida 

elaboração de conhecimentos que sirvam de referência para uma aproximação com este objeto 

desconhecido, que causa desconforto exatamente pelo seu caráter não-familiar (MOSCOVICI, 

2007).  

Dessa forma, objetiva-se o crack como a droga da destruição. O crack passa ser o 

responsável por todas as “mazelas” da sociedade e das famílias, movimento que, aliás, se 

verifica na sociedade em outros tempos, com relação a outros fenômenos.  

Como citou uma das psicólogas entrevistadas: “toda droga nova, ela vem associada a 

todos esses mitos. Eu aprendi em casa que se a pessoa experimentasse maconha ficava 

dependente e ia viver vendendo bugiganga na praia, ou ia morrer [...]. Foi assim que eu 

aprendi o que era maconha”. (ENTREVISTA 01). 

Os argumentos que remetem às condições / características da política de atenção ao 

usuário de álcool e outras drogas / dos serviços e das equipes técnicas, seja para justificar 

posicionamentos favoráveis à proposta de internação compulsória, seja para argumentar que 

propostas dessa natureza surgiram diante da fragilidade / precariedade das ações públicas 

existentes, foram frequentes nas entrevistas.  

Na entrevista 09, por exemplo, uma das duas pessoas que se posicionou  favoravelmente 

à proposta adotada Rio de Janeiro colocou que: “[...] é o certo! Vai deixar esse pessoal assim, 

nessa epidemia? Tem que internar compulsoriamente! [...] os CAPS são um...uma...uma coisa 

assim, que não existe, né?” (ENTREVISTA 09). 

Entre as pessoas que se posicionaram contrárias, destacam-se os seguintes argumentos:  
[...]. A outra questão é a questão política mesmo. O modelo anterior não dava cer..., não deu certo,  por conta de 
desinvestimento político também. Se a gente tivesse continuado e se fosse possível oferecer pra a população, 
inclusive usuária de crack, o que tava escrito, funcionava. Eu gosto muito de defender o modelo de atenção que 
tinha sido construído. O atendimento no CAPS pra avaliação, avaliação clínica, avaliação psiquiátrica, equipe 
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interdisciplinar, o acompanhamento no território por meio de Consultório de Rua, a atenção à família, 
atendimento familiar, a visita familiar... agora o que é que aconteceu? Foi sugada equipe técnica, então não tinha 
gente pra fazer nada disso. [...] a gente tem serviços pra adolescente que é uma área construída de cem metros 
quadrados, sem cadeira, com cadeira quebrada, com salas abafadas, quentes, então como é que eu vou oferecer, o 
que é que você vai oferecer ali pra adolescentes? É uma bomba pra juntar doze, quinze adolescentes numa sala 
[...] você não ter um lápis pra fazer um trabalho de desenho, trabalho projetivo que ele possa... não tem um 
aparelho de som que você possa colocar uma música pra trabalhar com esse adolescente... então assim... foi uma, 
eu acho que houve uma armadilha coletiva pra destruir o modelo. (ENTREVISTA 01) 

 
[...]. A ausência permite a ação imediata. O que é que acontece? Vou salvar vidas. No salvar vidas vale qualquer 
pacto com todo e qualquer cidadão que queira salvar vida. Então traz a igreja, traz todo mundo, traz as 
cooperativas, traz isso... inclusive, vamos internar involuntário. Não é? Vamos internar involuntário [...] tem 
CAPS absolutamente integrados e tem CAPS isolados, mumificados. Entendeu? Que é o mesmo projeto. Eu 
brinquei uma vez, há pouco tempo atrás, eu olhei assim “meu amigo, esse CAPS aqui ele empomba tudo”. Ele 
aqui defende todos os mais avançados direitos do cidadão, mas, na prática, ele faz muito pouco do que ele se 
propõe a fazer. (ENTREVISTA 05) 

 
se de fato existisse rede, uma rede efetiva, se os gestores assumissem as suas responsabilidades de implantação 
de serviços, e serviços capazes de acolher e cuidar, né, possivelmente a gente quase que inexistiria, digamos, 
essa necessidade da internação compulsória. Porque a gente teria, de alguma forma, diversos mecanismos de 
vincular o usuário à rede. Num é!? Mas o que é que leva, muitas vezes, à Justiça ou ao Juiz determinar a 
internação? É uma contínua desassistência; é uma situação que é bastante conflituosa, que chega no âmbito da 
Justiça, e que como uma forma de resolver problema ele indica a internação [...] eu acho que a gente não tem 
ainda, digamos, uma consistência, uma efetividade do que tá proposto, até porque oficialmente se você vê o 
próprio Estado, Assistência, Saúde, Educação, né, a própria Defesa Social, né, tem, embora esteja fazendo todo 
um movimento de intersetorialidade e integralidade,  ainda são posicionamentos muito diferentes [...] por 
exemplo, quando eu escuto hoje os profissionais que estão na Assistência, especificamente a Assistência daqui 
[...]  o pessoal da Assistência diz assim: “não, porque nós acolhemos de fato o pessoal que faz uso de crack, que 
tá mais vulnerável, mais lascado, precisando..., porque esses a Saúde não consegue dar conta” [...] há meio que 
um divisor. Assistência já retrata, pela atitude, que diz “olha, eu recebo os mais graves” [...]. [...] a sensação que 
eu tenho [...] de que os serviços eles não estão acolhendo na sua, digamos, na sua capacidade que poderiam ter, 
os usuários de crack. Por exemplo, saiu agora recentemente um estudo da professora Roberta Uchôa57, né, que 
sinalizou “olha, 70% das pessoas que estão nos CAPS...” –acho que foi isso, 70%– ‘...fazem uso de álcool’. A 
questão é álcool. Predominantemente. E aí eu fiquei me perguntando assim: ‘o álcool, de fato, já é uma coisa 
muito... já é uma... muito visível. O álcool é um problema relevante mais até do que o crack’. Mas uma pergunta 
me veio assim: ‘[...] será que é só isso, ou é porque a rede não está, de fato, abrindo espaço pro usuário de 
crack?’. Porque abrir espaço também pro usuário de uma droga que é muito carregada, né, além de ser, produzir 
consequências diferenciadas das outras, mas é muito carregada de estigma, de preconceito, de mito, num é, será 
que essa rede assim, ela não, ela não dá conta de lidar com as complexidades? Ou ela não está aberta o 
suficiente, porque isso é radicalizar o projeto. É dizer ‘olha, esse serviço vai funcionar de porta aberta’; ‘esse 
serviço não cabe mais funcionar com tantas regras, enquadrar o usuário de drogas’, porque eu acho que traz 
outros desafios pra equipes.(ENTREVISTA 10) 
 

 A partir dos trechos acima, colhidos de entrevistas realizadas com psicólogas e 

psiquiatras que atuam / atuaram na gestão de políticas de saúde mental, se percebe que, 

embora haja uma clara identificação dos (as) profissionais com os princípios que marcam a 

Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral aos usuários de Álcool e outras Drogas, 

                                                
57 A entrevistada se refere à pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos sobre o Álcool e outras Drogas (GEAD), 
ligado ao Departamento de Serviço Social da UFPE, que aponta que 70% dos usuários de drogas que procuram 
os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPs ad) no Recife apresentam o uso do álcool 
como a razão principal que os levou a acessar o serviço. O levantamento inédito é intitulado: “Entre pedras e 
tiros: perfil dos usuários, estratégias de sobrevivência e impacto social do uso do crack”. REYNALDO, R. 
Álcool é principal motivo de atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial no Recife. 2012. Disponível em:  
<http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=45010:alcool-e-principal-
motivo-de-atendimento-nos-centros-de-atencao-psicossocial-no-recife&catid=153&Itemid=72>. Acesso em 06 
maio 2013. 
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inclusive porque algumas dessas pessoas ajudaram a reformular o modelo de atenção em 

saúde mental no Brasil / no Estado de Pernambuco, há também uma avaliação negativa com 

relação ao funcionamento da rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas no país, 

situando tal “precariedade” / “fragilidade” como preponderante para o surgimento de 

alternativas que tenham um caráter mais imediatista, como a proposta de internação 

compulsória para usuários de crack.  

As argumentações apontam as dificuldades na efetivação de propostas de tratamento 

consistentes, em razão da forma que a rede de cuidado está funcionando na prática, 

destacando-se argumentos que remetem a questões técnicas, mas também ao declínio de 

investimento público na construção e fortalecimento de uma rede de cuidado que seja 

atravessada pela intersetorialidade, integralidade, diversidade nas intervenções. 

 Com relação a este ponto, os(as) profissionais da assistência social entrevistados (as) 

apresentam  argumentos que estão em consonância com os citados acima, principalmente no 

que se refere à fragilidade / precariedade da rede de atenção ao usuário de álcool e outras 

drogas em Recife/PE.  

Tais profissionais argumentam que, muitas vezes, não identificam grandes 

possibilidades de acolhimento dos casos mais graves de usuários de crack nos equipamentos 

da saúde, como se observa na fala de duas profissionais que atuam com populações em 

situação de rua e com jovens que estão com medidas socioeducativas em meio aberto: 

 
eu já tenho pedido às vezes ao juiz pra fazer a suspensão temporária do cumprimento da medida, porque o 
menino faz, ou a menina faz um uso tão abusivo que realmente eu não tenho condições de cumprir uma sentença 
judicial. Ele precisa de medida de proteção. Como tal ele precisa de tratamento, o que infelizmente a gente não 
consegue acessar esse serviço de tratamento. A maioria dos casos o juiz pede pra tirar daqui e vai pra Caruaru, ou 
essas comunidades que a gente chama...comunidades terapêuticas. Porque a gente não consegue... manda pro 
CAPS, no CAPS eles não ficam. [...] tem uma coisa que também frustra muito a nossa equipe e a mim também. 
É a história de que aqueles que decidem ser acompanhados dentro dos CAPS, a história da alta administrativa. 
Aquilo dali, pra mim, é de uma gravidade profunda, num é!? Eles querem o tratamento, mas ainda não estão com 
toda essa autonomia, né, pra sei lá, cumprir algumas regras. Eu acho que as coisas podiam ser repactuadas de 
uma outra natureza [...]. Porque mal o menino chega lá, a gente quando vai saber “e aí, como Fulano tá?”, “não, 
Fulano já teve alta administrativa”. “Ele descumpriu as ordens da casa”. (ENTREVISTA 08) 

 

Eu tenho experiência no que muitos deles dizem, né, que querem sair da droga. Só que muitos acham o CAPS 
leve pra o tamanho do vício que eles mesmos sabem que tem né, da dependência que eles sabem que têm. Então 
muitos a gente leva “mas eu não vou ficar internado não?”; “eu não vou tomar remédio não, é?”; “oxente”! Ah, 
assim não vai adiantar não”; “tia, me bote num lugar que eu não possa...”. Eles mesmos, alguns deles sabem o 
tamanho desse vício deles e eles mesmos pedem. (ENTREVISTA 12) 

 
Os argumentos apresentados nos trechos citados acima parecem não desconsiderar a 

questão da singularidade dos usuários de crack, como se todos tivessem que ser internados. 

Ao contrário, quando as entrevistadas colocam a dificuldade de garantir um internamento a 
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partir do contato com a rede de saúde, fazem referência a casos considerados mais complexos, 

os quais apresentam uma necessidade de um período em espaço “protegido”:  
Ele só quer a droga, não tem mais relação com o mundo [...]. Passa o efeito e começa a tremer e quer porque 
quer, vai matar ou morrer nessa ansiedade, sair daquela angústia. [...] e tem alguns que pedem. Pedem a gente 
[...]. (ENTREVISTA 08) 

 
Ao falarem sobre isso, percebe-se que há uma tendência a considerar tratamento como 

sinônimo de ingresso em algum Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de álcool e 

outras drogas (CAPS-ad), como se esta fosse a única opção que se apresenta quando buscam 

interagir com a rede de saúde, o que, muitas vezes, gera a sensação de que não tem o que 

fazer com os casos considerados mais complexos, restando encaminhar para uma das 

comunidades terapêuticas espalhadas pelo Estado, em razão da ausência / ou precariedade de 

ações que extrapolem os limites de um CAPS-ad.   

Dessa forma, os argumentos apontam para fragilidade da rede de saúde, sobretudo no 

que se refere à necessária, porém ainda muito incipiente, implementação efetiva de serviços 

plurais, diversificados, que possam dar conta das especificidades / necessidades de cada 

usuário. 

 Percebem-se dois vieses nas argumentações que emergiram das entrevistas citadas 

acima (01, 05, 08, 10, 12). Um que aponta para precariedade do funcionamento dos CAPS-ad, 

no que se refere à estrutura física, às condições das equipes para lidar com usuários de crack; 

outro que diz de um lugar que os CAPS-ad tem ocupado, sendo visto (e se colocando) muitas 

vezes como sinônimo da rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas e não como 

apenas um dos equipamentos, entre tantos que deveriam compor uma rede intersetorial de 

cuidado integral ao usuário de álcool e outras drogas. Assim, como adverte uma das pessoas 

entrevistadas, o CAPS-ad “pode estar sujeito a um transtorno bipolar institucional. Eu posso 

tudo, caio fora dos meus princípios [...] e ficar deprimido nos resultados” (ENTREVISTA 05).  

 Os trechos referidos nesta subcategoria foram colhidos das entrevistas de profissionais 

que se posicionaram contrários à adoção do internamento compulsório como intervenção 

padronizada para usuários / dependentes de crack, da forma que foi implementada no Rio de 

Janeiro a partir de maio de 2011 (excetuando-se o trecho citado no início, relacionado à 

entrevista 09). Ao mesmo tempo, consideram a internação compulsória / involuntária como 

uma das tantas possibilidades em um tratamento, mas não a única, muito menos a primeira 

alternativa. Em todos os momentos em que trataram sobre essa questão, reiteraram a 

importância da observância dos critérios legais / técnicos para lançar mão de uma intervenção 

dessa natureza. 
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Ao expressarem seus posicionamentos sobre a proposta de internamento compulsório 

para usuários de crack, os (as) profissionais entrevistados (as) apresentam argumentos 

vinculados às suas concepções sobre a internação de dependentes químicos. Assim, a seguir, 

faz-se a análise dessa categoria. 

 

4.3.3 – Internamento de dependentes químicos 

 

Nesta categoria, observa-se que os profissionais respaldaram suas posições com relação 

à proposta de internamento compulsório para usuários de crack a partir de concepções 

relacionadas ao internamento de dependentes químicos. Assim, agruparam-se os argumentos 

que tem relação com as seguintes subcategorias: internamento voluntário / involuntário / 

compulsório; princípios de um internamento; objetivos / efetividade de um 

internamento.  

Desataca-se que, assim como ocorreu com a apresentação e análise dos resultados das 

demais categorias, frequentemente os argumentos dos sujeitos se inserem quase que 

simultaneamente nas três subcategorias identificadas, sendo inviável tratá-las de tão forma 

separadas. Ressalta-se, ainda, que muitos trechos citados anteriormente quando outras 

categorias foram analisadas, trazem argumentos que também se relacionam com as 

subcategorias que serão analisadas a seguir, como, por exemplo, quando se tratou de 

“condições / características da política de atenção ao usuário de álcool e outras drogas / 

dos serviços e das equipes técnicas”.   

No que se refere à categoria internamento de dependentes químicos, observa-se que 

todos (as) os (as) profissionais entrevistados (as) tem conhecimento de que o tratamento pode 

ser realizado tanto a partir de um internamento, como de outras intervenções que não 

recorram a tal procedimento. Da mesma forma, o fato do internamento poder ser voluntário, 

involuntário ou compulsório também apareceu como familiar para os sujeitos entrevistados. 

Entretanto, entre as 15 pessoas entrevistadas, duas delas argumentam no sentido de não 

acreditarem em tratamento de dependentes químicos sem que haja o internamento:  
Bom. Na verdade eu, na minha visão, o único tratamento que eu confio é o tratamento de confinamento, né, 
porque de alguma forma a gente não trabalha só a questão do uso das drogas, né, mas –como posso dizer?- as 
sequelas que a droga deixou. Tem um termo que a gente usa aqui que se chama “defeito de caráter”, né. Defeito 
de caráter não é mau-caráter, mas são defeitos na personalidade que todos nós temos, como imediatismo, 
autossuficiência, ansiedade, de alguma forma imediatismo, impulsividade, compulsividade, autopiedade, né, que 
a questão de se vitimizar. Então essas características de personalidade muitas vezes ela tá inerente ao usuário 
independente se usa droga ou não. E são essas características que acabam fazendo usar. Então numa comunidade 
dessas, né, um tratamento desses fechados dá oportunidade de o paciente ele começar a desenvolver habilidades 
perdidas por causa do uso da droga, ou habilidades que na realidade ele nunca teve pelo um ambiente, por 
exemplo, empobrecido; é um ambiente que não foi muito estimulado [...]. (ENTREVISTA 03) 
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Não existe de forma alguma. É muito forte. Não consegue fazer um tratamento ambulatorial num paciente assim. 
Tem que se internar. Tem que se internar. É muito difícil [...]. Eu concordo completamente. Não há separação 
não, entendeu? Acho que tem que internar, porque se não você não consegue. De forma alguma. É muito difícil. 
Muito difícil. Pelo menos quando chega aqui, já chega numa situação que já tentou lá fora e coisa e outra, 
entendeu? E não conseguiu. Então é difícil. (ENTREVISTA 09) 

 
Os relatos remetem a uma concepção que situa tratamento como sinônimo de 

internamento, colocando tal intervenção como única capaz de contribuir nos processos de 

deslocamentos do sujeito no que se refere a sua relação com a droga.  A referida concepção 

parece estar intimamente relacionada à própria inserção social dos sujeitos entrevistados, na 

medida em são profissionais que desenvolvem suas atividades profissionais em instituições 

privadas que trabalham com a proposta de internamento das pessoas que buscam tratamento 

relacionado à dependência química.  

Uma das profissionais entrevistadas trabalha com internamento involuntário de usuários 

de drogas, não demonstrando aproximação com grupos / movimentos que questionam tal 

medida, o que fica evidente quando cita: “nem quero mais me preocupar com essas pessoas 

que não aceitam internamento involuntário, entendeu? Eu não tenho nenhuma preocupação 

com eles, porque eu quero fazer o meu trabalho. E dessa forma é que a gente consegue 

recuperar, salvar muita gente”. (ENTREVISTA 09)  

Em outras entrevistas, surgiram argumentações que caminham no sentido contrário às 

citadas acima:  
Você tem que trabalhar com um projeto terapêutico singular, trabalhar com complexidades diferentes. [...]. Você 
tem que construir redes que têm capacidade de intervenção e que sejam complementares a suas tecnologias [...]. 
[...] o que é que atenção básica vai fazer? O que é que a promoção de saúde pode fazer? E aí vem uma coisa 
muito interessante: consultório de rua, certo? As ações de consultório de rua integrado com o Programa Saúde da 
Família (PSF), o conjunto das ações que a gente pode fazer com os ambientes de convivência, com as unidades 
de assistência, com outras alternativas que possam ser criadas, principalmente na iniciativa no novo aí, que você 
criar um conjunto de dispositivos sócio humanitário que permita dizer que na atenção básica da promoção da 
atividade do PSF a gente possa estar oferecendo determinadas coisas mais interessantes pra o cara que usa o 
crack.Tá entendendo? Esse debate é muito mal feito no Brasil. Aí daqui a pouco eu vou também discutir quais 
são as unidades de serviço que elas possam, mais complexas, mais especializadas como o CAPS, que elas 
possam ter essa adesão desse usuário nos diversos níveis de comprometimento [...]. Até uma unidade que possa 
internar à noite. Vamos internar num CAPS 24 horas. Eu preciso ter um albergue terapêutico, uma casa Meio do 
Caminho, uma residência terapêutica, não no sentido do transtorno, mas algo que possa fazer um albergamento 
desse indivíduo quando ele precisa [...]. [...] você precisa ter um espaço que faça isso. Dentro de um protocolo, 
regulado pelo SUS e, prioritariamente, vindo da própria rede SUS, entendeu? Então como é que você faz isso? E 
não é saúde só não. Se você for aprender que se tem que trabalhar as escolas, nas unidades poliesportivas, se 
você for trabalhar a questão de emprego, a tecnologia pra você inserir a inclusão digital, né, né... se você não cria 
o conjunto da integralidade, não é, de serviço pra pessoa que, ou tá dependendo de cola, de crack, ou seja o que 
for, e tá numa situação de vulnerabilidade social [...]. Nesse conjunto, eu tenho um espaço nele, mais agudo, 
mais intensivo, mais complexo no sentido ético, que são internações involuntárias. Que é a internação 
compulsória. (ENTREVISTA 05) 

 
A questão mesmo da intersetorialidade. Como é que pode se trabalhar Cultura, Educação, né, Arte. Tem muita 
coisa que você oferece pra a pessoa que tá de uma forma desorganizada, pode ser disponibilizado pra essa 
pessoa, que ela vai vincular com vida e não vai precisar se internar. Eu tenho uma experiência de um trabalho 
integrado, com outras Secretarias, e que foi uma coisa muito interessante. O paciente que era paciente 
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desorganizado do CAPS, que ia, né, desorganizar, bagunçar, incomodava, que tinha tido não sei quantas 
autorizações administrativas, esse rapaz, ele fazia parte de um projeto multicultural, da Secretaria de Cultura, e 
ele era um dos melhores percussionistas. Então ele tinha condição de mostrar saúde na, no encontro com a 
cultura. (ENTREVISTA 01) 
Eu acho que a gente tem que discutir hoje no Brasil é... redes. Como operam as redes. São redes de cuidado 
diversificadas. Com responsabilidade, com a gestão, construção de processo integrado de intervenção. Porque 
não é. Consultório de rua, ele é algo extremamente interessante, novo, porque ele sai da formalidade institucional 
de um local fixo, de um local propriamente dito, e ele vai dialogar com cenas de uso. Ele vai dialogar com o 
mundo vivo lá do uso, sem necessariamente saber o que vai acontecer, certo? [...]. Agora, se você for a um 
consultório de rua, sem estar integrado em rede, se você vai estar num consultório de rua sem sentido, sem estar 
num processo de articulação [...] ele não pode ser isso. [...] é algo que não é ele em si só não, mas é o que está 
por trás dessa operação. Tá entendendo? É algo assim, que é extremamente importante, mas se ele não está 
integrado a um conjunto de intervenções, não sei se vai ter impacto, entendeu? Ele tem que estar com uma 
objetividade, ele tem que estar vinculado a um núcleo de assistência, desses CREAS da vida, desses bem 
organizados, ele tem que estar articulado ao PSF, ele tem que estar articulado a outro dispositivo, na cena 
multicultural do Recife [...]. Ele tem que estar inserido num contexto de integração, e pra isso tem que ter uma 
metodologia de política integrada de saúde. A gente tem no Brasil muito pouca experiência de política de estado, 
onde a gente escuta isso: “tecnologia de estado”. O que é que organização de políticas integradas? [...]. A gente 
ainda tem um discurso muito mais avançado do que práticas organizadas de uma maneira tecnologicamente 
adequada ao discurso que a gente faz. Então muitas vezes a gente faz um discurso de... ultralibertário, mas tem 
uma prática conservadora, né [...]. (ENTREVISTA 05). 
 

As argumentações reforçam a importância de ações intersetoriais, assim como da 

diversidade de equipamentos / serviços em um processo de tratamento de dependentes 

químicos, o que remete a uma dada concepção da dependência e, consequentemente, das 

formas de tratá-la. Há um distanciamento da concepção de que a dependência seja um 

“problema” a ser tratado apenas na esfera da “saúde” e que o internamento seja a única 

possibilidade em um tratamento. 

Compreende-se que, na medida em que reforçam tal concepção, os sujeitos estão 

“falando” daquilo que consideram como princípios em um tratamento relacionado à 

dependência química, vinculados a alguns apontados na Política do Ministério da Saúde de 

Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas, tais como intersetorialidade e atenção 

integral.   

Uma das profissionais entrevistadas que trabalham na gestão de intervenções vinculadas 

a populações de rua, reforçou a importância desses princípios:  
esse caso de Paula58, isso foi um caso que a gente juntou os serviços todos pra gente discutir pra gente pensar 
numa estratégia. Então, a gente teve que parar o serviço, fazer uma reunião específica, chamar vários setores: 
Saúde, Assistência, pessoas que trabalham na rua, pessoas que trabalham dentro de instituição fechadinha, e 
pessoas que trabalham, né, na rua diretamente pra gente pensar esse caso. E aí a gente teve que centrar energia 
nisso, né. Se a gente conseguisse fazer com todos os casos isso que a gente fez com eles, acho que a gente 
conseguiria dar saída, entendesse? [...]. No início tava em processo de resistência por estar em situação de rua. 
Veja como o suporte de serviços, né, reflete nisso. Ele está numa situação de rua, então é muito mais fácil quem 
tá em rua negar tudo. Negar um tratamento, negar qualquer conversa. Hoje a gente já conseguiu inserir eles no 
Aluguel Social. Eles estão mais organizados. Não estão organizados porque estão usando drogas ainda, mas 
estão pouco mais organizados, estão conseguindo fazer higienização do corpo, tão conseguindo refletir um 
pouco mais sobre os problemas deles, e hoje já conseguiram pensar numa adesão ao serviço, coisa que há uns 
meses a gente não tinha conseguido. (ENTREVISTA 15). 
 

                                                
58 Nome fictício. 
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As concepções dos profissionais citados acima também parecem apontar para a 

preocupação com um “tipo” de usuário, do ponto de vista de classe social59, completamente 

distinto das duas entrevistas (03 e 09) citadas no início da apresentação da análise dos 

resultados dessa categoria, o que reforça a ideia de relação entre as concepções apresentadas 

sobre dependência e sobre tratamento com o “lugar”, com a inserção social de cada sujeito 

entrevistado.  

Conforme já mencionado, algumas pessoas entrevistadas trabalham em equipamentos 

públicos que foram criados a partir do processo de reformulação da política de saúde mental e 

tal fato parece aproximá-las de concepções atravessadas por princípios característicos da 

Reforma Psiquiátrica, da Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas, como pode ser observado nos trechos a seguir:  
desde que comecei no campo foi por opção própria, né. Passei na prefeitura, no concurso da prefeitura e escolhi 
trabalhar num CAPS-AD e me identifiquei com a área. Em relação ao tema da internação compulsória, Marcelo, 
eu parto do princípio da abordagem de Redução de Danos (ENTREVISTA 07) 
 
eu defendo a ideia de intervenções no local, Política de Redução de Danos que possam ir no local, trabalhar com 
essas pessoas, facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de Saúde, e havendo necessidade de internação pra 
algumas, eu concordo que haja internação (ENTREVISTA 01) 

 
Por outro lado, na entrevista 03, o profissional que atua em instituição privada de 

tratamento (neste caso, vinculado a internamento) se coloca de forma distinta quanto à 

Redução de Danos60, vinculando-a exclusivamente à troca de uma substância por outra: 
Se é um paciente que usa crack, fala assim: “o crack eu paro, mas a maconha não” – que seria mais leve-. Aí ele 
vai pra maconha. Aí depois ele tenta fazer redução de danos só bebendo álcool, que é uma coisa que a gente 
também não trabalha aqui: redução de danos. A gente acredita que o paciente só encontra a recuperação se ele 
parar de usar qualquer substância que altere a mente e o humor. (ENTREVISTA 03) 
 

Em todas as entrevistas, inclusive dos profissionais que não situam tratamento 

relacionado à dependência e internamento como sinônimos, os sujeitos argumentam que 

alguns usuários de drogas precisam de um período de internação em espaço “protegido”, 

entretanto, há divergências quanto às formas de se efetivar tais internamentos. 

Entre os (as) entrevistados (as), dois deles que atuam em instituições privadas, sendo 

um psicólogo e uma psiquiatra, entendem que o internamento pode e deve ser involuntário / 

compulsório, desde que haja um quadro de dependência presente e a recusa por internamento:  

 
eu discordo que o paciente tem que escolher [...]. [...] o voluntariado assim, 100%, tem, mas é muito difícil 
aquele cara... até porque o cara tá doente. [...]. É muito comum, por exemplo, chegar voluntário e depois de cinco 
dias falar “agora eu quero ir embora”, porque é voluntário. (ENTREVISTA 03). 
                                                
59 Para Espinheira (2004, p.11), “a heterogeneidade social e cultural dos usuários [...] tem relação direta com as 
formas de atenção dada a eles, a partir dos seus tipos”.  
60 O tópico 2.3 deste trabalho aponta outras questões relacionadas ao conceito de Redução de Danos. 
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pra qualquer uma dependência química. Entendeu? Principalmente o crack. É mais devastador. O crack. Sem 
internamento eu acho que não existe. Entendeu? É o certo. Tem que internar compulsoriamente. (ENTREVISTA 
09). 
 

Tal concepção sobre a internação involuntária / compulsória de dependentes químicos 

entra em conflito com a que evidenciamos a partir da análise de entrevista com psicóloga com 

histórico de atuação vinculado à atenção pública em saúde mental e ao movimento da luta 

antimanicomial: 
Quando, de fato, vai se configurar como internação compulsória? Quando naquele território não existir nenhum 
tipo mais de recurso, rede. Todos os recursos foram esgotados, mas não é isso que acontece. Às vezes a 
internação é o primeiro recurso, né. Quando esse usuário é escutado juntamente também com sua família, porque 
muitas vezes, a gente sabe, é uma demanda da família, não é uma demanda do usuário [...]. [...] ela não pode ser 
como primeiro recurso. Ela tem que ser como último recurso. Tem que ter critérios pra aplicação dela. Porque 
muitas vezes os casos, eles teriam, até do ponto de vista técnico, alguns teriam –  e aí a minoria, diria– indicação 
pra internação, mas uma boa parte não teria indicação pra internação. Teria outro tipo de indicação para o 
cuidado. [...] a própria legislação da saúde mental, ela já admite essa possibilidade tanto da internação voluntária 
quanto da internação compulsória, né. Se a gente for recorrer à 10.216, for recorrer à 11.064, elas são muito 
claras na possibilidade desse tipo de procedimento. (ENTREVISTA 10) 
 

Percebe-se que a profissional situa a importância de se observar cuidadosamente os 

critérios legais / técnicos definidos para avaliação sobre a pertinência da internação de 

dependentes químicos, remetendo-se diretamente a duas leis que são referências quando se 

trata de questões vinculadas à saúde mental. As argumentações parecem estar relacionadas a 

uma identificação com os movimentos de busca por garantia dos direitos das pessoas 

portadoras de transtornos psíquicos / usuárias de álcool e outras drogas. 

A concepção de que a constatação de um quadro de dependência e a recusa para o 

internamento não devem ser suficientes para adoção do internamento involuntário, aparece, 

ainda, em entrevistas realizadas com psiquiatra e psicóloga com atuação em espaços privados 

(ambos tem / tiveram experiências em serviços vinculados à atenção pública) e também com 

gestor da assistência social:  
[...] nas situações em que gere uma ameaça de morte extremamente visível, né; uma situação de ameaça; e uma 
situação que perpasse pela saúde muito forte, e que o sujeito também esteja com questões de saúde bastante 
expressíveis, né. [...]. Agora, que isso não seja banalizado [...], que isso não seja [...] o primeiro recurso pra todos 
os que estão na situação. Não! Agora, em alguns casos, em que de fato isso... e isso acontece, né, isso a gente vê 
na prática, que determinado sujeito, em determinado momento você sabe que ele tá no risco iminente, seja de 
morte por homicídio, seja de morte causada pelo próprio uso, e que é necessário uma intervenção [...]. 
(ENTREVISTA 14). 

  
[...] uma internação até involuntária, né. [...]. [...] questão do risco de vida eu acho que eu um critério – risco de 
vida real. Não é fantasia de que vai morrer por causa do crack não; a pessoa tá desnutrida, né, tá com outras 
doenças clínicas associadas por conta do abandono mesmo, físico, psíquico, né. A pessoa tem uma comorbidade 
psiquiátrica grave, que tá impedindo que ela se cuide. Então nesses casos eu acho que precisa de uma 
intervenção maior que proteja essa pessoa até dela mesma. (ENTREVISTA 01). 

 
Eu não acho que alguém deve ser internado porque usa crack. Alguém é internado porque entra com uso de crack 
-ou qualquer outra droga-, entra num estado psicótico em que ela desconecta da realidade. E aí nesse momento 
ela tem que ter uma intervenção porque ela tá absolutamente, vamos dizer assim, alheia, ela tá entregue, ela não 
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tá coordenando a sua vontade, não tá exercendo... enfim... ela tá submetida a um sintoma e a uma compulsão. 
Então acho que a questão da internação compulsória é o seguinte: há uma necessidade ou não? É necessário? E 
discutir essa necessidade, né. O critério pra mim sempre é esse, né[...]. Não há uma escolha. E por muito curto 
espaço de tempo, até o momento em que a pessoa recupere essa capacidade de discernimento e aí ela tem que 
sair do internamento. (ENTREVISTA 04). 
 

Nos quatro trechos citados acima (entrevistas 01, 04, 10 e 14) se evidencia uma 

argumentação muito semelhante, no que se refere à importância de observação de critérios 

que extrapolem a constatação de um quadro de dependência e de recusa ao internamento, 

antes de efetivar uma internação involuntária. Embora nas entrevistas 01, 04 e 14 não haja 

menção direta às leis 11.064/94 e 10.216/01, percebe-se uma clara identificação com aquilo 

que fora estabelecido a partir da criação desses marcos legais, assim como uma preocupação 

com a questão da singularidade dos usuários de drogas / dependentes químicos. Neste sentido, 

destaca-se ainda:  
A gente precisa definir o que é que a gente tá pensando e o que tá pensando pra toda a população usuária de 
crack, né, que eu acho que o princípio básico que eles quebram aí é a questão da singularidade. Então pra mim já 
não funciona essa internação compulsória da forma como tá sendo implantada porque não faz nenhuma 
avaliação de cada caso específico. Né. Então qualquer medida que seja tomada, padronizada, todo mundo igual, 
eu acho que não vai funcionar por conta da especificidade mesmo das pessoas que fazem uso de crack. Cada um 
tem uma história completamente diferente. Cada um tem um tamanho de problema completamente diferente, 
então a intervenção tem que ser de acordo com a necessidade de cada pessoa. (ENTREVISTA 01). 
 

Os argumentos apresentados para justificar os posicionamentos dos(as) profissionais 

entrevistados também indicam para concepções sobre a questão da definição do tempo e o 

objetivo de uma internação.   
Eu, na minha concepção é muito determinista, mas eu não acredito num tratamento com usuário de drogas 
menos de oito meses. Não vejo... porque você não vai, como é que você vai transformar assim, quinze anos de 
uso em cinco meses. É muito tempo. O paciente tem que passar até por todas fases do ano como natal, sem usar. 
Porque tem épocas do ano que mexem muito com o paciente. Por exemplo, carnaval: é uma data de risco; natal, 
é uma data de risco; ano novo; janeiro; férias é uma data de risco; São João, então assim, ele tem que passar por 
essas etapas de risco, então ali, pra começar a compreender como ele vai elaborar esse luto, né, porque é uma 
morte: você tem um estilo de vida, você tá matando um estilo de vida pra criar outro. (ENTREVISTA 03)  

 
Se referindo à definição prévia do tempo de um tratamento, um dos profissionais 

entrevistados critica: 
 

Porque seis meses? Porque não seis meses e quinze dias? Porque não cinco meses e quinze dias? Porque não um 
ano? Veja... o que é que acontece, o que é que vai acontecer na cabeça de uma pessoa, o que é que vai mudar na 
dinâmica de uma pessoa...? Primeiro: eu estou dizendo que todos são iguais. Eu estou nivelando todos. Eu estou 
dizendo “todos são absolutamente iguais e que seis meses é bom pra todo mundo”. Eu não estou vendo diferença 
em ninguém. Então o que é que eu vejo? Eu vejo o crack. Eu não vejo pessoas. Eu vejo substância. Se você 
disser “a molécula da cocaína é a mesma em todo canto?”. É. A molécula é a mesma. Então eu vejo o crack. 
Pronto! Aqui tá a molécula, né, e vou botar a seis meses para o crack... porque as pessoas são diferentes. E 
porque é que fulaninho e beltraninho, sabe, vão ficar diferentes com seis meses? [...]. É desconsiderar o sujeito. 
Eu estou dizendo que eles vão ficar prontos em seis meses. Precisam ficar aqui dentro presos seis meses. Pronto, 
aí você começa a pensar “o que é que acontece em seis meses?”. (ENTREVISTA 04) 
 

Evidencia-se um claro conflito entre as argumentações dos dois profissionais citados 

(entrevistas 03 e 04), que atuam em instituições privadas de tratamento relacionado ao uso de 

álcool e outras drogas. O primeiro é incisivo em apontar um tempo mínimo de duração de um 
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internamento, o outro critica veementemente uma definição prévia, questionando inclusive as 

razões para se determinar tal tempo como adequado (“Porque seis meses? Porque não seis 

meses e quinze dias? Porque não cinco meses e quinze dias? Porque não um ano?” – 

ENTREVISTA 04). Enquanto um remete a uma concepção mais determinista sobre o tempo 

de um internamento, o outro expressa uma concepção que resgata a questão da singularidade 

dos quadros de dependência e, portanto, das características de um internamento, incluindo aí a 

questão do tempo.   

Diante desse conflito entre as argumentações, um dos profissionais se posiciona 

favoravelmente com relação à intervenção compulsória de usuários de crack da forma que foi 

efetivada no Rio de Janeiro e o outro se coloca contrário, argumentando que o fato de todos 

serem usuários / dependentes de crack não os torna passíveis do mesmo tipo de intervenção. 

Torna-se claro que as concepções sobre dependência de crack e sobre tratamento interferem 

diretamente nos posicionamentos assumidos pelos entrevistados.  

Observa-se que, além das questões já amplamente tratadas neste trabalho, que remetem 

à relação entre a medida adotada no Rio de Janeiro e garantia / violação dos Direitos 

Humanos, há, por parte de alguns(mas) profissionais, considerações sobre a efetividade de um 

internamento involuntário / voluntário. 
Tem muitos pacientes que chegam voluntários, chegam aqui, passam um mês, de alguma forma não introjeta 
nada, aí sai e volta a usar. Então um paciente que chegou aqui violentado, espancado da polícia, veio aqui 
amarrado e de alguma forma aqui encontrou de alguma forma a espiritualidade, de alguma forma uma maneira 
nova de viver. Eu desconheço, assim, alguma pesquisa mesmo que mostre que chegar a curto prazo voluntariado 
–talvez na teoria, mas na prática não vejo- que o paciente voluntário tá superior ao outro. Porque isso, esse 
voluntário, por trás desse voluntário tem muitas coisas, né. Tem voluntário que realmente vem e fala “eu 
preciso”. Realmente acontece, mas tem voluntário que chega, que vem e de alguma forma tem outras coisas por 
trás desse voluntário, dessa questão voluntária, né. [...]. O que eu vejo aqui, sabe o que é? É paciente chegando 
aqui “eu vou voluntário”. Porque naquele momento de desespero, que o paciente usou muita droga, tá deprimido, 
tá devendo, o traficante quer pegá-lo, a família botou uma pressão, e aí ele sabe que não vai suportar viver lá 
fora. E aí, vamos dizer assim, num surto de sanidade ele vem pra cá. Com o passar do tempo ele já quer sair. 
Porque de alguma forma o paciente chega aqui voluntário, mas todos os que estão aqui, de alguma forma, há 
uma imposição da família. Todos aqui já falaram que querem ir embora. A gente liga pra família, a família vem e 
fala “se você for, não volta pra minha casa” [...]. Então não é uma questão voluntária assim, 100%. [...]. O cara 
vem na hora do desespero assim, a família pressiona; o Juiz às vezes manda: ou vai ou é preso; e a família 
principalmente fala “não aguento mais”. Ou você vai ou sai de casa”. É muito comum, por exemplo, chegar 
voluntário e depois de cinco dias falar “agora eu quero ir embora”, porque é voluntário. (ENTREVISTA 03)  
 
Eu acredito – até pelo o que eu tenho lido- que não há muita mudança entre o involuntário e o voluntário. Até 
porque a gente vê nos tratamentos voluntários um índice de abandono altíssimo. Então na realidade o que a gente 
tem lido, estudado, é que esse internamento compulsório, involuntário, a priori ele no futuro torna-se um 
tratamento voluntário. Então se você conseguir ter, né, uma equipe preparada e uma equipe que entenda do 
assunto, que comece a trabalhar com esse usuário de uma forma humanizada e de uma forma, vamos dizer, 
terapeuticamente falando, uma forma eficaz, com pouco tempo esse usuário vai entender e vai flexibilizar seu 
pensamento pra entender que realmente ele naquele momento ele estava precisando de uma intervenção desse 
nível. Então um internamento que seria compulsório e involuntário começa a se reverter e passar a ser um 
internamento com o consentimento do usuário. Isso é o que as pesquisas trazem [...], a partir do momento que 
você tem uma equipe preparada, que você consegue fazer com que esse usuário, né, flexibilize um pouco seu 
pensamento, até pra entender em que situação ele se encontrava, em que situação ele pode estar hoje, então isso 
automaticamente vai se revertendo, e ele vai entender que naquele momento foi preciso tomar uma medida mais 
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drástica, nesse sentido, se é que a gente pode dizer essa palavra, pra que agora ele possa entender, né, que 
naquele momento era necessário. (ENTREVISTA 13) 
 

 Os dois psicólogos citados acima (um atua em espaços públicos e privados e o outro em 

espaço privado) não relacionam o êxito de um tratamento à questão da voluntariedade / 

involuntariedade, entretanto, há um conflito entre as argumentações, na medida em que um 

deles parece perceber o internamento involuntário como um passo para que o sujeito venha a 

aceitar posteriormente o internamento voluntário, a partir de possíveis reflexões sobre a sua 

condição. 

Já o outro, enquanto entrevistado questiona a possibilidade de uma pessoa que 

estabelece relação de dependência com determinada droga escolher, em algum momento, se 

internar / se tratar, o que remete a uma concepção sobre internamento / tratamento como algo 

que é, mesmo que indiretamente, sempre imposto a partir de uma pressão externa (“[...] até 

porque o cara tá doente. O cara vem na hora do desespero assim, a família pressiona; o juiz de 

direito às vezes manda: ou vai ou é preso; e a família principalmente fala “não aguento mais. 

Ou você vai ou sai de casa” – ENTREVISTA 03).  

O posicionamento do sujeito 03, favorável à proposta efetivada no Rio de Janeiro, 

também remete a uma concepção sobre o denominado “dependente químico”, tomando-o 

como um doente que não escolhe se tratar / se internar, sendo, nas ocasiões em que há 

voluntariedade, uma estratégia para voltar a usar a droga posteriormente. 
 

Quando o paciente percebe que está perdendo o controle de sua vida em casa ele pede o internamento pra dizer 
que está tudo sob controle, que ele sabe a hora de parar pra poder entrar, tratar e sair, e usar novamente. Fica 
nesse jogo. Vem, sai, usa, volta, e fica nesse pingue-pongue, né?  (ENTREVISTA 03) 

 
Em outras entrevistas, ao se posicionarem contrariamente à proposta efetivada no Rio 

de Janeiro, os sujeitos argumentam no sentido oposto:  
 

Veja, o que eu costumo dizer é o seguinte: internamento, seja o que for, ele tem que ter uma finalidade de buscar 
um discernimento, um momento de desintoxicação. Passou isso, aí tem que ser voluntário. Você tá entendendo? 
[...]. Passou aquele momento do internamento em que a pessoa tá psicótica, seja qual for a droga, aí tem que se 
discutir qual é a validade ou não desse internamento. Eu tenho pacientes que passam muito tempo internados, 
mas voluntariamente. Essa é uma escolha, é uma discussão que eu tenho com ele, da necessidade ou não [...] 
porque não pode ser diferente, não vai ter sucesso se não for assim [...]. [...] o usuário de qualquer droga ele tem 
que entender aquilo como fenômeno pessoal, não como alguma coisa de fora. Quer dizer, a dificuldade do 
usuário é dele se implicar tanto no que levou ele à dependência, como à saída dele da dependência. Só depende 
dele, só é ele que vai poder fazer isso. Se ele não tiver essa conscientização do fenômeno pessoal como uma 
coisa interna dele, um movimento interno, uma dinâmica dele, que precisa daquilo, não tem como. Você tá 
entendendo? [...]. Então, eu acho que eu estou aqui por sua causa, por conta da igreja, por conta do Estado, por 
conta de todo..., mas nunca estou aqui por minha causa. [...]. Você regride mais ele. Você tira mais dele a 
responsabilidade sobre ele mesmo. [...] vamos entender o seguinte: o uso de droga, você usa a droga como um 
objeto que causa efeitos em você. [...]. Ela é um objeto externo. Ela lhe faz isso, ela lhe faz aquilo, ela faz aquilo 
outro... ela atua em mim. Ela me alegra, me faz trepar, me faz isso... ela. Você tá entendendo? não sou eu. Eu não 
sou capaz, eu não sou responsável pelo meu bem estar, pela minha felicidade, pelo meu prazer... então eu não 
sou responsável. Ela me faz tudo isso. O que é que acontece? Você fica numa posição extremamente infantil, 
passiva, dependente, né, e que se você olha pra vida das pessoas, -é como se fosse assim, em relação ao crack ou 
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qualquer outra droga-, associa à vida, né. Elas passam a ser assim na vida. Passam a se relacionar de uma forma 
dependente. Então eu acho que nesse caso do crack especificamente, eu acho que isso fica mais intenso e é 
reforçado que você é uma vítima. Compreende? [...]. Você é ou um idiota ou uma vítima. Aí você não tem 
responsabilidade nisso. Eu sei o que é bom pra você e eu vou lhe prender aqui porque você se mata. Embora eu 
não vou discutir nunca com você porque você se mata ou porque você não quer se matar ou porque essa é a 
forma preferida de prazer, ou a única forma que você tem de prazer, ou porque você não consegue lidar com o 
teu prazer... enfim..., mas é você que eu tenho que discutir e eu só posso discutir você implicando você, quer 
dizer, reconhecendo você como uma pessoa capaz dessa discussão, capaz dessa reflexão, capaz de se reconhecer. 
(ENTREVISTA 04). 

 
O sujeito, pra ele... ele de fato tem que mergulhar numa voluntariedade. Não tem como você ter o novo, sair do 
espaço pra outro espaço, sair de uma relação com o mundo, com a sociedade, pra um outro tipo de relação, e se 
encontrar num outro desenvolvimento psíquico, social... de fato ter uma alteridade, de fato você... ter os 
processos simbólicos que são próprios do ser humano, de você ter um desenvolvimento da sua autonomia, de 
você desenvolver um novo projeto de vida a médio, longo prazo. Não tem como isso não ser voluntário, não é. 
Isso é voluntário. Tá nas questões do desejo, da vontade do sujeito, da relação que ele tem com a vida, com o 
mundo. Isso vai ter um momento em que ele vai ter a voluntariedade. Acredito que, essa voluntariedade ela 
existe no usuário de crack. Esse desejo existe no usuário de crack. Essa vontade de ir pra o tratamento, de ser 
acolhido, de ser bem cuidado existe no usuário de crack, né. [...]. Usuários de crack eles estão procurando o 
serviço, eles estão querendo, eles estão querendo ser bem cuidados, eles estão querendo serviços de qualidade, 
que é muito escasso no país, no Brasil, de uma maneira geral, eles estão querendo. Então a gente não pode negar. 
Às vezes se nega esse próprio desejo do usuário de querer, e às vezes a gente nega nossas ferramentas de 
intervenções pra poder despertar esse desejo. E às vezes esse imediatismo na internação do acolhimento 
compulsório, ele vai negando todas essas ferramentas e instrumentos que você tem de despertar esse desejo no 
usuário, e que facilita bastante o processo dele, né, porque você gera consciência crítica, ele mesmo gera sua 
própria consciência crítica, isso vai estar dentro dele, não vai sair, né. Isso, pra onde ele for, mesmo que ele tenha 
uma recaída, essa consciência crítica de relação com a droga vai, vai permanecer nele. Então isso é algo que não 
tem como se retirar. Esse desejo desse tratamento de fato não é que a gente não consegue favorecer, criar 
ferramentas pra que se desperte, é um desejo do outro, né. Um desejo do médico, do terapeuta, do assistente 
social, do juiz, da família. Agora... isso você já inicia partindo do pressuposto que ele está entrando no 
tratamento dele, mas na realidade é o tratamento do outro, que é o que você quer pra ele, né. Quais são, né, o que 
é que você tá ofertando ali pra que ele tenha tal tratamento. E as questões subjetivas do sujeito não são assim, 
simplesmente você dizer que tem que passar por essa, essa e essa etapa e as pessoas vão ser assim como 
máquina, e no final você vai sair com o bom feito, bonito e bom. Você não vai. Não é nessa situação. Indicadores 
de resultado e eficácia de tratamento e acolhimento compulsório, ou de outras intervenções como um todo, ainda 
é muito frágil, né. No Brasil ainda é muito frágil. Acredito que a gente não tem como dizer, ainda, né, hoje, 
através de índices de avaliação de desempenho, de avaliação de impacto social, etc, quais são os indicadores e 
quais são as premissas que vão avaliar o desempenho de metodologias de serviços, né. A gente tem alguns 
parâmetros e práticas que favoreçam a discussão sobre as metodologias. Agora, eu acredito também que, de uma 
forma geral, trazendo de que partir como primeiro recurso internação, acolhimento compulsório, intervenção 
imediatista, como se fosse a grande salvadora dos usuários de crack, e agora todos os usuários de crack eles têm 
que passar por isso, né, não é o modelo que acredito que seja eficaz para o usuário.(ENTREVISTA 13). 
 

 
Os posicionamentos contrários à proposta efetivada no Rio de Janeiro são sustentados 

por uma dada concepção sobre o tratamento / internamento, que relaciona um possível êxito à 

implicação do sujeito com o processo, sendo, por isso, imprescindível que haja voluntariedade 

para o internamento.  

Ao citarem situações em que se faz necessário o internamento involuntário, os 

profissionais colocam tal intervenção como algo temporário, com o objetivo de proporcionar a 

chamada desintoxicação, para que passe “aquele momento em que a pessoa tá “psicótica” 

(entrevista 04), enfatizando que logo o sujeito deve ser chamado a assumir a responsabilidade 

por sua permanência em um espaço de internamento, tornando-o, assim, voluntário.  
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Tais argumentações não vinculam dependência química à invariável impossibilidade do 

sujeito escolher se tratar / ser internado. Ao contrário, apontam para um determinado “lugar” 

do sujeito que estabelece relação de dependência com alguma droga, na medida em que esse 

não encontra no externo (no médico, no psicólogo, na instituição, na igreja, no Estado) aquilo 

que é “melhor para ele”, devendo se responsabilizar pelos rumos do seu tratamento, 

participando ativamente da construção das propostas de intervenção. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que possibilitou a produção deste trabalho teve o objetivo de identificar as 

concepções que estão subjacentes aos posicionamentos relacionados à proposta de internação 

compulsória de usuários de crack. Para isso, a partir das 15 entrevistas realizadas com 

gestores públicos e profissionais de saúde, buscou acessar conteúdos discursivos que 

possibilitassem não só descrever os posicionamentos dos sujeitos, mas, também, identificar 

suas concepções acerca do crack, dos usuários de crack e, consequentemente, de tratamento 

relacionado à dependência química. O estudo partiu da hipótese que tais concepções servem 

de referência para as tomadas de posições. Ou seja, partiu do pressuposto que os 

posicionamentos assumidos em relação à proposta são guiados por determinadas concepções. 

Neste sentido, destaca-se que a hipótese foi confirmada, na medida em que se 

observou que, diante de cada “tipo” de posicionamento, surgiram diferentes alternativas de se 

conceber o crack e as questões a ele associadas. 

A partir dos posicionamentos dos sujeitos, o estudo apontou que dois aspectos, entre 

outros, favoreceram a efetivação da proposição do internamento compulsório para usuários de 

crack no Rio de Janeiro, como também a sua propagação enquanto alternativa para lidar com 

tal público no Brasil, de forma geral. 

Um deles diz respeito à fragilidade da rede de atenção a usuários de álcool e outras 

drogas. De acordo com o estudo, apesar da Política do Ministério da Saúde ter como 

referência as estratégias de Redução de Danos e a Reforma Psiquiátrica, no interior dos 

serviços / dos equipamentos públicos, as práticas ainda estão, por razões diversas, distantes da 

garantia de um cuidado pautado pela promoção da saúde, pelo efetivo acolhimento das 

diversas demandas relacionadas ao uso de drogas, sendo evidente o desinvestimento público 

(não está relacionado apenas a recursos financeiros), que dificulta inclusive a superação dos 

obstáculos no sentido de fortalecer as ações intersetoriais, sem as quais não se efetiva uma 

política garantidora dos Direitos Humanos, base dos referenciais citados. 

Assim, as discussões em torno da pertinência do internamento compulsório estão 

sendo atravessadas por questionamentos associados à desarticulação da rede de atenção 

existente atualmente e à inexistência de equipamentos plurais que possam (efetivamente) 

atender demandas diversificadas associadas ao uso de drogas, inclusive dos casos 

considerados mais graves. 

O outro aspecto está relacionado ao próprio percurso do crack no Brasil e as 

repercussões causadas pela maneira que a droga foi se inserindo no contexto social. A 



125 
 

naturalização da relação de causalidade entre crack e violência / morte / criminalidade,  

favoreceu a construção de um dado “conhecimento”, de uma representação social acerca da 

referida droga, que é objetivada como “a droga da destruição”, “a pior droga de todas”. Tal 

representação tem servido de referência para a adoção de posturas políticas desesperadas, 

como a proposta efetivada no Rio de Janeiro, assim como tem provocado questionamentos 

sobre práticas que estavam ainda em processos de construção / de consolidação.  

Dessa forma, chega-se ao fim deste trabalho imaginando que um dos riscos impostos 

pela presença do crack, ou, melhor dizendo, pelo “conhecimento” que nossa sociedade 

construiu sobre o crack, é de interromper tal processo de construção / consolidação.  

A polêmica em torno das intervenções involuntárias / compulsórias na área de saúde 

mental, álcool e outras drogas parecia estar ficando cada vez mais no passado, a partir das 

diversas transformações decorrentes do processo que culminou com a Reforma Psiquiátrica, 

que, inclusive, construiu e consolidou limites para sua adoção. Entretanto, com a expansão do 

crack, ressurge com força.  

Observou-se que as inserções sociais e as trajetórias profissionais dos sujeitos 

interferem no posicionamento assumido com relação ao internamento compulsório. As 

funções que os sujeitos exercem nos espaços de trabalho, a relação com os seus grupos de 

pertença, tem impacto sobre as concepções apresentadas com relação ao crack, aos usuários 

de crack e ao tratamento que deve ser ofertado. Assim, observou-se diferenças relevantes  

entre as posições dos profissionais que atuam exclusivamente em espaços privados de 

tratamento e aqueles que tem um histórico de atuação na esfera pública e / ou tem uma 

trajetória profissional marcada pelo envolvimento nos processos vinculados à Reforma 

Psiquiátrica / aos movimentos de defesa dos Direitos Humanos. 

Os posicionamentos favoráveis à medida adotada no Rio de Janeiro em maio de 2011, 

estão vinculados à concepção do dependente crack como alguém doente, que perde a 

capacidade de discernir, não sendo, por isso, pertinente garantir o seu direito de recusar um 

tratamento, cabendo ao Estado e / ou à família uma intervenção compulsória / involuntária. 

Nessa perspectiva, a dependência ganha status de patologia que “sequestra” a autonomia do 

sujeito, colocando em risco não só a sua própria vida, mas também o funcionamento da 

sociedade, justificando, por isso, intervenções contrárias à sua vontade.  

De forma subjacente a tais posicionamentos, há uma concepção da dependência de 

crack como algo que deve conduzir, via de regra, a um tratamento baseado na internação do 

sujeito, na “prescrição” de etapas a serem cumpridas no sentido de evitar o sofrimento e, no 

extremo, a morte, o que perpassa necessariamente pela retirada da droga da vida. Assim, 
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tratamento e internamento são tidos como sinônimos.  

A partir dessa concepção, a abstinência é considerada como único referencial de êxito 

em um tratamento e a questão da voluntariedade ou não para o tratamento não é vista como 

algo que interfere de forma significativa nos possíveis “resultados”.  

No que se refere ao crack, em si, tais posicionamentos tomam como referência uma 

concepção que considera o poder inexorável da substância sobre o sujeito. O crack é 

concebido como uma droga que conduz invariavelmente ao desenvolvimento de um quadro 

de dependência e, consequentemente, à perda de discernimento. É como se todos os usuários 

de crack sucumbissem diante do poder da droga, o que implica em atribuir à substância uma 

autonomia sobre o sujeito.  

Apesar de a pesquisa apontar um consenso com relação ao “poder” do crack (no 

sentido de favorecer o desenvolvimento de uma relação de dependência), o que foi justificado 

a partir das próprias características da droga, observou-se que as pessoas que se posicionam 

contrárias à medida adotada no Rio de Janeiro não concebem que, por isso, seus usuários 

necessariamente perderão a capacidade de fazer escolhas, de discernir sobre a possibilidade de 

iniciar um tratamento.  

Ou seja, apesar de compartilharem concepções sobre o “poder” do crack, não 

compartilham acerca das consequências do uso e, principalmente, das formas de tratamento, 

já que situam o internamento (mesmo o voluntário) apenas como uma alternativa, mas não a 

única, muito menos a primeira a ser viabilizada.  

Quanto ao internamento compulsório / involuntário, concebem que se trata de uma 

medida de exceção, que deve ser utilizada apenas em casos extremos, nos quais se constate o 

concreto risco de vida a si e/ou a terceiros, não sendo a dependência e a recusa por tratamento 

critérios únicos para que se adote uma intervenção que desconsidere o desejo dos sujeitos. 

A pesquisa concluiu que os posicionamentos contrários são orientados por uma 

concepção de tratamento que diz também de uma concepção acerca da própria dependência, 

situando-a como um fenômeno multicausal (não como uma questão afeta exclusivamente ao 

campo da saúde, um “problema” do indivíduo), que deve, por isso, ser tratado a partir de 

intervenções interdisciplinares, de ações intersetoriais, não perdendo de vista que, mesmo em 

casos de uso da mesma droga (neste caso, do crack), cada pessoa estabelecerá uma relação 

única com a substância, devendo, portanto, as propostas de intervenções também serem 

singulares, considerando e respeitando a diversidade das formas de uso.   

Entretanto, não perder de vista a singularidade de cada usuário de droga, significa, 

inclusive, compreender que alguns (poucos), em determinados momentos, poderão precisar de 
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uma intervenção compulsória / involuntária. Neste sentido, observou-se que a contrariedade à 

intervenção realizada no Rio de Janeiro está vinculada, sobretudo, à padronização da 

intervenção. Assim, a partir deste estudo, observa-se que o cerne da discussão acerca da 

internação compulsória, no final das contas, não se situa exatamente no “internar” ou “não 

internar”, mas sim no “quem internar”, “quando, onde e como internar” e “com que objetivos 

internar”.  

Considerando os achados no estudo, conclui-se que a adoção da internação 

compulsória como procedimento padronizado para usuários de crack que não desejam / não 

aceitam ser internados aponta implicações éticas e técnicas, já que foi questionada tanto do 

ponto de vista da garantia / violação dos Direitos Humanos, na medida em que imprime ao 

acesso à saúde um caráter de obrigatoriedade e não de direito do cidadão; como também da 

sua própria efetividade. 

Considera-se que um tratamento relacionado à dependência química não é uma 

espécie de “ortopedia mental”, em que um “agente” externo (profissional ou instituição) vai 

efetuar determinados procedimentos, capazes de, por si só, gerar deslocamentos subjetivos e, 

consequentemente, modificações na relação que o sujeito estabelece com as drogas.  

A pesquisa apontou concepções sobre o tratamento que indicam que este não se efetiva 

através do mero cumprimento de etapas impostas a partir de uma situação de reclusão, de 

internamento, sendo, por isso, imprescindível que haja, no mínimo, a aceitação do usuário por 

iniciar um tratamento que tem no internamento uma de suas etapas.  

Entretanto, também apontou que a possibilidade de um internamento compulsório / 

involuntário não deve ser inserida no rol de intervenções proibidas, visto que, em casos 

específicos, em que, de forma concreta, o sujeito corre o risco de morrer ou coloca em risco a 

vida de terceiros, a intervenção se torna adequada, devendo-se, nesses casos, ser mantida por 

curto espaço de tempo, até que cessem tais riscos e que o sujeito possa resgatar sua 

capacidade de, por conta própria, decidir pela continuidade ou não do período de internação.  

É exatamente aí que parece se situar parte da complexidade da discussão em torno da 

pertinência da adoção da internação compulsória / involuntária, pois, mesmo em situações em 

que ela não é adotada de forma generalizada, padronizada, se coloca uma questão que remete  

ao estreito limite entre garantia / violação dos direitos dos usuários de drogas, na medida em 

que surgem questionamentos do tipo: quem avalia? O juiz de direito (no caso da internação 

compulsória), ou o médico (no caso da internação involuntária)! Mas, a partir de que 

referenciais se avalia? Com que intencionalidades se avalia? O que deve ser considerado um 

“risco concreto” de morrer?  
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Tais questionamentos remetem a discussão em torno da pertinência da adoção da 

internação compulsória / involuntária a outras discussões no âmbito da garantia / violação dos 

Direitos Humanos, como, por exemplo, na área da segurança pública, quando se questiona: a 

polícia deve usar a força? A polícia pode / deve matar? Mais do que a escolha de uma das 

duas opções de respostas (do tipo “sim”, ou “não”), as questões reclamam reflexões mais 

amplas, que sejam capazes de abarcar as intencionalidades, os objetivos, as referências 

adotadas para tomada desta ou daquela posição.  

A pesquisa apontou os riscos da polarização da discussão, da construção de um campo 

de disputa entre o “bem” e o “mal”, considerando que o simples “sim, eu sou favorável!” 

pode implicar em desconsideração da singularidade do uso de drogas, das possibilidades de 

propor tratamento em consonância com as necessidades de cada caso, sendo, na maioria das 

situações, inclusive de usuários de crack, o internamento compulsório / involuntário algo 

desproporcional à situação, inclusive por fechar as portas para outros tipos de intervenção.   

Por outro lado, o simples “não, eu sou contrário!” pode, de forma semelhante, representar a 

desconsideração dessa mesma singularidade, na medida em que se fecham os olhos para a 

possibilidade de desenvolvimento de quadros associados ao uso de drogas (inclusive, mas não 

só do crack) que impliquem realmente na necessidade de uma intervenção à revelia do sujeito, 

inclusive como forma de protegê-lo em um dado momento.  

Diante da amplitude e complexidade que envolve a questão, obviamente, este trabalho 

não pretende esgotar as possibilidades de discussão sobre a proposta de internamento 

compulsório para usuários de crack. Ao contrário, pretende ser apenas uma porta que favoreça 

a entrada para novas discussões agregadas de outras possibilidades de leitura do fenômeno do 

uso do crack, da internação compulsória / involuntária e das formas de prestar assistência aos 

usuários de drogas, de forma geral. 

Neste sentido, em um momento cercado por tantas incertezas relacionadas aos rumos da 

atenção pública a usuários de álcool e outras drogas no Brasil, finalizamos com a convicção 

que se faz necessário um debruçar dos pesquisadores da área sobre o tema, de forma que se 

produzam outros tantos trabalhos que tenham o potencial de contribuir com a construção dos 

novos caminhos.   

 

 
 

   

 



129 
 

REFERÊNCIAS 

 
AARÃO, B.F.C.; FANTAUZZI, G.S. O advento do crack no contexto político brasileiro. In: 
SAPORI, F.; MEDEIROS, R (Orgs.). Crack: um desafio social. Belo Horizonte: Ed. PUC 
Minas, 2010.   p. 81 – 101. 
 
ABRIC, J. Abordagem estrutural das representações sociais: estudos interdisciplinares de 
representação social. 2. ed. Goiânia: AB, 2000. p. 27-38. 
 
____. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales. In : 
ABRIC, Jean-Claude. Méthodes d'étude des représentations sociales. Toulouse : ERES 
Hors collection, 2003, 296 p. Traduzido por Maria de Fátima de Souza Santos para uso de 
pesquisa.  
 
ALBUQUERQUE, B. “Idade doida da pedra”: configurações históricas e antropológicas do 
crack na contemporaneidade. In: SAPORI, F.; MEDEIROS, R (Orgs.). Crack: um desafio 
social. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010.   p. 13 – 37. 
 
ALBUQUERQUE, R.R. Casas do Meio do Caminho: um relato da experiência de Recife na 
busca da atençÃo integral à saúde dos usuários de álcool, fumo e outras drogas. 2008. 223 f. 
Dissertação (Mestrado Saúde Pública) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação 
Oswaldo Cruz, Recife, 2008. 
 
ALMEIDA, A.; NERY FILHO, A.; TAVARES, L.A. (Orgs.). Drogas: tempos, lugares e 
olhares sobre seu consumo. Salvador: EDUFBA: CETAD/UFBA, 2004. 
 
ALMEIDA, A. M. de O. A pesquisa em representação social. Ser Social, Brasília, v. 9, n.1, p. 
129-158, 2001. 
 
______. Abordagem societal das representações sociais. Sociedade e Estado, Brasília, v. 24, 
n. 3, p. 713 – 737, set./dez. 2009.  
 
ALMEIDA, A.; SANTOS, F.; TRINDADE, Z. Ancoragem: notas sobre consensos e 
dissensos. In: ALMEIDA, A. M. de O.; SANTOS, M. de F. de S.; TRINDADE, Z. A. (Orgs.). 
Teoria das representações sociais: 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011. p. 101 – 121. 
 
______. Representações e práticas sociais: contribuições teóricas e dificuldades 
metodológicas. Temas em Psicologia da SBP, v.. 8, n. 3, p. 257 – 267, 2000. 
 
ALVES-MAZZOTTI, A.J. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. 
Revista Múltiplas Leituras, São Paulo, v.1, n. 1, p. 18-43, jan. / jun. 2008. 
 
AMARANTE, P. (Org.). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio 
de Janeiro: Ensp/Panorama, 1995. 
 
ANDRADE, Tarcísio. Redução de Danos: um novo paradigma? In: TAVARES, L. A.; 
ALMEIDA, A. R., NERY FILHO, A.(Orgs.). Drogas: tempos, lugares e olhares sobre seu 
consumo. Salvador: EDUFBA: CETAD/UFBA, 2004. p.87-95. 
 
ARAÚJO, L.F. et al. Representações sociais da cocaína: estudo comparativo entre 



130 
 

universitários das áreas de saúde e jurídica. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 24, n. 3. p. 
315-323, jul.-set., 2007. 
 
BANCHS, M.A. Leitura epistemológica da teoria das Representações Sociais: reflexões rumo 
a um sentido comum menos comum e com mais sentido. In: ALMEIDA, A. M. de O.; 
SANTOS, M. de F. de S.; TRINDADE, Z. A. (Orgs.). Teoria das representações sociais: 50 
anos. Brasília: Technopolitik, 2011. p. 225 a 260. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Persona, 1977.  225 p. 
 
BASTOS, F. I. “Redução de Danos e Saúde Coletiva”. In: BASTOS, F.; KARAM, M. L.; 
MARTINS, S. M. Drogas, Dignidade e Inclusão: A Lei e a Prática de Redução de Danos. 
Rio de Janeiro: ABORDA. 2003.  
 
BAUMAN, Z. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 210 p. 
 
BETHLEM, Rodrigo. Secretário Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. [Rio de 
Janeiro]. TV ALERJ, 28/08/2011. Entrevista concedida ao Programa “Papo de Juventude”. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=G3u6dRtsD_Q>. Acesso em 25 de 
fevereiro de 2012. 
 
BÔAS, L. Uma abordagem da historicidade das representações sociais. Cadernos de 
Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 379 – 405, maio/agosto, 2010. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.190, de 04 de junho de 2009. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html>Acesso em: 
20 de outubro de 2010. Acesso em 28 de dezembro de 2011. 
 
______. Ministério da Saúde. Resolução RDC/ANVISA n. 101, de 30 de maio 2001.Dispõe 
sobre o Tratamento e Recuperação; considerando a Portaria SAS/MS nº 224, de 29 de janeiro 
de 1992, que estabelece as diretrizes para a assistência extra hospitalar aos portadores de 
transtornos mentais Disponível em: < 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/res_0101.pdf >. Acesso em: 15 fev. 2012. 
 
______. Coordenação DST/AIDS. A Política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Brasília. 2003. 
 
______. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Mental. Consultórios de Rua 
do SUS. Material de trabalho para a II Oficina Nacional de Consultórios de Rua do SUS. 
Ministério da Saúde/EPJN-FIOCRUZ : Brasília, setembro 2010, 48 p. 
 
______. Manual de Redução de Danos. Saúde e Cidadania, 2001.  
 
______. Morbidade hospitalar do SUS segundo categorias do CID-10. Tabela de causa de 
internação de Nov/2005 a out/2006. Brasília, 2007. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/miuf.def>.  Acesso em: 25 fev. 2012.A 
CARLA RAMEH-DE-ALBUQUERQUERLA RAMEH-DE-ALBUQUERQUE 
______. Plano Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em 
Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde – SUS (PEAD 2009-2010). Disponível 

http://www.youtube.com/watch?v=G3u6dRtsD_Q
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/miuf.def


131 
 

em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plano_tratamento_alcool.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2010. 
 
______. Gabinete do Ministro. Portaria n. 1.190, de 4 de junho de 2009. Institui o Plano 
Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas 
no Sistema Único de Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes gerais, ações e 
metas. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html>. Acesso em: 
10 abr. 2013. 
  
______. Sistema Único de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão organizadora da III 
Conferência Nacional de Saúde. Relatório final da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Brasília: Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde; 2002. 
 
______. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial: relatório final / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 201.  
  
______. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da 
Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. 2.ed. rev. ampl. 
Brasília:Ministério da Saúde, 2004.  
 
______. Secretaria – Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação em Saúde 
Mental: 1990 – 2004. 5. ed. ampl. Brasília/DF. 304 p. (Série E. Legislação saúde). 
 
______. Secretaria de Atenção à Saúde.Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma 
psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil: documento apresentado à Conferência 
Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental : 15 anos depois de Caracas. OPAS. 
Brasília, novembro de 2005. 
 
______. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.  SUPERA – Sistema para detecção do 
uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas. A rede de saúde na assistência a 
usuários de álcool e outras drogas: o papel das UBS, CAPSad, hospitais gerais e hospitais 
psiquiátricos. Brasília, 2006. p. 30-41. 
 
______. Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010. Plano Federal de Enfrentamento ao Crack e 
Outras Drogas. Brasília: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010. 
 
BUCHER, Richard. (Org.). As drogas e a vida: uma abordagem biopsicossocial. São Paulo: 
EPU, 1988. p. 17 - 28. 
 
CABRAL, O. O crack virou epidemia. Revista Veja, 2011. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/o-crack-virou-epidemia-adverte-o-
ministro-da-saude-alexandre-padilha/>. Acesso em: 27 fev. 2012. 
 
CAMPOS, C. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos 
no campo da saúde. Rev. Bras. Enferm., Brasília (DF). 2004, set/out. p. 611 – 614. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n5/a19v57n5.pdf.>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plano_tratamento_alcool.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html
http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n5/a19v57n5.pdf.>.


132 
 

CARNEIRO, H. Breve histórico do uso de drogas. In: SEIBEL, S. D. (Ed.). Dependência de 
drogas. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2010. p. 11-26. 
 
CARTA de Belo Horizonte por uma política cidadã sobre drogas. 2013. Disponível em: 
<http://www.redehumanizasus.net/61422-a-politica-de-alcool-e-drogas-em-campinas-
recomeco-ou-retrocesso>. Acesso em: 06 maio 2013. 
 
CARVALHO, F.; ESPINDOLA, L. SUS e SUAS: desafios na atenção integral aos usuários 
de crack e outras drogas na cidade do Recife. Estudos Universitários, revista de cultura da 
Universidade federal de Pernambuco, Recife, v. 28, n.9, dez. 2011.  p. 197 a 219.  
 
CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS 
(CEBRID). Folheto sobre drogas. p. 36-39, 2003. Disponível em: 
<http://www.cebrid.epm.br/index.php>. Acesso em: 20 fev. 2012.  
 
CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS 
(CEBRID). VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas entre estudantes do 
ensino fundamental e médio da rede pública e privada de ensino nas capitais brasileiras 
e Distrito Federal. 2011. Disponível em: <http://obid.senad.gov.br/portais/obid/index.php>. 
Acesso em: 17 mar. 2013 
 
CIRINO, O. Discriminar não é segregar. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte/MG, 17 set. 
2011. Caderno: Pensar. p. 03.  
 
CLÉMENCE, A.; GREEN, E.; COURVOISIER, N. Comunicação e ancoragem: a difusão e a 
transformação das representações sociais. In: ALMEIDA, A.; SANTOS, F.; TRINDADE, Z. 
Ancoragem: notas sobre consensos e dissensos. In: ALMEIDA, A. M. de O.; SANTOS, M. de 
F. de S.; TRINDADE, Z. A. (Orgs.). Teoria das representações sociais: 50 anos. Brasília: 
Technopolitik, 2011. p. 179 – 194. 
 
COMBUSTÍVEL da criminalidade. Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, jul. 2008. 
Disponível em: < http://www.simers.org.br/zero-hora-o-crack-e-a-criminalidade-noticias-
769.html>. Acesso em: 18 maio 2013. 
 
COMISSÃO BRASILEIRA SOBRE DROGAS E DEMOCRACIA. CBBD é contrária ao 
projeto de Osmar Terra. Disponível em:< http://cbdd.org.br/pt/2013/04/17/cbdd-e-contraria-
ao-projeto-de-osmar-terra/>. Acesso em: 30 maio 2013. 
 
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CONANDA). Recolhimento e internação compulsórios de crianças e adolescentes em 
situação de rua e usuários de drogas: Nota técnica nº 02/2011. Brasília, 2011.  
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). Pesquisa sobre situação do 
crack nos municípios brasileiros. Brasília/DF, 2010. Disponível em: < 
http://www.cnm.org.br/crack/>. Acesso em: 24 fev. 2012. 
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos 
Humanos: locais de internação para usuários de droga. Brasília: Conselho Federal de 
Psicologia, 2011. 200 p. Disponível em: 

http://www.redehumanizasus.net/61422-a-politica-de-alcool-e-drogas-em-campinas-recomeco-ou-retrocesso
http://www.redehumanizasus.net/61422-a-politica-de-alcool-e-drogas-em-campinas-recomeco-ou-retrocesso
http://www.cebrid.epm.br/index.php
http://www.simers.org.br/zero-hora-o-crack-e-a-criminalidade-noticias-769.html
http://www.simers.org.br/zero-hora-o-crack-e-a-criminalidade-noticias-769.html
http://cbdd.org.br/pt/2013/04/17/cbdd-e-contraria-ao-projeto-de-osmar-terra/
http://cbdd.org.br/pt/2013/04/17/cbdd-e-contraria-ao-projeto-de-osmar-terra/
http://www.cnm.org.br/crack/


133 
 

<http://www.crpsp.org.br/portal/midia/pdfs/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf>. 
Acesso em: 25 mar. 2012. 
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Treze razões para defender uma política para 
usuários de crack, álcool e outras drogas sem exclusão. Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://www.crp04.org.br/GeraConteudo.asp?materiaID=2130>. Acesso em: 27 fev. 2012.  
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Conselhos Regionais de Psicologia.Declaração 
de intenções. Brasília, 2002.  
 
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS). Moção de Repúdio – 
Recolhimento e Internação Compulsória. 2011. Disponível em: < 
www.mds.gov.br/...repudio...recolhimento-e...compulsoria.../download >. Acesso em: 20 fev. 
2012. 
 
CRUZ, M. Modelos de Atenção a Dependentes de Drogas. In: SEIBEL, S. D. (Ed.). 
Dependência de drogas. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2010. p. 951-959. 
 
DELGADO, P. G. Internação involuntária: implicações éticas, clínicas e legais. Revista 
Ciência Hoje, v. 50, n.295, p. 78-80, ago.2012. Disponível em: < 
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2012/295/internacao-involuntaria-implicacoes-eticas-
clinicas-e-legais>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
 
DOMANICO, A. “Craqueiros e Cracados: bem vindo ao mundo dos nóias!”: Estudo sobre 
a implementação de estratégias de redução de danos para usuários de crack nos cinco 
projetos-piloto do Brasil, 2006. 220 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2006.  
 
DOMINGUEZ, B. Quebra-cabeça: em debate povoado de questões, escolher as peças para se 
montar uma política equilibrada com foco na Saúde é o desafio. Revista Radis: comunicação 
e saúde, Rio de Janeiro, n. 101, jan. 2011. 
 
DOISE, W. Da Psicologia Social à Psicologia Societal. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 
Brasília, v. 18, n. 1, p. 27-35, Jan-Abr., 2002. 
 
DURVEEN, G. Uma psicologia social do conhecimento. In: MOSCOVICI, S. Representações 
Sociais: Investigações em psicologia social. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p. 07 – 28. 
 
DUARTE JUNIOR, J-F. O que é realidade. São Paulo : Brasiliense, 2002. – (Coleção 
primeiros passos; 115). 10ª . ed. de 1994. 
  
ESPINHEIRA, G. Os tempos e os espaços da drogas. In: TAVARES, L. A.; ALMEIDA,  A. 
R., NERY FILHO, A.(Orgs.). Drogas: tempos, lugares e olhares sobre seu consumo. 
Salvador: EDUFBA: CETAD/UFBA, 2004. p. 11-26. 
 
ELIA, L. Internação compulsória e saúde mental. Disponível em: < 
http://drogasecidadania.cfp.org.br/artigo-internacao-compulsoria-e-saude-mental/>. Acesso 
em 05 maio 2013. 
 
FLICK, U. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

http://www.crp04.org.br/GeraConteudo.asp?materiaID=2130
http://drogasecidadania.cfp.org.br/artigo-internacao-compulsoria-e-saude-mental/


134 
 

GUIMARÃES, C.; SANTOS, D., FREITAS R.; ARAUJO, R. Perfil do usuário de crack e 
fatores relacionados à criminalidade em unidade de internação para desintoxicação no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre (RS). Rev. Psiquiatr. Rio Gd. Sul, Porto 
Alegre , v.30, n.2,  Maio/Ago. 2008. 
 
HERZLICH, C.A. A problemática da representação social e sua utilidade no campo da 
doença. Physis, Rio de Janeiro, v.1, n.2, 1991. 
 
JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.). 
Representações Sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. p. 17 – 44. 
 
______. As Representações Sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. 416 p. 
 
______. Représentations sociales: un domaine en expansion. In: JODELET, D. (Ed.).  Les 
représentations sociales. Paris: PUF, 1989, p. 31-61.  
 
KARAM, Maria Lucia. Proibições, Riscos, Danos e Enganos: as drogas tornadas ilícitas. 
Rio de Janeiro: Editora Lumens Juris, 2009.  

KESSLER, F.; PECHANSKY, F. Uma visão psiquiátrica sobre o fenômeno do crack na 
atualidade. Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul [online], Porto Alegre, 2008, v.30, n.2, p. 96-98. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rprs/v30n2/v30n2a03.pdf>. Acesso em: 13 fev 
2012 

LACERDA, L. C. Redução de danos: um desafio no sistema prisional. Recife, 2006. 135 f. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Centro de Ciências Sociais, Universidade Federal 
de Pernambuco, 2006. 
 
LANCETTI, A. Clínica peripatética. São Paulo: Hucitec, 2009. 
 
______. Os riscos escondidos do Crack. Revista Brasileiros, São Paulo, n.49, p. 118-119, 
ago.2011. 
 
______. O equívoco das internações involuntárias em São Paulo. Revista Brasileiros, jan. 
2013. Disponível em <http://www.revistabrasileiros.com.br/2013/01/08/o-equivoco-das-
internacoes-involuntarias-em-sao-paulo/>. Acesso em: 24 maio 2013. 
 
LINS, J.; PIMENTEL, P.; UCHÔA, R.(Orgs.).  Sobre Drogas e Redução de Danos: o 
cotidiano dos profissionais no Programa + Vida do Recife. Recife: Ed. dos Autores, 2010. 
191 p. 
 
______. Apresentação. In: Sobre Drogas e Redução de Danos: o cotidiano dos 
profissionais no Programa + Vida do Recife. Recife: Ed. dos Autores, 2010. p. 10 – 13. 
 
MACHADO, K. Crack, questão de saúde pública. Revista Radis: comunicação e saúde, Rio 
de Janeiro, n.92, p. 19-21, abr.2010. 
 
______. Entrevista com Pedro Gabriel Delgado. Revista Radis: comunicação e saúde, Rio de 
Janeiro, n. 97, p. 18, set. 2010. 
 

http://www.revistabrasileiros.com.br/2013/01/08/o-equivoco-das-internacoes-involuntarias-em-sao-paulo/
http://www.revistabrasileiros.com.br/2013/01/08/o-equivoco-das-internacoes-involuntarias-em-sao-paulo/


135 
 

______; DOMINGUEZ, B. A palavra é intersetorialidade: Congresso e conferência propõem 
agenda que reforça a importância do cuidado integral fora dos manicômios e recomendam 
ampliação dos serviços substitutivos. Revista Radis: comunicação e saúde, Rio de Janeiro, n. 
97, p. 12-17, set. 2010. 
 
MACRAE, E. Antropologia: Aspectos Sociais, Culturais e Ritualísticos. In: SEIBEL, D. 
Dependência de drogas. 2. ed.  São Paulo: Editora Atheneu, 2010. p. 27-37. 
 
______. Abordagens qualitativas na compreensão do uso de psicoativos. In: ALMEIDA, A. 
R.; NERY FILHO, A. ; TAVARES, L. A. (Orgs.). Drogas: tempos, lugares e olhares sobre 
seu consumo. Salvador: EDUFBA; CETAD/UFBA. 2004. p. 27-47. 
 
MANSO, B. P. Os bandidos da chacinas: um mergulho no mundo da barbárie da Grande São 
Paulo, onde as quadrilhas fizeram dos morticínios em série uma ocorrência banal. Revista 
Veja, São Paulo, n. 1614, p. 42-43, set. 1999. 
 
MARTINS, F.; PAIVA, C.O. As drogas e seus efeitos. In: BUCHER, R. (Org.). Prevenção 
ao uso indevido de drogas. 2.ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1991. p. 33 – 45. 
 
MARKOVÁ, I. Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da mente. Petrópolis: 
Vozes, 2006.  
 
MEDEIROS, R. Clínica e croni(cidade): impactos do uso/abuso de crack na configuração 
urbana e nos tratamentos da toxicomania. In: SAPORI, L. F.; MEDEIROS, R. (Orgs.). 
Crack: um desafio social. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010. p. 165 – 218. 
 
MINAYO, M. C. S.;  SANCHES, O. Quantitative and Qualitative Methods: Opposition or 
Complementarity? Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, jul./sep., 1993. 
 
MINGARDI, G. A trajetória vertiginosa do crack. Revista Scientific American Brasil, n.38, 
edição especial, p. 36-43, 2010.  
 
MONCAU, G. Entrevista Dartiu Xavier: "A internação compulsória é sistema de isolamento 
social, não de tratamento". Revista Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 175, p. 15-17, out. 
de 2011.  
 
MOSCOVICI, S. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. 5. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
______. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
MORAIS, E. Saúde e Tratamento Hemodialítico: Representações Sociais 
em um Serviço de Terapia Renal Substitutiva. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 
Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, 2013.  
 
MOURÃO, C. A função do objeto droga na ideologia da contracultura e da cultura 
contemporânea. In: Baptista, M.; Santa Cruz, M.; Matias, R. Drogas e Pós-modernidade: 
faces de um tema proscrito. Rio de Janeiro. Ed. UERJ. 2003. 2º volume. P. 109 – 118. 
 
NAPPO, S.; OLIVEIRA, L.G; SANCHEZ, Z; MOURA, Y. O crack em São Paulo: 20 anos 



136 
 

depois. Revista Scientific American Brasil, n.38, edição especial, p. 32-35, 2010. 
 
______. Caracterização da cultura de crack na cidade São Paulo: padrão de uso controlado. 
Revista Saúde Pública, v. 42, n. 4, p. 664 - 671, 2008. 
 
NERY FILHO, A.Um novo tempo?. In: ______. Conversando.com.2011.Disponível em: 
http://conversandocomnery.wordpress.com/tag/drogas/. Acesso em: 10 maio 2013. 
 
NUNES, D.; SANTOS, L.; FISCHER, M.; GUNTZEL. “...outras palavras sobre o cuidado de 
pessoas que usam drogas...”. In: SANTOS, L. M. de B. (Coord.). Outras palavras sobre o 
cuidado de pessoas que usam drogas. Porto Alegre: Ideograf :Conselho Regional de 
Psicologia dório Grande do Sul, 2010. p. 15 a 26. 
 
OLIEVENSTEIN, C. O não-dito das emoções. Rio de Janeiro : J. Zahar 1989. 161p. 
 
OLIVEIRA, E. M.; SANTOS, N. T. V. A rede de assistência aos usuários de álcool e outras 
drogas – em busca da integralidade. In: SANTOS, L. M. de B. (Coord.). Outras palavras 
sobre o cuidado de pessoas que usam drogas. Porto Alegre: Ideograf :Conselho Regional de 
Psicologia dório Grande do Sul, 2010. p. 71 - 86. 
 
OLIVEIRA, J. F.; PAIVA, M. S; VALENTE, C. L. M. Representações sociais de profissionais 
de saúde sobre o consumo de drogas: um olhar numa perspectiva de gênero. Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.11, n. 2, p. 473-481, 2006. 
 
OLIVEIRA, J.A.. A fase adolescente e as motivações para a droga. In: BUCHER, R. (Org.). 
Prevenção ao uso indevido de drogas. 2.ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1991. p. 63 -73. 
 
OLIVEIRA, D. C.; SIQUEIRA, A. A. F.; ALVARENGA, A. T. Práticas Sociais Em Saúde: 
Uma Releitura à Luz da Teoria das Representações Sociais. In: MOREIRA, A. S. P.; 
OLIVEIRA, D. C. (Org.). Estudos interdisciplinares de Representação Social. Goiania: 
AB, 1998. p. 162-190. 
 
PASSOS, E. Pensar diferentemente o tema das drogas e o campo da saúde mental. In: Outras 
palavras sobre o cuidado de pessoas que usam drogas / In: SANTOS, L. M. de B. (Coord.). 
Outras palavras sobre o cuidado de pessoas que usam drogas. Porto Alegre: 
Ideograf:Conselho Regional de Psicologia dório Grande do Sul, 2010. p. 07 - 13.  
 
PERNAMBUCO. Decreto n. 39.201, de 18 de março de 2013. Institui, no âmbito do Estado 
de Pernambuco, o Programa de Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus Familiares - 
Programa Atitude. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Poder Executivo Recife, 19 
mar. 2013, p. 06-07. 
 
______. Câmara Municipal do Recife. Luiz Eustáquio comemora criação da Frente de 
Combate ao Crack. 2013. Disponível em: <http://www.recife.pe.leg.br/noticias/luiz-
eustaquio-comemora-criacao-da-frente-combate-ao-crack/>. Acesso em: 16 maio 2013. 
 
PINHO, L. Retrocessos do Projeto de Lei 7.663/ 2010. Disponível em: 
<http://saudeecosol.org/wp-content/uploads/2013/03/Retrocessos-no-Projeto-de-Lei-7663-
2010.pdf>. Acesso em: 10 maio 2013. 

http://www.recife.pe.leg.br/noticias/luiz-eustaquio-comemora-criacao-da-frente-combate-ao-crack/
http://www.recife.pe.leg.br/noticias/luiz-eustaquio-comemora-criacao-da-frente-combate-ao-crack/
http://saudeecosol.org/wp-content/uploads/2013/03/Retrocessos-no-Projeto-de-Lei-7663-2010.pdf
http://saudeecosol.org/wp-content/uploads/2013/03/Retrocessos-no-Projeto-de-Lei-7663-2010.pdf


137 
 

PLASTINO, C. A. A constituição do sujeito coletivo e a questão dos direitos humanos. In: 
ACSERALD, G. (Org.). Avessos do Prazer: drogas, aids e direitos humanos. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ. 2000. p.17-33. 
 
RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, R. C. Casas do Meio do Caminho: um relato da 
experiência de Recife na busca da atenção integral à saúde da atenção integral a 
usuários de álcool e outras drogas. 223 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2008. 
 
REGHELIN, Elisângela Melo. Redução de Danos: prevenção ou estímulo ao uso indevido de 
drogas injetáveis. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. 206 p. 
 
AS REDES comunitárias e de saúde no atendimento aos usuários de álcool e dependentes de 
substâncias psicoativas: SUPERA – Sistema para detecção do Uuso abusivo e dependência de 
substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e 
Acompanhamento. Módulo 6. 4. Ed. – Brasília, DF: Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, 2011. 
 
REYNALDO, R. Álcool é principal motivo de atendimento nos Centros de Atenção 
Psicossocial no Recife. 2012. Disponível em:  
<http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=45010:alcool
-e-principal-motivo-de-atendimento-nos-centros-de-atencao-psicossocial-no-
recife&catid=153&Itemid=72>. Acesso em 06 maio 2013. 
 
ROBERTO ALEXANDRE. Uso de crack impulsiona a criminalidade. Folha da Região, 
Araçatuba /SP, 19 abr. 2009. Disponível em: < 
http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=115109>. Acesso em: 25 maio 2013. 
 
RIBEIRO, M.; DUNN, J.; LARANJEIRA, R. Causes of death among crack cocaine users. 
Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n. 3, p.106-202, 2006. 
 
SAAB, P. Rodrigo Garcia assina convênios com entidades assistenciais para recuperação 
de dependentes químicos. 2013. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lenoticia.php?id=1744>. Acesso em: 25 maio 
2013. 
 
SANCHES, M.; PAGGI, M. Internar a força resolve? Revista Época, n. 690, ago. 2011. p. 
102 – 110. 
 
SANTOS, M. F. S. A Teoria das Representações Sociais. In: SANTOS, M.F.; ALMEIDA, 
L.M. (Org.). Diálogos com a teoria das representações sociais. 1. ed. Recife: Ed. 
Universitária da UFPE/Ed. Universitária da UFAL, 2005. v. 1, p.13-38. 
 
SANTOS, M. F. S.; SANTOS, R.L.; APOSTOLIDIS, T. Entre o aborto e a pesquisa: o 
Embrião na Imprensa Brasileira. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 21, n. 3, p. 
424-432, 2007. 
 
SAPORI, L. F.; MEDEIROS, R. (Orgs.). Crack: um desafio social. Belo Horizonte: PUC 
Minas, 2010. 

http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=45010:alcool-e-principal-motivo-de-atendimento-nos-centros-de-atencao-psicossocial-no-recife&catid=153&Itemid=72
http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=45010:alcool-e-principal-motivo-de-atendimento-nos-centros-de-atencao-psicossocial-no-recife&catid=153&Itemid=72
http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=45010:alcool-e-principal-motivo-de-atendimento-nos-centros-de-atencao-psicossocial-no-recife&catid=153&Itemid=72
http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=115109
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lenoticia.php?id=1744


138 
 

SILVEIRA, D. X.; JULIÃO, A. M.;  MOREIRA, F.G. Transtornos relacionados ao uso de 
drogas: roteiro terapêutico e acompanhamento psiquiátrico. In: SILVEIRA, D.X. da; 
MOREIRA, F. G. Panorama Atual de Drogas e Dependência. São Paulo. Editora Atheneu. 
2006. p. 107 – 112. 
 
SILVEIRA, D. X. da. Crack é usado por miseráveis porque é barato. Carta Maior, São 
Paulo, 2012. Entrevista concedida a Maria Inês Nassif. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/templates/buscaExecutar.cfm>. Acesso em: 23 mar. 2012. 
 
SPINK, M. J. O conceito de representação social na abordagem psicossocial. Caderno de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 300-308, jul./set, 1993. 
 
SP tem primeira internação compulsória de dependente de crack. Globo.com, 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/sp-tem-primeira-internacao-
compulsoria-de-dependente-de-crack.html>. Acesso em 25 maio 2013. 
 
TAJFEL, H. Grupos humanos e categorias sociais. Lisboa: Livros Horizonte, v. 3, 983 p. 
 
TERRA diz que projeto da internação compulsória vai agilizar o tratamento de usuário de 
drogas. A Tribuna, 2013. Disponível em: 
<http://www.atribunars.com.br/index.php?origem=noticia&id=30087>. Acesso em 20 de 
junho de 2013. 
 
VASCONCELOS, E. M. (Org.). Abordagens psicossociais. 2. ed. São Paulo: Aderaldo e 
Rothschild, 2009. v. 1. 
 
______. Abordagens psicossociais. 2. ed. São Paulo: Aderaldo e Rothschild, 2009. v. 2. 
 
______. Cenário econômico, social e psicossocial no Brasil recente, e a crescente difusão do 
crack: balanço e perspectivas de ação. Revista O Social em Questão, ano. 15, n. 28, p. 149-
186, 2012.  
 
WACHELKE, J. F. R.; CAMARGO, B. V. Representações sociais, representações  individuais 
e comportamento. Interam. j. psychol. [online], v.41, n.3, p. 379-390, 2007. 
 
WACHELKE, J. F. R. O vácuo no contexto das representações sociais: uma hipótese 
explicativa para a representação social da loucura. Estudos de Psicologia,  Natal, v. 10, n. 2, 
p. 313-320, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartamaior.com.br/templates/buscaExecutar.cfm
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/sp-tem-primeira-internacao-compulsoria-de-dependente-de-crack.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/sp-tem-primeira-internacao-compulsoria-de-dependente-de-crack.html
http://www.atribunars.com.br/index.php?origem=noticia&id=30087


139 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Curso de Pós-Graduação em Psicologia 
Mestrado em Psicologia 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DA PESQUISA 

Internamento compulsório para usuários de crack: concepções que estão subjacentes aos 
posicionamentos de gestores públicos e profissionais de saúde. 

 
RESPONSÁVEIS 

Marcelo Agra Souto, aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, 
sob a orientação da Profª Drª Maria de Fátima de Souza Santos. 

 
INSTITUIÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 
 

APRESENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS 
Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa referida acima. A 
pesquisa tem o objetivo de identificar que concepções relacionadas ao uso de crack estão guiando 
os posicionamentos de gestores públicos e de profissionais de saúde acerca do internamento 
compulsório para usuários de crack. 
Durante o estudo, os participantes serão entrevistados individualmente pelo pesquisador, sendo 
tal momento gravado integralmente, de forma que permita a transcrição das respostas obtidas e, 
consequentemente, a análise dos dados, sendo importante registrar que tais dados serão acessados 
apenas pelo próprio pesquisador e, possivelmente, pela sua orientadora. 
Anteriormente à realização das entrevistas, o pesquisador se apresentará aos participantes, assim 
como explicará a proposta da pesquisa, destacando o caráter voluntário do participante.  

 
RISCOS E BENEFÍCIOS 

Como benefícios diretos, destacamos que todos(as) os(as) participantes receberão cópia da 
dissertação que será produzida, constando análise do material obtido na referida pesquisa. O 
pesquisador também disponibilizará um artigo versando sobre o objeto da pesquisa, que será 
produzido no máximo 90(noventa) dias após a conclusão do mestrado, se colocando a disposição 
dos participantes para discutir questões referentes à dissertação e/ou ao artigo. Dessa forma, 
vislumbra-se que a participação favorecerá o acúmulo de informações e reflexões aprofundadas 
sobre a proposta de internamento compulsório para usuários de crack, contribuindo, assim, com a 
prática cotidiana dos profissionais que serão entrevistados, e, consequentemente, com a 
formulação e/ou revisão de intervenções públicas direcionadas aos usuários da referida droga.   
 
Como possíveis riscos, alguns participantes podem sentir-se desconfortáveis ou constrangidos 
para responder às perguntas, por motivos diversos, sendo certo que o pesquisador tentará 
minimizar tal situação, havendo possibilidade inclusive de interrupção da entrevista caso assim 
prefira(m) o(s) participante(s).  
 
O pesquisador garantirá a confidencialidade das informações e o anonimato dos participantes.   
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COMPROMISSOS 
O pesquisador compromete-se a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas sobre os 
procedimentos da pesquisa. Fornecerá todas as informações necessárias para que o participante 
possa decidir sobre sua participação. Compromete-se, ainda, em manter o sigilo de todas as 
informações relacionadas às entrevistas, de forma que os nomes das pessoas envolvidas na 
pesquisa jamais sejam revelados em possíveis publicações ou apresentações do trabalho. Os 
dados serão arquivados no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, mais 
especificamente no LABINT (Laboratório de Interação Social Humana), por um prazo de cinco 
anos, sob a responsabilidade da Profª Drª Maria de Fátima de Souza Santos. 
 
O participante poderá desistir de sua participação a qualquer momento. Os resultados gerais 
obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, 
incluída sua publicação na literatura científica especializada. Vale frisar que a participação na 
pesquisa não implicará nenhum custo ou recompensa financeira para os participantes. 
 
O contato para qualquer esclarecimento que julgue necessário poderá ser realizado com o 
pesquisador, autor do estudo, pelo endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/n, Cidade 
Universitária, no Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, através dos 
telefones: (81) 2126-8271, (81) 9182.4778 ou e-mail: marceloagra1@hotmail.com. O 
participante poderá contatar ainda o Comitê de Ética da UFPE para apresentar recursos ou 
reclamações em relação à pesquisa, no endereço: Avenida da Engenharia s/n, 1º andar, sala 4, 
Cidade Universitária, Recife – PE, CEP:50.740-600, Tel.: 2126-8588. 

 
CONSENTIMENTO 

Eu,________________________________________________________________________ 
fui devidamente apresentado(a) às informações acima e, após lê-las e compreendê-las, concordo 
em participar desta pesquisa da seguinte maneira: 
( ) entrevista 
 
A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 
 
Recife, ____ de ________________ de 2012. 

 
___________________________________ 

Participante 
 

___________________________________ 
Testemunha 1 

 

 
 

Pesquisador 
 
 

Testemunha 2 

 
 

 
 

 
 


