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RESUMO 

 

CALDEIRA, Z.F. A Produção ‖Mães do crack”: desconstruções e deslocamentos. 2019. 

197f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 

 

O presente trabalho estuda as lógicas das políticas públicas instituídas no Brasil, 

relacionadas às práticas de cuidados de mulheres gestantes, usuárias de crack em situação de 

rua no Rio de janeiro e pretende contribuir com alguns subsídios para o fortalecimento do 

debate sobre as práticas atuais de atendimento dessas mulheres nos serviços públicos de saúde 

da cidade. As análises têm como suporte as propostas conceituais de Michel Foucault, Gilles 

Deleuze, Félix Guattari e René Lourau, em particular o estudo sobre as relações de poder, as 

produções subjetivas, a sujeição, as análises cartográficas, a análise da implicação, o lugar da 

ética e o cuidado de si. Aqui são discutidas as formas de produção do sujeito usuário de 

drogas, dentre eles as gestantes, as demandas que levam tais sujeitos a buscarem atendimentos 

especializados, bem como o modo de subjetivação daqueles que se dedicam ao seu cuidado. 

As problematizações têm como ponto de partida algumas situações de atendimento, os 

registros feitos em diário de campo e as legislações existentes no campo da saúde pública. São 

também apresentadas algumas análises sobre as práticas de cuidado de gestantes usuárias de 

drogas em Portugal (que descriminalizou o consumo de drogas em 2001), observadas durante 

um estágio de 04 (quatro) meses na Universidade de Lisboa, pelo Programa Institucional de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES. Ao final do estudo é possível pensar 

que políticas públicas brasileiras instituídas e dirigidas aos usuários de drogas, dentre eles as 

gestantes, por mais que pretendam ser inovadoras e progressistas, fazem parte de uma 

produção subjetiva constituída por regras e normas que universalizam e generalizam, 

impedindo, muitas vezes, a prática da liberdade tanto das gestantes usuárias de crack quanto 

daqueles que se ocupam do seu cuidado. 

 

Palavras-chave: Crack. Maternidade. Mulheres. Produção de Subjetividade. Políticas 

Públicas. 



ABSTRACT 

 

CALDEIRA, Z.F. The Production ―Crack’s Mothers”: deconstructions and displacements. 

2019. 197f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.  

 

This research studies the public policy logic in Brazil related to the care practices of 

pregnant women who are crack users that lives on the streets of Rio de Janeiro and intends to 

contribute with some subsidies to strengthen the debate about care practices of these women, 

specially, in the public health services of this city. The analyzes are supported by the 

conceptual proposals of Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari and René Lourau, in 

particular the study on power relations, subjective productions, subjection, cartographic 

analyzes, analysis of implication, place of ethics and self-care. Here, the forms of production 

of the drug user subject, including those of pregnant women, the demands that lead these 

subjects to seek specialized care, as well as the way of subjectivation of those who dedicate 

themselves to their care, are discussed. The problematizations have as a starting point some 

service situations, the records made in field diaries and the existing legislations in the field of 

public health. Some analyzes of the care practices of pregnant women who use drugs in 

Portugal (a country that decriminalized drug use in 2001), observed during a 04 (four) month 

period at the University of Lisbon, by the CAPES Institutional Program of Sandwich Doctor 

Abroad (PDSE), are also presented. At the end of the study it is possible to think that brazilian 

public policies instituted and directed to drug users, among these, pregnant women, even 

though they pretend to be innovative and progressive, are part of a subjective production 

constituted by rules and norms that universalizes and generalizes, often preventing the 

practice of the freedom of pregnant women who use crack, as well as those who care for 

them. 

 

Keywords: Crack. Maternity. Women. Production of Subjectivity. Public Politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho estuda as lógicas das políticas públicas instituídas no Brasil, 

relacionadas às práticas de cuidados de mulheres gestantes, usuárias de crack e em situação de 

rua no Rio de janeiro. 

Tendo atuado no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas 

(NEPAD)1 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) por 26 anos (1986-2012), 

desde a sua criação, pude aprofundar meus estudos, acompanhar os principais debates e 

mudanças na política de drogas no Brasil e seus efeitos na vida dos usuários de drogas e da 

sociedade em geral. Nesse percurso institucional, algumas experiências me deslocaram do 

lugar de um saber estabelecido para um campo novo de possibilidades de ver e estar no 

mundo, atuando de forma significativa no questionamento de ―minhas verdades‖. A prática e 

as relações com os outros que ali estavam para ―serem cuidados‖, me permitiram o acesso a 

outros saberes (dos usuários de drogas) que articulados aos agenciamentos constitutivos de 

meu processo subjetivo transformaram meu olhar sobre esses sujeitos.  

Em 2014, já atuando no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente – NESA/UERJ2 - 

tomei conhecimento de que o Ministério Público de Belo Horizonte havia determinado, 

através das Recomendações nº 5/2014 (ANEXO A) e nº 6/2014 3 (ANEXO B) , que os 

serviços públicos de saúde passassem a notificar o nascimento de bebês de mães usuárias de 

drogas, separando esses bebês de suas mães, ainda na maternidade, e ―recolhendo-os‖ em  

abrigos: as mães usuárias de drogas vão para a maternidade e, quando o neném nasce, ele já é 

encaminhado diretamente para acolhimento. Não é determinado que se faça nenhum 

levantamento da família extensa antes desse procedimento. 

                                                           
1
 O NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas (NEPAD) da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – criado em 1986, tem como proposta de trabalho a abordagem integral à 

questão do uso abusivo de drogas, oferecendo atendimento clínico-terapêutico a usuários de drogas e seus 

familiares, assessorando ou fornecendo subsídios para instituições, empresas e comunidades na prevenção e 

buscando ampliar as fronteiras do conhecimento sobre a questão, através do desenvolvimento de pesquisas. 

Funciona em conformidade com os princípios de gratuidade no atendimento, preservação do sigilo e 

voluntariedade daqueles que buscam atendimento. 
2
 O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NESA/UERJ), 

oficializado pelo Conselho Universitário da UERJ em 1995, tem por missão contribuir para a ação integral da 

saúde de adolescentes e jovens, por meio de ações interdisciplinares. Possui atividades nas áreas de assistência, 

educação e pesquisa. É referência nacional e internacional para atenção a saúde de adolescentes e jovens na 

faixa etária de 12 a 20 anos. Dispõe de uma rede integrada e hierarquizada de atenção a saúde dentro de um 

enfoque transdisciplinar e humanizado. 
3
 A primeira recomendação, de 16 de junho de 2014, é dirigida às maternidades e solicita que os casos de mães 

usuárias de substâncias entorpecentes sejam comunicados à Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte. A 

segunda, datada de 6 de agosto, é dirigida às Unidades Básicas de Saúde e recomenda que sejam comunicados 

à Vara os casos de gestantes usuárias de drogas. 
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Em Vitória, no Espírito Santo, o Ministério Público, em 2010, já havia publicado um 

documento semelhante (Notificação Recomendatória nº 003/2010 – ANEXO C). Lopes 

(2018), ao coloca-lo em análise, pontua alguns impactos de tal recomendação na vida das 

mulheres pobres, em situação de rua e usuárias de crack naquela cidade. 

Diante dessas práticas cabem algumas questões: a mãe pode ser considerada incapaz 

para cuidar do seu filho, sendo ele retirado dela ainda na maternidade, pelo fato de ser usuária 

de drogas, sem que tenha havido o devido processo legal de destituição do poder familiar, que 

implica em um estudo mais aprofundado da situação familiar? Os bebês são retirados de suas 

mães ainda na maternidade e encaminhados para abrigos para, a partir daí, iniciar um 

processo para avaliar se essa mãe e/ou sua família podem ter o direito à guarda dessa criança. 

Não é isso que prevê a legislação brasileira. A convivência familiar e comunitária é um direito 

fundamental de crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal - artigo 227 

(1988) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990). Em seu artigo 19, o ECA 

estabelece que toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por sua família e, 

na falta desta, por família substituta (grifo meu). A nossa constituição diz que a ―família é a 

base da sociedade‖ (art. 226) e que compete a ela, ao Estado, à sociedade em geral e às 

comunidades ―assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais‖ 

(art. 227). 

Além disso, quando essa mãe é adolescente, não deveria ela também estar protegida 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)?  A proteção a ambos seria a separação, 

sem buscar atendimento para que possam permanecer como família? Que lógicas orientam 

tais práticas? Que lógicas são possíveis para cuidados que possam respeitar uma maternidade 

que não se enquadra na referência produzida como ideal?  

Na busca por mais informações sobre essa realidade, verifiquei junto a alguns serviços 

de saúde do Rio de Janeiro que tal procedimento também estava sendo adotado.  Cabe 

ressaltar que não consegui, junto aos serviços de saúde, justiça e assistência social e nem em 

outras instâncias consultadas (conselho tutelar, Conselho Regional de Psicologia, Secretaria 

Municipal de Saúde, entre outros), nenhum documento sobre recomendação semelhante por 

parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, entretanto, de acordo com declarações de 

profissionais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as práticas passaram a ser também aqui 

adotadas4. 

                                                           
4
Segundo uma profissional (psicóloga) da central das varas de infância, que prefere não se identificar, mais 

recentemente, "a orientação é que mãe sem documentação seja apresentada pela maternidade à Vara de 

infância.  As equipes fazem plantão e isso evita a retirada como acontece em MG. Quando não tem outro 
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É importante citar que existem alguns estudos e pesquisas em andamento nessa área5 
6
. 

Alguns buscam alternativas de atendimento às mães usuárias de drogas, numa tentativa de 

desconstruir a ideia que aproxima o usuário de drogas à loucura e à violência, principalmente 

com relação ao uso de crack. Tal produção elege o crack como o ―demônio‖ que precisa ser 

vencido a qualquer preço, numa tentativa de legitimar intervenções compulsórias, o que tem 

provocado um grande mal-estar em alguns profissionais que estão lidando com tal realidade 

em suas práticas laborais. 

Desta forma, a presente pesquisa pretende contribuir com alguns subsídios para o 

fortalecimento do debate sobre as práticas atuais de atendimento às gestantes usuárias de 

crack e em situação de rua, nos serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro. As análises têm 

como suporte as propostas conceituais de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e 

René Lourau, em particular o estudo sobre as relações de poder, as produções subjetivas, a 

sujeição, as análises cartográficas, a análise da implicação, o lugar da ética e o cuidado de si. 

Aqui são discutidas as formas de produção do sujeito usuário de drogas, dentre eles as 

gestantes, as demandas que levam tais sujeitos a buscarem atendimentos especializados, bem 

como o modo de subjetivação daqueles que se dedicam ao seu cuidado. As problematizações 

têm, como ponto de partida, algumas situações de atendimento, os registros feitos em diário 

de campo e as legislações existentes no campo da saúde pública. 

São também apresentadas algumas análises sobre as práticas de cuidado de gestantes 

usuárias de drogas em Portugal (que descriminalizou o consumo de drogas em 2001), 

observadas durante um estágio de 04 (quatro) meses na Universidade de Lisboa. pelo 

Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES. 

A pesquisa foi realizada por meio das seguintes etapas: 

a) análise bibliográfica e estudo conceitual; 

b) análise histórica sobre o uso de drogas e população em situação de rua; 

c) análise documental das políticas públicas relacionadas ao uso de drogas no Brasil; 

d) análise de algumas situações de atendimento a gestantes usuárias de drogas e 

visitas a estabelecimentos jurídicos, serviços públicos de saúde e instituições de 

                                                                                                                                                                                     
familiar, nos casos em que a mãe é diagnosticada como dependente de qualquer substância, o bebê é acolhido e 

as equipes do abrigo e da vara fazem estudos para localizar a família extensa‖.  
5
 MACEDO, F et al. Mulheres, saúde e uso de crack: a reprodução do novo racismo na/pela mídia televisiva. 

Saúde Soc. São Paulo, v.24, n.4, p.1285-1298, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v24n4/1984-0470-sausoc-24-04-01285.pdf>. 
6
 Macedo, F.S.; Machado P.S. Economia moral e modelos de atenção no cuidado com gestantes que usam crack. 

Saúde debate vol.40 no.109 Rio de Janeiro abr./un. 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042016000200034&lng=pt&nrm=iso>. 



14 

atendimento desta população, tendo como suporte os registros em diário de 

campo; 

e) análise do processo de construção da Política Pública sobre Drogas em Portugal, 

que descriminalizou o consumo em 29 de novembro de 2001, com a Lei 

nº30/20007.  

Como proposta metodológica são utilizadas as análises arqueológica e genealógica de 

Foucault (1996), que se constituem como dois conjuntos complementares; a análise das 

produções subjetivas, das singularidades e das relações de poder no contexto do uso de 

drogas, a partir das propostas de Foucault, Deleuze e Guattari; a proposta cartográfica de 

Deleuze e Guattari (2004); a análise de implicação proposta por René Lourau (2004); a 

análise das experiências vividas no percurso da pesquisa,  a partir dos registros do diário de 

campo, como proposto por  Lourau (1993)  e a análise da ética e do cuidado de si nas práticas 

de cuidados das gestantes usuárias de crack,  a partir da proposta de Foucault (2010). 

Para Foucault (1996, p. 60), a arqueologia ―[...] procura cercar as formas da exclusão, 

da limitação, da apropriação [...]; mostrar como se formaram, para responder a que 

necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exerceram efetivamente, em 

que medida foram contornadas‖ e a genealogia – conceito tomado de Nietzsche – é definida 

por Foucault como uma metodologia que visa analisar o poder em seu contexto, ligado às 

condições que permitiram sua emergência, fazendo a análise histórica das condições políticas 

de possibilidade dos discursos. A análise aqui proposta sobre o cuidado das gestantes usuárias 

de crack, a partir da perspectiva arqueogenealógica de Foucault, consideram, portanto, os 

processos históricos, as formações discursivas na produção de saberes legitimados como 

―verdades‖ e as relações de poder nesse contexto. 

São também analisadas as produções subjetivas das gestantes usuárias de crack, suas 

singularidades e a forma como os diferentes discursos de saber/poder interferem em seus 

modos de ver, sentir e estar no mundo. As análises foram construídas em acordo com a 

proposta cartográfica de Deleuze e Guattari (2004), que acompanha e descreve as relações, 

trajetórias, as formações rizomáticas e a composição de dispositivos, apontando linhas de 

fuga, rupturas e resistências. 

A problematização das práticas de cuidado das gestantes usuárias de crack considera, a 

partir da análise da implicação proposta por René Lourau (2004), além do lugar do 

                                                           
7
 Disponível em: 

<http://www.sicad.pt/BK/Institucional/Legislacao/Lists/SICAD_LEGISLACAO/Attachments/525/lei_30_200

0.pdf>. 
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saber/poder como produtor de verdades (consideradas absolutas, universais e eternas), seus 

efeitos, o que é posto em funcionamento a partir delas e os agenciamentos que podem romper 

com a lógica racionalista ainda tão fortemente presente no pensamento ocidental.  

O diário de campo foi utilizado para analisar as experiências vividas no percurso da 

pesquisa,  a partir da proposta de Lourau (1993), que diz que a utilização do diário do 

pesquisador "permite o conhecimento da vivência cotidiana de campo (não o 'como fazer' das 

normas, mas o 'como foi feito' da prática)" (1993:77). Tal técnica se mostra capaz de restituir, 

na linguagem escrita, o trabalho de campo e possibilita "produzir um conhecimento sobre a 

temporalidade da pesquisa", aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível 

produzir num dado contexto, evitando interpretações "ilusórias", "fantasiosas" da produção 

científica (LOURAU, 1993: 51). 

A análise da ética e do cuidado de si, proposta por Foucault (2010), está sendo aqui 

utilizada como suporte para pensar a ética nas práticas atuais de atendimento às mulheres 

gestantes, usuárias de crack e em situação de rua no Rio de Janeiro,  

Reúno, aqui, problematizações formuladas a partir das experiências vividas, das 

relações estabelecidas, das desconstruções e deslocamentos de ―verdades instituídas‖, da 

análise dos processos de subjetivação tanto das gestantes usuárias de crack, quanto daqueles 

que se ocupam de seu cuidado, no sentido de contribuir para o fortalecimento do debate sobre 

outras possibilidades de cuidado que privilegiem agenciamentos que potencializem as 

singularidades dessas mulheres. 
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1 FABRICANDO MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

1.1 Os agenciamentos e os modos de subjetivação 

 

Não me convidaram pra essa festa pobre 

Que os homens armaram pra me convencer 

A pagar sem ver toda essa droga 

Que já vem malhada antes de eu nascer 

Não me ofereceram nenhum cigarro 

Fiquei na porta estacionando os carros 

Não me elegeram chefe de nada 

O meu cartão de crédito é uma navalha 

Brasil, mostra a tua cara 

Quero ver quem paga pra gente ficar assim 

Brasil, qual é teu negócio 

O nome do teu sócio 

Confia em mim.  

Não me convidaram pra essa festa pobre 

Que os homens armaram pra me convencer 

A pagar sem ver toda essa droga 

Que já vem malhada antes de eu nascer 

Não me elegeram a garota do fantástico 

Não me subornaram, será que é meu fim 

Ver tv a cores na taba de um índio 

Programada pra só dizer sim 

Brasil mostra tua cara 

Quero ver quem paga pra gente ficar assim 

Brasil, qual é teu negócio 

O nome do teu sócio 

Confia em mim. 

Cazuza, George Israel e N. Romero 

 

Pensar no processo de subjetivação de mulheres gestantes usuárias de crack e em 

situação de rua foi um exercício para buscar entender como as relações foram sendo 
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estabelecidas ao longo da sua vida, como atuaram em sua constituição enquanto sujeito e os 

agenciamentos potencializados para a sua forma de ser e estar no mundo. 

Enquanto profissional do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de 

Drogas (NEPAD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tive a oportunidade 

de participar das atividades do chamado grupo de acolhimento (de 1986 a 1990), composto 

por uma equipe multiprofissional (01 psicólogo, 01 comunicador social, 01 arte-educador e 01 

assistente terapêutico) e um grupo de usuários de drogas recém-chegados à instituição para 

tratamento. Esse espaço tinha o objetivo de sensibilizar os usuários, com atividades lúdicas 

(teatro, música, arte-terapia, roda de conversas sobre temas variados propostos pelo grupo, 

etc), no início do atendimento individual, tendo como abordagem a psicoterapia de base 

analítica
8
 
9
. Nessa oportunidade, também eram esclarecidas as ―normas‖ da instituição para a 

permanência no tratamento, dentre elas, a não permissão de portar drogas ou armas em suas 

dependências. Cabe ressaltar que a abstinência das drogas não era condição para entrar ou 

permanecer em tratamento.  

Certo dia, no início das atividades do grupo, Maria Vitória 
10

, uma adolescente de 16 

anos, com histórico de envolvimento com o tráfico, tendo sido nele inserida por sua mãe, me 

perguntou se poderia falar comigo em particular, pois precisava muito me dizer algo 

importante, mas não queria fazê-lo na frente de todos. Levei-a a um consultório individual e lá 

ela retirou um revólver que estava embaixo da blusa, na altura da cintura (me deixando 

bastante desconfortável, confesso) e disse que gostaria que eu guardasse a sua arma, pois ao 

mesmo tempo que ela não podia andar desarmada, dado o seu envolvimento com o tráfico e as 

consequências daí decorrentes, ela não gostaria de ser impedida de participar das atividades 

do grupo e de continuar seu tratamento. Eu peguei a arma e disse que aguardasse na sala, 

enquanto eu chamava a psicóloga indicada para seu atendimento individual, pois tal assunto 

deveria ser discutido entre ela e sua terapeuta. Feito isso, sem entrar em detalhes sobre o 

acordo firmado entre as duas, Maria Vitória continuou em tratamento no NEPAD/UERJ.  

Dois anos depois, quando se aproximava a data em que completaria 18 anos, ela disse 

que estava grávida e que, infelizmente, teria que abandonar o tratamento no NEPAD, pois 

                                                           
8
 Para Laplanche e Pontalis (2008, p. 393) a psicoterapia analítica é ―uma forma de psicoterapia que se apoia nos 

princípios teóricos e técnicos da psicanálise, sem, todavia realizar as condições de um tratamento psicanalítico 

rigoroso [...] qualquer método de tratamento dos distúrbios psíquicos ou corporais que utilize meios 

psicológicos e, mais precisamente, a relação entre o terapeuta e o doente‖. 
9
 Freud [1905(1976)], na sua obra ―Sobre a Psicoterapia‖, discorre sobre as indicações e contraindicações de seu 

método psicanalítico. Segundo ele não é recomendado tratar de pessoas que não vêm com espontaneidade ao 

consultório, ou seja, que não desejam se tratar, pois ―a força motivadora primária na terapia é o sofrimento do 

paciente e o desejo de ser curado que deste se origina‖ (FREUD [1913 (1976)], p. 186). 
10

 Todos os nomes utilizados no presente estudo são fictícios. 
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precisava ―sumir‖ do Rio de janeiro, uma vez que sua maioridade significava ―arquivo a ser 

queimado‖. A equipe tentou orientá-la no sentido da importância de dar continuidade ao 

tratamento, ainda que em outras instituições existentes, em locais próximos de onde ela estaria 

se dirigindo (que, aliás, não revelou).  

O fato de estar grávida parecia ter um significado especial para aquela decisão, pois 

por várias vezes disse que não permitiria que seu filho tivesse a vida que ela teve: ―ele merece 

uma vida melhor‖. E assim, durante os quatro anos seguintes, não tivemos mais notícias de 

Maria Vitória, até que fomos surpreendidos com sua visita ao NEPAD, acompanhada de seu 

filho de um pouco mais de três anos. Disse que precisava agradecer a todos os profissionais 

que possibilitaram uma mudança em sua vida e queria muito que nós conhecêssemos seu 

filho: ―aqui está a minha salvação. Foi ele quem me devolveu a vida‖. Ela estava, então, 

morando com um companheiro fora do Rio de janeiro, e falou de como estava se sentindo 

realizada e orgulhosa por ter conseguido ―reinventar‖ a sua vida. 

Essa experiência para mim foi fundamental para um deslocamento que me permitiu 

pensar em outras possibilidades de verdades, bastante diferentes daquelas que são produzidas 

como se fossem universais e que nos constituem. Além disso, pode-se pensar que alguns 

agenciamentos foram potencializados, possivelmente pelo evento da maternidade, produzindo 

um desejo de transformação e reinvenção de vida nessa adolescente. 

Alguns indivíduos que rompem os códigos estabelecidos como ―normais‖ provocam 

inquietações visíveis na ordem estabelecida. Rapidamente, percebe-se um movimento de 

captura ou recaptura desses indivíduos por um discurso legitimado como verdade, na tentativa 

de enquadrá-los ou reenquadrá-los na ―normalidade‖. Segundo Guattari (1986), tudo o que 

surpreende, seja no domínio da ruptura, da angústia, do desejo, da vontade de amar ou de 

criar, deve ser enquadrado, de alguma forma, naquilo que é referenciado pela subjetividade 

capitalística
11

, numa tentativa de eliminar os processos de singularização, perpetuando com 

isso o assujeitamento. 

Será que a adolescente referida acima teria conseguido reinventar seu modo de vida 

como o fez se buscasse atendimento em qualquer outro serviço público de saúde? O fato de 

estar grávida e ser usuária de drogas, considerando o instituído como normal, não teria tido 

uma resposta diferente daquela dada pelo NEPAD/UERJ?  

                                                           
11

 Guattari acrescenta o sufixo ―ístico‖ a ―capitalista‖ por lhe parecer necessário criar um termo que possa 

designar, não apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, mas também setores do Terceiro Mundo ou 

do capitalismo ―periférico‖, assim como as economias que até algum tempo atrás eram ditas socialistas, mas 

que na verdade, viviam numa espécie de dependência e contra-dependência do capitalismo. Segundo Guattari, 

do ponto de vista do modo de produção da subjetividade, todas essas sociedades funcionam segundo uma 

mesma cartografia do desejo no campo social, uma mesma economia libidinal-política. 
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Segundo Guattari, para que os processos de singularização se efetivem ―eles devem 

criar seus próprios modos de referência, suas próprias cartografias, devem inventar suas 

práxis de modo a fazer brechas no sistema de subjetividade dominante‖. (GUATTARI, 1986). 

No caso da adolescente, possivelmente alguns agenciamentos potencializados pela gravidez 

viabilizaram uma transformação em seu modo de ser e estar no mundo. A abordagem 

utilizada pela Instituição, pautada no acolhimento e na confiança, sem um pré-julgamento 

sobre ela ser ou não um perigo para a criança em seu ventre, potencializou as possibilidades 

de ressignificação.  

O conceito de agenciamento proposto por Deleuze e Guattari, refere-se ao 

acoplamento de um conjunto de relações materiais a um regime de signos correspondente. O 

agenciamento é formado pela expressão (agenciamento coletivo de enunciação) e pelo 

conteúdo (agenciamento maquínico) (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Existe uma correlação 

entre duas faces inseparáveis. Segundo os autores, a expressão refere-se ao conteúdo sem 

descrevê-lo ou representá-lo, mas intervém nele. Como exemplos de agenciamentos coletivos 

de enunciação poderíamos citar os agenciamentos judicial, familiar, escolar, midiáticos, 

dentre outros. 

Segundo os autores, agenciamentos do desejo ou da enunciação funcionam como 

produtores de subjetividade, que não está centrada nem em agentes individuais (a partir de 

instâncias psíquicas), nem em agentes grupais. Na verdade, o processo de subjetivação emana 

de agenciamentos que partem de diferentes instâncias (sistemas maquínicos, econômicos, 

sociais, tecnológicos, religiosos, morais, de mídia, sistemas de percepção, de sensibilidade, de 

afeto, de representação, de valores, biológicos, orgânicos, fisiológicos, etc), que interagem 

num processo de produção de desejos, comportamentos, atitudes, enfim, modos de ver, sentir 

e estar no mundo. Para Deleuze, ―agenciamento de desejo marca que o desejo jamais é uma 

determinação natural, nem espontânea.‖[...] ―O desejo une-se a um agenciamento 

determinado; há um co-funcionamento.‖ (DELEUZE, 1994: 54-65). Segundo o autor, o 

desejo implica, sobretudo, a constituição de um campo de imanência ou de um ―corpo sem 

órgãos‖, que pode ser tanto biológico e individual quanto coletivo, social e político. Para ele, 

um agenciamento parte de dimensões diversas numa multiplicidade que muda 

necessariamente de natureza à medida que aumentam suas conexões, de forma rizomática.  

O conceito de rizoma, retirado da botânica e utilizado por Deleuze e Guattari em Mil 

Platôs (1995) pode ser compreendido como um enfrentamento à visão dicotômica e 

universalista do mundo. Rizoma significa a parte da planta que fica abaixo da superfície, 

dedicada a realizar trocas estreitas. Trocas com o solo circundante que são praticamente 
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indistinguíveis. Ele não representa algo que coagula, que se torna um tronco unificado que 

irrompe acima do solo para culminar no modelo de uma árvore. Ele permanece abaixo do solo 

e existe enquanto múltiplos processos de troca com o ambiente, sendo caracterizado, portanto, 

por um infinito interior. Há uma coesão, não de rede, mas uma coesão dinâmica. Não é um 

sistema ordenado de passagens, ao contrário, funciona como via, desvio, caminhos secretos. 

As suas partes são autônomas, assim como seu todo, num sistema aberto cuja inexistência 

inviabiliza sua evolução. 

Os autores utilizam, assim, o conceito de rizoma para abordar a forma em que o 

pensamento se abre como raízes, como galhos. Em outras palavras, os rizomas são espécies de 

vincos, de braços abertos dentro de uma trajetória histórica, que interrompem o fluxo contínuo 

da história e abrem novas formas de articulações dos elementos. Essas imagens que se 

chocam são explicadas por Deleuze e Guattari, em suas obras, a partir da ideia de que: 

 

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas 

ao contrário, de maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões 

que se dispõe, sempre n-1. (…) Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os 

outros. Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, e a erva daninha. (…) 

Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 15). 

 

No caso de Maria Vitória, a ideia de rizoma pode ser entendida pela forma como 

agenciamentos de diferentes ordens, se cruzaram, se relacionaram, se combinaram, se 

articularam, se conectaram, produzindo um comportamento particular diante do evento 

―maternidade‖. À medida que cada indivíduo se relaciona de certa forma com um 

determinado evento e adota um comportamento particular diante dele, esse evento se 

transforma em algo diferente, algo singular. Isto é, a situação não é mais a mesma de antes, 

porque ela está em relação com um sujeito que a vivencia de um modo particular. 

Assim, na análise dos processos subjetivos das gestantes usuárias de crack e em 

situação de rua, é importante considerar alguns agenciamentos que contribuem para a 

produção de um si inventado e alimentado por supostos discursos de verdade e, 

principalmente, tentar identificar a existência de outros agenciamentos que apontem a 

viabilidade de linhas de fugas, rupturas e resistências que possibilitem uma (re)criação de si.  

 

A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses não sabem bem do que se 

trata. Evidentemente, eles fogem como todo mundo, mas acham que fugir é sair do 

mundo, mística ou arte, ou então que é algo covarde, porque se escapa aos 

compromissos e às responsabilidades. Fugir não é, absolutamente, renunciar às 

ações, nada mais ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É igualmente 

fazer fugir, não obrigatoriamente os outros, mas fazer fugir algo, fazer fugir um 

sistema como se arrebenta um tubo... Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma 

cartografia (DELEUZE, 1988:47). 



21 

Na produção da subjetividade capitalística os indivíduos são categorizados dentro de 

um quadro referencial que identifica os sujeitos: os loucos, os sãos, os vagabundos, os 

trabalhadores, os normais, os anormais, as prostitutas, os drogados, os delinquentes, os 

favelados, etc.  

É interessante perceber como a possibilidade de não pertencimento aos referenciais 

considerados normais‖, produzidos sistematicamente por todos os sistemas de modelização e 

de formação de subjetividade resulta, quase sempre, em processo de “culpabilização”. ―[...] 

Lidar com essa problemática não passa por uma psicanálise generalizada, mas sim por 

procedimentos micropolíticos, pela instauração de dispositivos particulares que dissolvam 

esses elementos de culpabilização dos valores capitalísticos‖ (GUATTARI; ROLNIK, 

1986:41). 

A segregação e a infantilização são também funções da economia subjetiva 

capitalística. A primeira está diretamente ligada à culpabilização, e ambas 

 

pressupõem a identificação de qualquer processo com quadros de referência 

imaginários, o que propicia toda espécie de manipulação. É como se a ordem social 

para se manter tivesse que instaurar, ainda que de maneira mais artificial possível, 

sistemas de hierarquia inconsciente, sistemas de escalas de valor e sistemas de 

disciplinarização. Tais sistemas dão uma consciência subjetiva às elites (ou às 

pretensas elites), e abrem todo um campo de valorização social, onde os diferentes 

indivíduos e camadas sociais terão que se situar (GUATTARI; ROLNIK, 1986:41). 

 

Desta forma, verificamos que esse tipo de valorização é padronizante da subjetividade 

e essencialmente contra todos os modos de valorização do desejo que apontem para a 

singularização. 

A outra função da economia subjetiva capitalística, a infantilização, se traduz quando 

pensam por nós, organizam por nós a produção e a vida social. Questões como falar, viver, 

questionar, sofrer, envelhecer, morrer, não devem atrapalhar nossa capacidade de trabalhar e 

produzir. As instâncias coletivas, como ambulatórios, centros de saúde, escolas, universidades 

e, principalmente, a mídia têm uma importância fundamental na formação da subjetividade 

capitalística, cuja função é integrar fatores humanos, infra-humanos e extra-humanos, 

articulando instâncias tão diferentes quanto as que estão em jogo, por exemplo, nas relações 

familiares e as produções semióticas (GUATTARI; ROLNIK, 1986), como as que são postas 

em funcionamento pela mídia. Podemos citar como exemplo atual dessa realidade a produção 

discursiva e imagética sobre o crack e as ―cracolândias‖. 

 Assim, a subjetividade dos usuários de drogas ilícitas, dentre os quais as gestantes 

usuárias de crack, pode ser entendida como efeito da produção de um discurso, que faz com 

que os mesmos se reconheçam como pertencentes às categorias de marginal, doente, viciado, 
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bandido, delinqüente, etc., perpetuando, com isso, comportamentos que ratificam e legitimam 

tal discurso. Além disso, percebe-se nesses indivíduos uma submissão quase que total aos 

processos de ―culpabilização‖, ―segregação‖ e ―infantilização‖, na medida em que admitem 

sua ―impotência‖ diante da droga, isolam-se, reforçando sua condição de ―marginal‖ e não se 

sentem capazes de ―recriarem suas vidas‖, senão através de uma ―lei‖ ou uma ―ordem‖ ditada 

por outros. 

Entretanto, alguns indivíduos resistem a esse discurso apresentando modos de ser e 

estar no mundo que desconstroem as verdades instituídas. É o caso daqueles que usam drogas 

ilícitas, mas não se prendem aos processos de ―culpabilização‖, ―segregação‖ e 

―infantilização‖, produzidos pelo sistema de modelização e de formação da subjetividade 

―capitalística‖, como Maria Vitória, por exemplo. 

É importante pontuar que algumas práticas de cuidado dirigidas a essa população, 

como é o caso da ―psicoterapia de base analítica‖, trabalham a partir da análise do sujeito e 

suas relações com o mundo e com as drogas consumidas, independentemente da legalidade ou 

ilegalidade das mesmas. Tal abordagem não enquadra os sujeitos nessa ou naquela categoria, 

uma vez que o que é considerado nesses casos é o tipo de relação que cada um estabelece com 

sua droga de eleição, a partir de diferentes tipos de agenciamentos. E isso é verificado não só 

no usuário de drogas ilícitas, mas também no usuário das drogas lícitas, principalmente o 

álcool e os psicofármacos.       

Segundo Carneiro (2012), o 2º medicamento mais vendido no Brasil em 2010 foi o 

ansiolítico Rivotril. Será que caberia aqui um estudo para classificar os usuários de Rivotril 

em diferentes categorias? É claro que o uso constante de determinadas substâncias tende a 

uma dependência física. O sujeito necessita da substância para evitar a síndrome de 

abstinência, caracterizada como um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a 

interrupção (ou, em alguns casos, diminuição) do consumo de uma substância psicoativa, seja 

ela lícita e/ou ilícita. Assim, problematizar o uso de drogas é buscar possibilidades de 

entender as relações que se estabelecem nesse contexto e suas construções subjetivas, sejam 

as drogas consumidas legais ou ilegais. A questão deve ser pensada levando-se em 

consideração as singularidades produzidas, a partir de agenciamentos variados que 

influenciam, da mesma forma, em outras atitudes assumidas pelo sujeito diante de diferentes 

situações de sua vida. 

Isso nos remete ao que Guattari chama de processo de singularidade e diz respeito a 

formas singulares de atitudes e comportamentos assumidos pelo sujeito durante a sua vida. 

Diz o autor:  
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quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as palavras de uma 

língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a vivemos com um sistema de 

trocas econômicas que pertence a todo um campo social; nós a vivemos com 

representações de modos de produção totalmente serializados. No entanto, nós 

vamos viver e morrer numa relação totalmente singular com esse cruzamento. O que 

é verdadeiro para qualquer processo de criação é verdadeiro para a vida 

(GUATTARI, 1986:69). 

 

Analisando as relações entre a constituição do sujeito e as diferentes formas de sujeito, 

os jogos de verdade, as práticas de poder, os processos de subjetivação, a partir de Foucault 

(2004) entendemos que Maria Vitória, adolescente ―gerente do tráfico‖, ―armada‖ e 

―perigosa‖ se constitui como outro sujeito diante do evento da maternidade.  

 

Você não tem consigo próprio os mesmos tipos de relações quando você se constitui 

como sujeito político que vai votar ou toma a palavra em uma assembleia, ou 

quando você busca realizar o seu desejo em uma relação sexual. Há, 

indubitavelmente, relações e interferências entre essas diferentes formas de sujeito, 

porém, não estamos na presença do mesmo tipo de sujeito. Em cada caso, se 

exercem, se estabelecem consigo mesmo formas de relação diferentes 

(FOUCAULT, 2004: 275).  

 

Percebe-se nesse ―novo sujeito‖ uma libertação das concepções de identificações 

(―drogada‖, ―traficante‖, ―perigosa‖), através de uma (re)criação de si. 

O poder, suas técnicas e seus próprios mecanismos e dispositivos são referidos pelo 

autor que propõe as condições nas quais emergiria a liberdade: (re)construindo o sujeito pelas 

artes do cuidado de si. Qual uma arte da luta anuncia-se rivalizando com a sujeição: éticas do 

cuidado de si como prática da liberdade. ―A liberdade não começa ali onde cessa a 

intervenção centralizada do Estado [...]. De fato, não creio que o poder seja somente o Estado, 

ou que o não-Estado já seja liberdade‖ (Foucault, 2002:323). Para ele, a liberdade só pode 

existir em oposição a um poder, a poderes, pois o poder não impede a liberdade, apenas a 

limita. São as resistências às sujeições dos diversos poderes que possibilitam a liberdade. 

No caso de Maria Vitória, ela continuou em tratamento no NEPAD/UERJ, a partir de 

um acordo feito entre ela e sua terapeuta, contrariando as normas institucionais que previam a 

suspensão do tratamento em casos de porte de drogas e/ou armas. Verificamos aqui que os 

profissionais envolvidos no acontecimento se despiram das normas institucionais neste 

momento para possibilitar outra forma de cuidado. Então, o que parece ser mais efetivo: um 

deslocamento que trabalha fora das normas, transgredindo-as, com vistas a atingir os 

objetivos da proposta de trabalho da instituição (pesquisa e tratamento do uso abusivo de 

drogas) ou aplicar normas pré-determinadas que podem inviabilizar essa proposta? Podemos 

dizer com Amarante (2001) que estamos diante de uma relação mais móvel com o 

conhecimento, um pensamento nômade (Deleuze, 1985), que desnaturaliza as verdades 
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acabadas e coloca em questão o próprio processo de conhecimento. O sujeito não existe a 

priori – está em constante constituição. ―É a produção histórica do próprio sujeito, sujeito e 

objeto não são dados prévios ao processo de conhecer, mas são engendrados a partir de 

práticas cognitivas concretas‖ (Kastrup, 1997 apud Amarante, 2001:77).  

Foucault coloca em análise a relação de poder-saber para a produção de verdades, nas 

sociedades modernas, considerando-a essencial para a dominação do homem. O autor diz que 

a relação entre saber e poder se dá como uma espécie de reciprocidade: ―O exercício do poder 

cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder‖. (FOUCAULT, 

2011, p. 142). 

É importante, assim, trazer para a discussão as concepções presentes nas práticas de 

cuidados das gestantes usuárias de crack em situação de rua, entendendo a subjetividade como 

produção. É no entrecruzamento e, por vezes, no afrontamento de percursos conceituais 

verificados nessas práticas que se torna possível o estabelecimento de diálogos criativos, 

capazes de trazer novos elementos ao debate sobre esses cuidados. Que tipos de 

agenciamentos poderiam ser potencializados na relação entre essas mulheres e aqueles que se 

dedicam à sua assistência, de forma a possibilitar novas formas de cuidado? 

Parece ser fundamental compreender, ainda, as lógicas que constituem os diferentes 

discursos sobre o tema, buscando entender o lugar que a droga ocupa na vida dos indivíduos e 

na sociedade, e o tipo de relação que esse indivíduo e essa sociedade estabelecem com 

determinadas substâncias, pensando na transversalidade dos fatores que atuam nessas relações 

(históricos, políticos, econômicos, sociais, religiosos, psíquicos, etc) e de que forma esses 

fatores contribuem para a produção subjetiva, para o processo de singularização e para o 

assujeitamento tanto das gestantes usuárias de crack e em situação de rua, quanto daqueles 

que se ocupam com seu cuidado. 
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1.2 A produção do sujeito usuário de drogas.  

 

Enquanto você 

Se esforça pra ser 

Um sujeito normal 

E fazer tudo igual 

Eu do meu lado 

Aprendendo a ser louco 

Um maluco total 

Na loucura real 

Controlando a minha maluquez 

Misturada com minha lucidez 

Vou ficar 

Ficar com certeza 

Maluco beleza 

Eu vou ficar 

Ficar com certeza 

Maluco beleza 

E esse caminho 

Que eu mesmo escolhi 

É tão fácil seguir 

Por não ter onde ir 

Controlando a minha maluquez 

Misturada com minha lucidez 

Vou ficar 

Ficar com certeza 

Maluco beleza 

Raul Seixas 

 

Para pensar a constituição do sujeito usuário de drogas e suas relações com o mundo 

como produções históricas, datadas, e não como um estado tecnicamente definível, este 

capítulo busca analisar esse sujeito, a partir dos pressupostos de Foucault, como uma 

produção. 
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Analisando as condições histórico-políticas da construção da sociedade ocidental 

moderna, pode-se considerar que o ―drogado‖ é uma ―invenção‖ necessária aos discursos de 

poder. Submetido ao jogo da normalização, é considerado como ―anormal‖ já que insiste em 

transgredir o instituído.  Estabelecendo relações fora dos padrões esperados, que escapam às 

condutas normalizadas, ele passa a ser entendido como um perigo para o funcionamento 

social desejado. Passa a ser enquadrado em uma categoria carregada de pré-julgamentos que o 

marca, atribuindo-lhe uma identidade pela qual será reconhecido e na qual ele próprio deverá 

reconhecer-se: ―o drogado‖.  

 ―O sujeito não é uma substância. É uma forma, e esta forma não é, sobretudo nem 

sempre, idêntica a si mesma‖ (Foucault, 2004:275). Para o autor, o problema do sujeito é o 

problema da história da forma-sujeito e aparece não como instância de fundação, mas como 

efeito de uma constituição. Ou seja, os modos de subjetivação são, precisamente, as práticas 

de constituição do sujeito. O sujeito não é uma evolução progressiva, mas um produto de 

formas de sujeição. Partindo do princípio de que, se não existe uma origem pura do 

conhecimento sobre o homem e qualquer outro objeto que se relacione com ele, este 

conhecimento e o próprio objeto (o Homem) são invenções. 

Ao afirmar que o homem é uma invenção, Foucault (2004) retira qualquer origem 

natural do entendimento de si e dos outros, afirmando que o sujeito é uma construção. E essa 

construção se dá pelas formas de atuação do poder, seja de maneira mascarada ou não, através 

da coerção e das lutas de resistência.  

É interessante notar como essas construções operam em nossas produções subjetivas e 

se manifestam em situações que atravessam o nosso cotidiano. Cito como exemplo, a partir da 

minha experiência no NEPAD/UERJ, o fato de que, algumas vezes, familiares de usuários 

drogas que chegavam ao serviço solicitavam atendimento em consultórios particulares, já que 

tinham condições financeiras para tal e gostariam de ter um atendimento ―mais discreto‖, 

―mais confortável‖, ―mais reservado‖, ―sem a convivência‖ com aqueles outros que ali 

estavam e que lhes ―pareciam diferentes deles‖ e talvez ―perigosos‖. Outros familiares 

insistiam na internação do usuário para afastá-lo daquelas amizades que ―o influenciavam 

para o uso de drogas‖. 

Com relação a alguns profissionais de diferentes especialidades que de alguma forma 

se ocupam do cuidado de usuários de drogas, subjetivados pelo discurso da normalização e 

treinados para olhar o indivíduo que desobedece às prescrições normativas como ―desviante‖, 

trabalham para restaurar seu ―estado normal‖. A internação compulsória e a medicalização de 

usuários de drogas, com o objetivo de tratá-los para que eles possam ―voltar ao normal‖ são 
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exemplos disso. Isso nos remete ao pensamento de Foucault (2003) que estabelece a noção de 

um sujeito obediente como uma realidade fabricada, que existe em muitas e diferentes 

modalizações, sendo produzido e sustentado por um poder que circula através de pequenas 

técnicas, numa rede de instituições sociais.  

 

A norma designa uma regra de juízo, uma maneira de produzir a regra de juízo. É 

uma maneira de ordenar multiplicidades, de as articular, de as relacionar consigo 

mesmas segundo um princípio de pura referência a si. A norma produz objetividade. 

É um princípio de comunicação, uma maneira, particular, de resolver o problema da 

intersubjetividade. A norma equaliza; torna cada indivíduo comparável a cada outro; 

fornece a medida. Sob a craveira somos todos os mesmos, senão intermutáveis, pelo 

menos semelhantes, nunca suficientemente diferentes para podermos pretender não 

ser do mesmo gênero. Se dar normas é classificar, é em primeiro lugar porque a 

norma estabelece classes de equivalência. Mas a norma des-equaliza do mesmo 

modo. É, aliás, a única objetividade que nos dá: a norma convida cada indivíduo a 

reconhecer-se diferente dos outros; encerra-o no seu caso, na sua individualidade, na 

sua irredutível particularidade. Precisamente, o normativo afirma tanto mais a 

igualdade de cada um perante todos quanto infinitiza as diferenças. (Foucault 2000: 

108-109). 

 

Para o autor, o poder em sua forma moderna não se exerce no domínio da lei, mas sim 

no domínio da norma. Analisando as mudanças de paradigmas e as transformações nas formas 

instituídas do poder no século XVII, Foucault (2005) distingue duas modalidades 

fundamentais de exercício do poder nas sociedades ocidentais modernas: a disciplina, que tem 

como objetivo os indivíduos, e a biopolítica, quando o poder se exerce sobre as populações. 

―Disciplina e biopolítica são os eixos que conformam o biopoder‖ (CASTRO, 2009:309).  

No poder disciplinar a privação da liberdade tornou-se uma forma de punição 

mais incisiva, sendo os suplícios (aplicados no poder soberano) substituídos, uma vez 

que os direitos do homem e do cidadão passam a ser centrais na organização social, 

sendo o indivíduo que transgride as normas estabelecidas privado de sua liberdade e 

seus direitos.  

A vigilância, acompanhada de rigorosas punições, geravam medo porque, ainda 

que, na maioria das vezes, não fosse utilizado o recurso da violência na forma física, a 

psicológica e a biológica eram aplicadas, através de outras formas de castigo, como, por 

exemplo, a chamada ―solitária‖. Isolado dos outros, além da diminuição da alimentação 

ou da atividade sexual, o indivíduo experimentava momentos de forte pressão 

psicológica. Desta forma, a prisão, sendo um local de privações, de perda da liberdade e 

do direito de ir e vir, passou a ser um dos maiores receios na sociedade disciplinar. 

Localizando a prática da ―solitária‖ na atualidade, no contexto dos usuários de 

drogas, segue notícia publicada em 26 de outubro de 2015, em vários jornais de 
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circulação nacional, sobre uma mulher grávida, que aqui chamarei de Maria Valentina, 

que foi presa usando crack e portando 300 papelotes de cocaína e 300 reais.  

Grávida de 9 meses, Maria Valentina foi levada à penitenciária Talavera Bruce, no 

Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio, e colocada na solitária por excesso de 

agressividade, atribuída à abstinência do crack, segundo informações da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária (SEAP). Deu à luz dentro da solitária da penitenciária e, 

segundo relatos de outras detentas, apesar dos gritos e pedidos de ajuda, ninguém veio ao seu 

socorro.  Saiu com o bebê já no colo, com o cordão umbilical pendurado.  

O juiz Eduardo Oberg, titular da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro 

criticou o fato, dizendo: ―Isso é de uma indignidade humana inaceitável‖, Segundo ele, a 

diretora negou o ocorrido, mas foi desmentida. A VEP pediu o afastamento da diretora da 

Penitenciária Talavera Bruce e da subdiretora, para apuração dos fatos.  

Após atendimento de mãe e filho em um hospital, a presa voltou à penitenciária, sendo 

novamente colocada no isolamento, e a criança foi encaminhada a uma unidade de 

acolhimento, mesmo tendo a penitenciária uma Unidade Materno Infantil (UMI), onde as 

detentas podem ficar com os recém-nascidos por pelo menos seis meses. 

Conforme informações também contidas nos noticiários, as detentas do presídio 

Talavera Bruce relataram que partos nas celas acontecem. Elas culpam a demora no serviço 

de escolta, responsável por levar as gestantes ao hospital, e cobram transferência das grávidas 

para outra unidade. Já a família de Maria Valentina, que deu à luz na solitária, quando ouvida, 

contou que só foi informada do nascimento do bebê 15 dias depois do parto. ―Ela sofre de 

esquizofrenia e não recebe os remédios necessários na prisão‖. Uma tia da detenta foi ao 

abrigo municipal visitar o bebê, e pretende solicitar a guarda da criança.  

Percebemos aqui que a sociedade de controle, que emergiu na segunda metade do 

século XVIII, não excluiu a técnica disciplinar, apenas a embutiu, a integrou, a modificou 

parcialmente. Esta técnica, portanto, não desapareceu, mas passou a existir como outro nível 

de suporte, funcionando e se articulando com os mecanismos de controle.  

A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens, na medida em que essa 

multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais, que devem ser vigiados, 

treinados, utilizados e, eventualmente, punidos. A tecnologia de controle se dirige à 

multiplicidade dos homens, não individualmente, mas na medida em que, ao contrário, ela 

forma uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida: o 

nascimento, a produção, o envelhecimento, a doença, a morte, etc. Ela não se aplica 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-10/unicef-cobra-penas-alternativas-e-prioridade-no-julgamento-de#_blank
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diretamente ao corpo-indivíduo, mas ao homem ser vivo, àquilo que Foucault prefere chamar 

de ―homem-espécie.‖. 

Assim, o alvo do poder deixa de ser a individualização dos corpos, passando a se 

ocupar com os processos próprios da vida e com o metabolismo biológico, como as taxas de 

natalidade e de óbito, por exemplo. E esses processos passam a ser objetos de intervenção, de 

controle e de quantificação. O exercício do poder se dirige agora a uma ―massa‖ que pode ser 

medida e calculada e que passa a ser chamada de ―população‖. Ela é um novo corpo múltiplo, 

corpo com inúmeras cabeças que surge simultaneamente como um problema político (de 

poder) e científico (biológico), que será tratado como um fenômeno coletivo, processual e de 

efeitos aleatórios. A existência em questão já não é aquela – jurídica – da soberania, é outra – 

biológica – de uma população. (FOUCAULT, 2000). 

Com tais atribuições, essa tecnologia, também chamada de ―biopoder‖ passa a 

funcionar através de mecanismos de regulamentação e controle, considerando a probabilidade 

de eventos relacionados à preservação da vida, seja para maximizar suas forças ou extraí-las, 

transformando tudo em produção.  

 

A descoberta da população e, ao mesmo tempo, a descoberta do indivíduo e do 

corpo manipulável, por meio das tecnologias, apresentam-se como pontos centrais 

das mudanças substantivas dos processos políticos do Ocidente. A sociedade 

disciplinar e de controle subjugou a vida humana às estratégias do Estado em sua 

intenção de transformar tudo em produção, de tratar o ser humano não como 

indivíduo, mas como espécie, promovendo assim o desenvolvimento capitalista 

(NASCIMENTO, 2012, p. 164). 

 

Com a industrialização, o biopoder se concretiza, na racionalidade política e funcional 

do governo liberal, não se limitando mais a maximizar os efeitos da apropriação, mas sim, se 

preocupando em reduzir os riscos. O biopoder ocupar-se-á da gestão da saúde, da higiene, da 

alimentação, da sexualidade, na medida em que esses sujeitos se tornam, no desenvolvimento 

do Estado moderno, coisas importantes para o poder. 

E desta forma, o Estado se ocupa da vida das populações, através de políticas, 

tornando-a suscetível de ser controlada, visando uma melhor gestão da força de trabalho e um 

crescimento ordenado da sociedade. Entretanto, sempre há a força de resistência nessa 

população. 

Considerando o percurso histórico das intervenções do Estado nas questões 

relacionadas ao consumo de drogas, os instrumentos médicos e jurídicos criados para 

responder a tal demanda foram constituídos a partir desses argumentos fundamentados na 

necessidade do ―bem-estar social‖, da proteção da sociedade e do controle social, baseados 

nas lógicas sanitária, penal e moral.  
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As práticas da medicina, nesse contexto, passam a ser fundamentais, na medida em 

que coordenam os tratamentos médicos, centralizam as informações epidemiológicas, 

promovem a normalização do saber, através de campanhas de aprendizado de higiene e 

introduzem a medicalização na população.  

 

Nós nos convertemos em uma sociedade essencialmente articulada sobre a norma. O 

que significa outro sistema de vigilância, de controle. Uma visibilidade incessante, 

uma classificação permanente dos indivíduos, uma hierarquização, uma 

qualificação, o estabelecimento de limites, uma exigência de diagnóstico. A norma 

converte-se no critério de divisão dos indivíduos. Desde o momento em que é uma 

sociedade da norma a que se está constituindo, a medicina, posto que ela é a ciência 

por excelência do normal e do patológico, será a ciência régia (Foucault, 1994:75-

76). 

 

Na sociedade da normalização os mecanismos do poder e do saber se sustentam e se 

reforçam mutuamente. ―(…)  a lei funciona cada vez mais como uma norma e a instituição 

judicial se integra mais e mais a um continuum de aparatos (médicos, administrativos, etc.) 

cujas funções são sobretudo reguladoras‖ (Foucault, 1994:189-190). Não são os códigos que 

regem a sociedade moderna e sim a distinção entre o que é normal e o que é patológico, cujo 

objetivo é a manutenção do sistema de normalidade. 

Isso nos permite pensar que tais aparatos se organizam como uma rede de saberes e 

práticas institucionais de caráter restritivo: interdição, segregação e controle e a cada novo 

tempo verificamos a construção de ―novas anormalidades‖. Nesse contexto é que se apresenta 

o usuário de crack como o ―novo anormal‖ do século XXI. 

O jogo da norma aí traz um duplo sentido: a norma entendida como regra de conduta e 

a norma entendida como regularidade funcional. ―Por esse duplo jogo da norma, a psiquiatria 

encontra seu ponto de ancoragem na medicina orgânica, através da neurologia. O anormal na 

ordem das condutas será referido ao anormal na ordem do organismo‖ (CASTRO, 2009:311).  

Tais considerações são importantes na análise do cuidado das gestantes, usuárias de 

crack e em situação de rua, considerando que tais práticas se efetivam, a partir dessas lógicas 

sustentadas pelo discurso da normalidade que as categorizam como ―loucas‖, 

―irresponsáveis‖, ―doentes‖ e ―incapazes‖ de cuidarem de si e de seus bebês. Entretanto, para 

que alguma coisa de suas vidas chegasse até nós, foi preciso que uma luz, ao menos por um 

instante, as iluminasse. ―Luz que vem de outro lugar. O que as arranca da noite em que elas 

teriam podido, e talvez sempre devido, permanecer é o encontro com o poder‖ (FOUCAUT, 

2003:203-222). Sem esse choque, sem dúvida, não restaria nada que fizesse seu trajeto nos 

incomodar. 
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As tensões no contexto do uso de drogas foram exigindo do Estado, ao longo da 

história, respostas cada vez mais direcionadas à defesa e proteção social. Há cem anos não 

havia narcotráfico porque as drogas negociadas hoje na ilegalidade não eram ilegais.  

 

―desgovernar as drogas eram tempos nos quais grupos moralistas, impulsionados por 

teses racistas e eugênicas, pressionavam por novas restrições e punições para quem 

buscava prazeres químicos. Essas demandas foram de pouco alcance enquanto 

apenas jovens elegantes, da boêmia burguesia europeia e estadunidense, ou das 

oligarquias endinheiradas latino-americanas, gozavam da sua juventude e riqueza 

usando drogas em finos bordéis. Os únicos perseguidos e punidos eram populações 

que andavam pelas bordas e interstícios das cidades, em tempos de transição da vida 

rural para a vida urbana, e que traziam consigo hábitos como o de mascar folhas de 

coca entre os andinos, consumir o cacto peyote entre os mexicanos ou fumar 

maconha entre os negros brasileiros (a primeira lei contra ―negros capoeiras‖ e o 

―pito de pango‖, como era chamada a maconha, foi promulgada no Rio de Janeiro, 

em 1830)‖. (OBSERVATÓRIO ECOPOLÍTICA, NU-SOL, 2016).  

 

Assim, segundo o mesmo artigo, quando as populações de migrantes e imigrantes 

começaram a aumentar nas novas cidades industriais, dando origem às favelas, cortiços e 

fábricas insalubres, as drogas que operários, vadios, malandros, prostitutas, rufiões e 

pequenos marginais utilizavam passaram a ser vistas pelas elites brancas das cidades como 

ameaças à segurança e à saúde.  

Desta forma, nos quase cem anos de normalização sobre as chamadas drogas, entre o 

conjunto de discursos está o da proteção e segurança. Tais substâncias são consideradas 

nocivas à vida. E para se evitar a possibilidade de destruição daqueles que as consomem, 

inicia-se uma ―guerra‖ contra os vendedores e ―alguns‖ consumidores, em nome de sua 

defesa. Tal fato, entretanto, apresenta o seguinte paradoxo para o biopoder: que argumentos 

podem justificar que um sistema político centrado num poder, que trata de aumentar a vida, de 

prolongar sua duração, de multiplicar suas possibilidades, de desviar seus acidentes e 

compensar suas deficiências (―fazer viver‖) pode exercer um poder de morte, uma função de 

morte, quando, por exemplo, persegue, prende, tortura e mata pessoas ou as ―deixa morrer‖? 

Segundo Foucault (2000), é através do racismo que a função assassina do Estado pode ser 

assegurada. O que inseriu o racismo nos mecanismos do Estado foi o biopoder. Esse foi o 

meio de introduzir, nesse ―domínio de vida‖ que o poder se incumbiu, um corte: o corte entre 

o que deve viver e o que deve morrer. 

O campo do biológico de que o poder se incumbiu é então fragmentado a partir da 

constituição biológica da espécie humana, dando origem ao discurso das raças, à distinção das 

raças, à hierarquia das raças, à qualificação de certas raças como boas e de outras, ao 

contrário, como inferiores. É dessa maneira que, no interior da população, passam a ser 
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considerados uns grupos em relação aos outros. Isso vai permitir ao biopoder subdividir a 

espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. 

Segundo Foucault, não estamos diante de uma relação militar e guerreira, mas de uma 

relação do tipo biológica:  

 

quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os 

indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à 

espécie, mas eu – não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie – viverei, mais 

forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar‖ (Foucault, 2000:300). 

 

O autor ressalta que no nazismo, o qual opera por meio de mecanismo de poder 

estabelecidos desde o século XVIII, verifica-se a disciplina e o biopoder levados ao extremo. 

Em nenhum outro momento o Estado foi mais disciplinar e, ao mesmo tempo, mais assassino 

que durante o Estado nazista.  

A morte do outro, da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado ou do anormal), é o 

que vai deixar a vida em geral mais sadia e mais pura. Assim, o imperativo da morte no 

sistema de biopoder só é admissível, tendo em vista a eliminação do perigo biológico e o 

fortalecimento, diretamente ligado a essa eliminação, da própria espécie ou da raça. O 

racismo é a condição de aceitabilidade de tirar a vida de alguns numa sociedade de 

normalização.  

Aqui, tirar a vida não é entendido somente como assassinato direto, mas também como 

tudo o que pode ser assassinato indireto: expor à morte, multiplicar para alguns o risco de 

morte, ou pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, a ausência de políticas 

sociais que atendam a demandas específicas, etc. E é essa lógica que constitui e legitima ações 

e intervenções relacionadas ao uso de drogas. As vidas de alguns usuários de drogas ilícitas 

são ―como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque com um poder que 

não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos, apagá-las‖ (Foucault, 2003). Permanecem 

excluídas e invisíveis até provocarem turbulências que atraem sobre elas, tão obscuras, tão 

insignificantes, tão medíocres e tão repugnantes ao quadro social estabelecido, o ―olhar 

branco do poder‖. 

Foucault, mesmo reconhecendo que os mecanismos regulam as relações entre os 

sujeitos e o poder, alerta que esses sujeitos não são passivos às suas determinações:  

 

Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação 

em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa. [...] nenhum poder é 

permanente. E exatamente pelo seu caráter transitório, é sujeito a falhas, por onde é 

possível a substituição da docilidade pela meta contínua e infindável da libertação 

dos corpos. (FOUCAULT, 2004:215-6). 
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Na esteira desse pensamento podemos identificar na fala de Maria Vitória, 

adolescente, usuária de drogas, gerente do tráfico, atendida no NEPAD/UERJ e referida 

anteriormente, uma forma de resistência ao poder instituído e uma libertação dos rótulos de 

―drogada‖, ―traficante‖ e ―perigosa‖, quando decide sair do Rio de Janeiro para criar seu filho 

dizendo que ele não precisava ter a vida que ela teve: ―ele merece uma vida melhor‖. 

Essa libertação dos corpos pode ser identificada na sociedade contemporânea por 

diversas formas de resistência, articuladas em torno de ações criativas, de enfrentamento 

contra todas as formas de dominação social. E essas lutas podem acontecer em todo o espaço 

da vida cotidiana, como uma tarefa política incessante, na qual todos estão envolvidos. 

Considerando as práticas atuais, instituídas nos serviços públicos de saúde do Rio de 

Janeiro que se ocupam do cuidado das gestantes usuárias de crack e em situação de rua, uma 

forma de resistência seria, nesse sentido, a tentativa dos profissionais em estabelecer outras 

relações, mais livres das normas estabelecidas. Com isso, outras possibilidades de verdades 

poderiam ser viabilizadas na construção de uma nova prática ―um pouco mais despida de 

normas‖, onde os saberes e os poderes estariam voltados para uma ética de cuidado, a partir 

do estabelecimento de novas relações consigo mesmo e com os outros. 

No pensamento de Foucault, as referências, insinuações, interrogações, reflexões, 

alusões à liberdade aparecem nessa tensão poder-resistência. Suas reflexões, entretanto, nos 

deixam algumas interrogações: como, nos espaços construídos pelo poder, investidos de 

técnicas de produção de subjetividade, é possível ser livre? Como é possível tal liberdade? 

Foucault nos leva a refletir sobre essas questões sem nos oferecer respostas exatas, retas, 

deixando-as, portanto, como questões a serem continuamente pensadas. 

Pensando no uso de drogas como uma tentativa de resistência ao instituído como 

verdade, os usuários de crack criam espaços que estilhaçam os espelhos de uma sociedade que 

deseja se ver asséptica, segura e feliz. ―São espaços que estilhaçam uma ética que se diz 

universal, mas que necessita da proteção da polícia e das grades dos condomínios fechados 

para o seu bom funcionamento‖ (Baptista, L. A., 1999:47). Percebe-se aí um esvaziamento da 

implicação coletiva e da construção histórica e sociopolítica do olhar e do outro. É como se a 

atual situação dos usuários de crack estivesse completamente ―fora‖ da nossa competência e 

atuação social e política. A realidade verificada nesse contexto é remetida a uma questão 

pessoal que esvazia suas tramas com o poder, sua eficácia política na manutenção e na 

desqualificação dos modos de existir. E através desse discurso, 

 

[...] retiram da vida o sentido de experimentação e de criação coletiva. Retiram do 

ato de viver o caráter pleno de luta política e o da afirmação de modos singulares de 
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existir. [...] entendem a ética como questão da polícia, do ressentimento e do medo. 

Não acreditam em modos de viver, porque professam o credo da vida como fardo ou 

dádiva.‖ (BAPTISTA, L.A., 1999:49). 

 

É preciso compreender como essas práticas/discursos foram sendo construídos 

historicamente, não sendo, portanto, ―naturais‖ ou necessários a priori. Ao contrário, 

surgiram a partir de interesses político/econômico/sociais, através da desqualificação do 

popular, da apropriação e normalização da vida, da invasão dos espaços subjetivos/afetivos e 

da imposição do saber científico como aquele legítimo e capaz da verdade sobre tudo e sobre 

todos.  

A lógica que nos atravessa e nos faz agir em consonância com os propósitos da 

sujeição, por vezes paralisa nossa capacidade de resistência. Como não é possível estar fora 

das relações de poder e escapar às lógicas que nos constituem o que resta possível conseguir 

é, nas artes críticas do cuidado de si, tentar baixar o quantum dessa sujeição e baixar o 

quantum dos investimentos do poder em nós mesmos.  

Tal exercício é de fundamental importância para que os profissionais que lidam hoje 

com o atendimento das gestantes usuárias de crack possam operar uma (des)construção de 

valores morais, comportamentos e atitudes diante dessa realidade, numa tentativa de viabilizar 

outras possibilidades de cuidados, um pouco mais livres desses assujeitamentos. 

 

1.3 População de rua/população na rua: o olhar branco do poder 

 

Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva e carrega o destino pra lá 

Roda mundo, roda-gigante, rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração 

A gente vai contra a corrente até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda-viva e carrega a roseira pra lá 

Roda mundo, roda-gigante, rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração 

A roda da saia, a mulata não quer mais rodar, não senhor 
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Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou 

A gente toma a iniciativa viola na rua, a cantar 

Mas eis que chega a roda-viva e carrega a viola pra lá 

Roda mundo, roda-gigante, rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração 

O samba, a viola, a roseira um dia a fogueira queimou 

Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou 

No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar 

Mas eis que chega a roda-viva e carrega a saudade pra lá 

Roda mundo, roda-gigante, rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração 

Chico Buarque de Holanda 

 

Considerando que o presente estudo busca analisar as subjetividades das gestantes 

usuárias de crack e em situação de rua, penso que cabem aqui algumas referências sobre a 

construção do que é referido hoje como ―população de/na rua‖. 

Encontramos na literatura diversas proposições para definição do segmento social 

composto por pessoas que vivem nas ruas. Sem pretender propor aqui uma genealogia da 

pobreza no mundo, parece importante, para problematizar a subjetividade das gestantes 

usuárias de crack e em situação de rua no Rio de Janeiro, considerarmos algumas variações 

semânticas e históricas relacionadas à produção desses sujeitos, atualmente categorizados 

como ―população de rua/população na rua‖, incluindo aí os usuários de crack que vivem nas 

ruas.  

Constatamos que a imagem do morador de rua como alguém simplesmente 

inadequado para o convívio social tem sido construída, por um discurso baseado em valores 

morais, cuja lógica possibilita e reforça julgamentos e práticas discriminatórias, funcionando 

como estratégia de poder. 

É difícil a articulação entre um único conceito e as diferentes situações de pobreza 

vivenciadas em diferentes momentos históricos. Por isso, estarão sendo aqui analisadas as 

lógicas que foram constituindo esses sujeitos e as diferentes visões sobre eles em diferentes 

momentos históricos.  

Dentre os autores que desenvolveram estudos sobre os pobres e a pobreza na Era 

medieval na Europa, destacam-se Michel Mollat (1989) e Bronislaw Geremeck (1995). 

Para Michel Mollat (1989),  
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O pobre é aquele que, de modo permanente ou temporário, encontra-se em situação 

de debilidade, dependência e humilhação, caracterizada pela privação dos meios, 

variáveis segundo as épocas e as sociedades, que garantem força e consideração 

social: dinheiro, relações, influência, poder, ciências, qualificação técnica, 

honorabilidade de nascimento, vigor físico, capacidade intelectual, liberdade e 

dignidade pessoais. Vivendo no dia-a-dia, não tem qualquer possibilidade de 

revelar-se sem a ajuda de outrem (MOLLAT, 1989: p. 5). 

 

Em seu trabalho, o autor procura identificar quais os limites em que a precariedade se 

transforma em miséria, distinguindo, pelo menos, três possibilidades: o limiar biológico, o 

econômico e o sociológico. O limiar biológico é aquele em que não se possui condições 

mínimas de saúde e sobrevivência. O limiar econômico refere-se às possibilidades de 

abastecimento, troca, posse de dinheiro e pagamento de tributos. O limiar sociológico cria o 

que o autor chama de desclassificação. 

Para o historiador Bronislaw Geremeck (1995:p.18), diferentes tipos de miseráveis são 

encontrados e descritos na literatura da época medieval, tais como o vagabundo, o vigarista, o 

andarilho e o mendigo. Estas classificações referem-se a indivíduos reconhecidos como 

―amálgama social de fatores negativos‖, ou seja, pessoas de diferentes origens, misturadas e 

sem ―nenhuma qualidade‖. Diz, ainda, que as histórias sobre pobres, mendigos e vagabundos 

servem de espelho para descrever uma condição social em cada período histórico. 

 

Nessas diferentes situações e ao longo do tempo, o modelo do pobre apresentado 

pela literatura e sua tipologia sociológica variam bastante. Ora se trata de um 

mendigo humilde que encontra na renúncia a satisfação moral, ora de um filósofo 

que vê na pobreza uma condição para o cultivo da reflexão independente. Por vezes 

o pobre é um miserável, vítima de reações sociais, a quem a necessidade empurrou 

para as práticas infames. [...] A longa permanência dos principais traços da imagem 

do pobre na literatura europeia está relacionada com o valor negativo que a 

sociedade atribui a essa imagem (GEREMECK, 1995: p. 7-9). 

 

A lógica que orienta a sociedade da época é fundamentada nas relações sociais 

hierarquizadas baseadas na religião e na nobreza medieval, componentes sociais que são 

responsáveis pela construção dos discursos e atitudes em torno da pobreza e da miséria. 

Assim, verifica-se a importância dos diferentes papeis que a igreja teve nesse contexto, 

ora de ―valoração dos pobres como preferidos de Deus‖, ora dando destaque a caridade como 

virtude fundamental, ora apoiando as Ordens Mendicantes. Essas Ordens tinham como norma 

que seus membros não possuíssem bens, defendendo o princípio de que a vida deveria 

privilegiar a pobreza individual. Tais regras eram os votos de pobreza que, de um modo geral, 

também eram seguidas por outras Ordens Religiosas. 

Entretanto, com o crescimento das Ordens Religiosas no século XVI, verifica-se uma 

não aceitação plena da mendicância. A igreja passa a condenar a mendicância profissional e o 

uso da farsa para se conseguir esmolas. Neste momento, outras práticas, como o furto e o 
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roubo tornam-se mais presentes, tendo em vista as transformações socioeconômicas na 

Europa, a partir do processo de industrialização. 

Com o advento do capitalismo vemos surgir diferentes gradações no que se refere ao 

desenvolvimento econômico, sendo produzida, neste contexto, a categoria denominada de 

lupemproletariado
12

 constituída por aqueles não absorvidos pelo mercado de trabalho ou 

excluídos do processo de produção. Esses indivíduos ―sobrantes‖ passam a ser alvo tanto de 

intervenções repressivas quanto de diferentes tipos de atendimento pelo Estado. 

No Brasil, alguns autores fazem referências à pobreza e aos mendigos no século XIX, 

tais como Walter Fraga Filho, na obra: ―Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia‖ e Laura de 

Mello e Souza em: ―Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII‖. 

Em sua pesquisa sobre a pobreza no Brasil colonial, Souza (1982) toma como ponto 

de partida a atividade mineradora do século XVIII, buscando compreender os processos que 

ocorrem na desclassificação social
13

. ―O desclassificado social é um homem livre pobre – 

frequentemente miserável -, o que numa sociedade escravista, não chega a apresentar grandes 

vantagens com relação ao escravo‖ (SOUZA, 1982:14). Os negros libertos e desclassificados, 

impedidos de se integrarem na ordem social de uma forma que não fosse na condição de 

escravo, passam a construir, assim, sua inserção nos espaços da anti-ordem. 

Fraga Filho (1979) desenvolve seu estudo sobre os pobres e libertos de Salvador, 

utilizando os registros de instituições religiosas, hospitalares e jurídicas/policiais, e as 

matérias de jornais da época. Para ele a mendicância é uma alternativa de sobrevivência mais 

ou menos instituída e legitimada na época. Já sobre o termo ―vadiagem‖ propõe uma 

definição a partir de duas dimensões: ociosidade e itinerância. A ociosidade, de acordo com 

os discursos instituídos, referia-se à ausência de vinculação senhorial, irregularidade ou 

descontinuidade de trabalho. Nesta categoria estavam os pescadores, marinheiros, estivadores, 

ambulantes ou, simplesmente mendigos. A itinerância apresentava-se sob a lógica de uma 

sociedade baseada em relações pessoais. ―Pôr o pé na estrada‖ ou ―vagar por vilas e cidades‖, 

sem laços de dependência, significava situar-se fora da ordem estabelecida. 

 

                                                           
12

 Em O Dezoito de Brumário de Luis Bonaparte (1852), Marx refere-se ao lumpemproletariado, do alemão 

lumpenproletariat, como uma massa desintegrada, que reunia indivíduos arruinados e aventureiros egressos da 

burguesia, vagabundos, soldados desmobilizados, batedores de carteira, mendigos etc., nos quais Luís 

Bonaparte apoiou-se em sua luta pelo poder. Em um contexto semelhante, ao analisar a ascensão do fascismo, 

autores marxistas mais recentes fizeram referências ocasionais ao lumpemploretariado, embora tal noção não 

tenha um lugar muito destacado em suas análises (BOTTOMORE, T, (1995). 
13

 Como sua análise tem por objeto o período colonial, numa realidade diferente daquela verificada na 

industrialização capitalista, a autora utiliza o conceito de classificação social, que tem como contraponto, a 

desclassificação em uma sociedade estamental. 

http://resumodaobra.com/tag/karl-marx/
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A vida itinerante dava ao homem livre pobre um sentimento de autonomia, que era 

visto como inconveniente às relações sociais e de poder existentes. Os vadios violam 

a ordem patriarcal, segundo a qual todo homem devia ter seu lugar, sua família, seu 

senhor (FRAGA FILHO, 1996: p. 79). 

 

O autor relata que as centenas de jovens e crianças que viviam nas ruas da cidade de 

Salvador, eram referidos tanto nos arquivos institucionais quanto pela imprensa da época, 

como órfãos, abandonados ou como tendo fugido do convívio familiar. A vida na rua era uma 

alternativa à ausência de perspectivas para esse contingente que descendia de negros pobres e 

livres. 

Já no início do século XX, as pessoas vivendo nas ruas (até então consideradas ainda 

como mendigos) passam a ser personagens do cotidiano das grandes cidades brasileiras.  

Um estudo realizado por Stoffels (1977) sobre os mendigos da cidade de São Paulo 

indica que o grupo de mendigos é duplamente sobrante. Uma parte, que por não conseguir 

contribuir mais com sua força de trabalho no mercado que se estabeleceu a partir do 

desenvolvimento do capitalismo, passa a constituir um ―peso morto‖ e outra parte continua 

regularmente desempenhando atividades informais.  

As difíceis conjunturas econômicas das décadas de 1970 e 1980 deixaram parcelas 

significativas de trabalhadores sem emprego e, sendo assim, alijados do mercado de trabalho 

formal, passaram a exercer atividades instáveis e de baixa remuneração. Muitas vezes, 

desprovidos de moradias fixas, oscilavam entre pensões, albergues e as ruas. 

 O estudo de Stoffels (1977) foi um pontapé inicial para o rompimento do paradigma 

clássico da ―vagabundagem‖, uma vez que apresentou um perfil de trabalhadores em 

―situação de desemprego e subemprego‖ fazendo parte desse contexto. Essa constatação 

contrariava a visão universalizada da sociedade de que a população que vivia nas ruas era 

composta de pessoas desocupadas. A mesma pesquisa apontava outros resultados importantes, 

dentre eles, o aumento do uso de drogas ilícitas entre essa população. 

Ainda assim, até 2009, a mendicância era considerada uma transgressão penal, quando 

o artigo 60 da Lei de Contravenções Penais (Lei Nº 3.688/1941)
14

 foi revogado pela Lei 

11.983/2009
15

. Até então, mendigar, por ociosidade ou cupidez, constituía-se uma 

contravenção cuja pena poderia ir de 15 dias a 3 meses de reclusão ou, em outros casos, ter o 

acréscimo de um sexto à um terço da pena. Isso ratifica a perpetuação de um poder 

autoritário, seletivo e punitivo. 

                                                           
14

 Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=62306> 
15

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11983.htm> 
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Um grande número de pessoas que vive nas ruas ainda não usa os serviços públicos 

oficiais ou pouco se relaciona com a assistência instituída, buscando alternativas para o 

banho, necessidades fisiológicas, alimentação e vestuário. Usam os depósitos de ferro velho 

ou papelão, postos de gasolina, bicas, torneiras públicas, chafarizes, igrejas, banheiros 

públicos, instalações de vizinhos domiciliados, lojas e supermercados e serviços de higiene 

pagos (SAS, 2000). São afetadas pelos problemas estruturais e têm sua situação agravada pela 

contínua permanência em condições insalubres, sujeitas à violência de diferentes tipos. 

Os programas sociais desenvolvidos nesse contexto trazem a lógica do descarte social 

de uma população que é tratada como excedente. São programas marcados pela 

institucionalização de práticas que visam à retirada dessas pessoas das ruas, sem, entretanto, 

oferecer possibilidades de uma reestruturação de suas vidas, no caso de existir tal demanda 

por parte desses indivíduos. Esse descarte é internalizado pelo próprio sujeito que acaba não 

reconhecendo que, apesar dessa tentativa de limpeza urbana, ele continua circulando nos 

espaços de convivência e circulação e é exatamente isso que incomoda ao discurso de 

ordenamento social. 

Alguns conceitos sobre população em situação de rua também foram propostos por 

órgãos oficiais nacionais e internacionais. O conceito utilizado internacionalmente pela 

Organização das Nações Unidas - ONU (2015) caracteriza a ―população em situação de rua‖ 

como: “1) Desabrigados» ou shelterless, — indivíduos que vivem na rua por falta de local de 

moradia devido a tragédias naturais, guerras e desemprego em massa e 2) Os denominados 

homeless, aqueles que não se enquadram nas hipóteses elencadas como de desabrigados‖ 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2015: p. 29). 

O conceito proposto pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2000) 

considera população em situação de rua como ―segmento de baixíssima renda que, por 

contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros da cidade — 

praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viaduto — em locais abandonados, terrenos 

baldios, mocós, cemitérios e carcaça de veículos. Também são pessoas em situação de rua 

aqueles que pernoitam em albergues públicos ou de organizações sociais‖ (TEIXEIRA; 

FONSECA, 2015, p. 30). 

 O Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 
16

, que institui a Política Nacional 

para a População em Situação de Rua promulgado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) utiliza como conceito para definição desse grupo: ―grupo populacional 

                                                           
16

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm>. 
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heterogêneo, constituído por pessoas que possuem em comum a garantia de sobrevivência por 

meio de atividades produtivas, desenvolvidas nas ruas, com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados e a não referência de moradia regular‖. 

Podemos verificar através das propostas apresentadas, que o conceito para a população 

em situação de rua, por si só, configura um amplo espectro de referenciais, se mostrando 

extremamente complexo. Entretanto, para a implantação de políticas públicas voltadas para 

essa população é fundamental que se conheçam as necessidades essenciais de cada grupo, de 

acordo com as especificidades de cada território, para definir as estratégias adequadas para 

cada realidade encontrada. 

Com relação à saúde, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (2011): 

 

A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer 

outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde com 

destaque especial para a atenção básica. Em situações específicas, com o objetivo de 

ampliar o acesso destes usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais 

oportuna a atenção integral à saúde, pode-se lançar mão das equipes dos 

consultórios na rua que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais 

de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à 

saúde das pessoas em situação de rua (Brasil, 2011). 

 

Os consultórios na rua são serviços que compõem a Atenção Básica de Saúde, na Rede 

de Atenção Psicossocial, e contam com equipes multiprofissional, em função das demandas e 

realidades locais. Suas ações devem ser compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), Serviços de Urgência e Emergência e 

outras modalidades de atenção. Se a intenção é produzir a inserção da população de rua no 

SUS, o ideal seria viabilizar isso através da principal porta de entrada do Sistema, ou seja, por 

uma Unidade Básica de Saúde. Entretanto, é preciso ter claro que o vínculo das pessoas em 

situação de rua atendidas deve privilegiar a proximidade com determinada UBS, e não o 

vínculo institucional do consultório na rua; é a proximidade geográfica das pessoas atendidas 

com a UBS que deve ser levada em consideração. 

A diversidade das pessoas que vivem nas ruas precisa ser considerada tanto pelos 

gestores quanto pelas equipes, no ato de implementação das políticas. É importante observar a 

produção de rótulos e estigmas locais, assim como entender uma série de referenciais que 

emanam da rua, considerando o dinamismo do território vivo e a permanente atualização de 

sua cartografia.  A partir daí, respeitando as especificidades locais de cada território, podem-

se problematizar não só as questões relacionadas à saúde, como também outras identificadas 

como importantes para esta população. Para tanto, parece necessário uma atuação intersetorial 
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com a participação de outras modalidades de cuidados que possam viabilizar a integralidade 

da atenção (documentação, moradia, trabalho, renda, desenvolvimento de habilidades 

específicas, direitos humanos, etc.). Em outras palavras, a atenção deve ser articulada em 

rede, cuja construção exige a implementação de ações compartilhadas entre diferentes 

serviços, especialidades e saberes.  

A construção dessa rede mais ampla muitas vezes se dá na prática diária, caso a caso, 

sempre buscando favorecer um cuidado compartilhado. É importante levar em consideração 

as necessidades singulares de cada pessoa buscando ampliar sua autonomia e sua capacidade 

de intervenção sobre sua própria vida. 

Atualmente o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas, principalmente, nos 

grandes centros urbanos do país, tem trazido mais preocupação para o Estado, tendo em vista 

o discurso instituído sobre o alto índice de uso de drogas por esta população, em especial o 

crack. Entretanto, a realidade mostra que existem muitas outras questões a serem olhadas e 

cuidadas, não só relativas ao consumo de drogas ilegais, como por exemplo, a exposição a 

diferentes tipos de violência, incluindo a policial, o acesso à moradia digna, à educação, ao 

trabalho, etc.  O destaque dado pela mídia aos acontecimentos nesse contexto cria uma visão 

reducionista dos problemas vivenciados no cotidiano por esta população. Tal produção 

dificulta e, às vezes, até impede a construção de estratégias que garantam a atenção integral 

para os que vivem nas ruas. Como disse Deleuze em entrevista publicada em 05/12/2014
17

,  

 

A pobreza não se torna invisível, por mais que os governantes desejem. Numa 

cidade, a desigualdade impacta ainda mais. Pessoas pobres saem às ruas, dão seu 

jeito de viver na selva urbana, quer com uma bateria ligada a uma carroça, quer 

pedindo esmolas ou vagando, simplesmente. São singulares, mas na hora de fazer 

políticas públicas a pobreza ganha status de algo instituído. Normal para uma 

sociedade excludente e autoritária. Mas está cada vez ficando mais difícil, mesmo 

para as autoridades competentes, equacionar projetos de modernização com uma 

maioria pobre que não se encaixa em tais projetos‖ (DELEUZE, 2014). 

 

Nesse contexto, verifica-se, no que se refere às gestantes usuárias de crack e em 

situação de rua, que as estratégias de poder são fortalecidas pela mídia, produzindo 

―verdades‖ que vinculam sua situação de rua exclusivamente ao uso do crack. Entretanto, ao 

conhecer a história de vida dessas mulheres e analisando os agenciamentos presentes em seus 

processos subjetivos, percebemos que o uso do crack não é ―a causa‖ da situação de abandono 

em que se encontram, mas somente mais uma tentativa de suportarem o ―insuportável‖. 

Na contemporaneidade, a população vivendo nas ruas constitui uma expressão de 

abandono social e desrespeito aos direitos humanos. As pessoas são estigmatizadas e 

                                                           
17

 Disponível em:  <http://g1.globo.com/nova-etica-social/platb/tag/gilles-deleuze/>. 
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enfrentam o preconceito como marca do grau de dignidade e valor moral atribuído a elas. É 

uma realidade que tem características gerais, porém possui particularidades vinculadas ao 

território em que se apresenta. No Brasil, essas particularidades são bem definidas. Além 

disso, verifica-se uma tendência à naturalização do fenômeno, o que pode mascarar as 

estratégias de poder presentes nas lógicas de constituição desta realidade. 

Há de se problematizar, portanto, na atual conjuntura brasileira, quais os limites que se 

interpõem às políticas públicas enquanto instrumentos para pensar a multiplicidade de formas 

de vida. 
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2 USO DE DROGAS: HISTÓRIA E PRODUÇÕES 

 

2.1 Drogas e Sociedade 

 

Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue 

Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta? 

Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta 

Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue 

Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento  

Ver emergir o monstro da lagoa 

Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue 

De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta  

Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? 

Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade 

Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue 

Talvez o mundo não seja pequeno  

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel,  

Me embriagar até que alguém me esqueça  

Chico Buarque de Holanda 
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O uso de drogas pelo homem está longe de ser um fenômeno da modernidade. Ao 

longo de toda a história da humanidade pode se constatar o consumo de várias drogas, tanto 

em usos mágicos e medicinais, como também simplesmente na busca do prazer que essas 

drogas proporcionam.  

Fatos históricos nos mostram que o uso de drogas é tão antigo quanto à própria 

humanidade. Diz Balbuena:  

 

Na Bíblia, surpreendentemente, não é nada fácil encontrar menções explícitas a 

drogas e a venenos que, com quase toda certeza, devido à localização geográfica da 

Palestina - entre o Egito, a Ásia Menor e a Pérsia - eram também conhecidas pelo 

povo judeu. Com dificuldade detectamos a recorrência de ―bálsamos‖, presentes em 

―Gênesis‖37, 25 (―seus camelos estavam carregados de alcatira 
18

, de balsamo e 

ládano 
19

 que levavam para o Egito‖) e em ―Gênesis‖ 43, 11, quando Jacó se refere 

aos ―melhores produtos da terra: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, alcatira e 

ládano, pistácias e amêndoas‖. Em ―Jeremias‖ 8, 22 fala-se de Galaad, conhecida 

por ser a terra de bálsamos e aromas [...]. Em ―Deuteronômio‖ 29,18, uma referência 

a plantas venenosas[...]. E lá e cá, aparições de mandrágora 
20

 [...], sabe-se também 

terem efeito anestésico e narcótico, e serem capazes de, misturadas ao meimendro
21

 

e à beladona
22

  provocar visões encantadoras, alucinações, loucura e até mesmo a 

morte. (BALBUENA, 1994:141-142). 

 

A literatura científica revela a existência do ópio há mais de cinco mil anos antes de 

Cristo e relaciona o uso da substância à alegria e ao divertimento entre os Sumérios. O 

cânhamo (maconha), além de outras substâncias com propriedades narcóticas e tóxicas, 

também era utilizado pelos egípcios.  A folha da coca era utilizada por sacerdotes Incas e nas 

atividades rotineiras de toda a sua comunidade. A planta era considerada um "presente 

divino". Sabe-se, ainda, que os conquistadores espanhóis tentaram banir seu uso, mas 

perceberam que não era possível escravizar os Incas sem permitir o uso da coca. A partir daí, 

diz Cruz, ―a Igreja Católica passou, então, a cultivá-la e se tornou sua maior produtora." 

(CRUZ, 1996: 25-26). 

                                                           
18

 Arbusto da família das leguminosas, subfamília papilonácea, de cujo caule se extrai a goma de igual nome; 

goma adraganta, extraída de arbustos da família dos astrálagos.   
19

 Goma resina aromática produzida por diversos arbustos da família do xisto (arbusto das regiões mediterrâneas 

cujos brotos secretam uma resina viscosa, chamada laudanum, empregada em perfumaria e na medicina), 

também chamados ladaníferos. Extrai-se o ládano sobretudo do xisto de Creta.  
20

 Planta ornamental e venenosa, originária da Europa e da Ásia, da família das solanáceas, dotada de folhas 

grandes e bagas globosas e negras; medicinal, com propriedades diaforética. Seu alcalóide, a antropina, é de 

uso perigoso, sendo aproveitado na medicina, como dilatador da pupila e antiespasmódico.  
21

 Gênero de plantas da família das solanáceas, muito usadas em feitiçaria na Antiguidade e na Idade Média, 

gênero de plantas cuja raiz bifurcada se assemelha vagamente a um pequeno boneco. A raíz da mandrágora 

servia, no passado, de talismã.  
22

 Planta medicinal e tóxica, da família das solanáceas, nativa da Europa, que encerra vários alcalóides de grande 

atividade fisiológica, e cujas flores são grandes e vistosas; hiosciamo, velenho.   
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O interesse dos meios científicos europeus e americanos só surgiu muito tempo 

depois, quando em 1855, o alemão Albert Niemann isolou o alcalóide da coca que recebera, 

posteriormente, o nome de cocaína.  

As duas fontes básicas de conhecimento das drogas foram a religião e a medicina. 

Entretanto, seu uso como fonte de prazer, destituído do cunho religioso e da utilidade 

medicinal, deve ter precedido às demais formas que surgiram como "monopólio de certos 

atores ou como recurso sujeito à regulamentação social" (NERI FILHO, 1995:30).  

Freud desempenhou um importante papel na divulgação e no desenvolvimento da 

polêmica sobre as drogas na Europa e nos Estados Unidos, tendo escrito vários textos sobre a 

cocaína, preconizando o seu uso em vários distúrbios psíquicos e, principalmente, no 

tratamento das depressões. Entretanto, não houve unanimidade no meio científico quanto ao 

uso médico de certas drogas, e várias pesquisas se desenvolveram no sentido de demonstrar 

seus efeitos deletérios, provocando em muitos governos a criação de leis de controle da venda 

e do uso.  

Com o aprofundamento do conhecimento sobre os efeitos das drogas no organismo e 

sua ação sobre o comportamento humano, as sociedades passaram a utilizá-las em diferentes 

contextos e com finalidades variadas: desde o uso em rituais religiosos e mágicos, assim 

como também para a cura ou paliativos para doenças, até a sua utilização como estratégia de 

dominação e como fator político de alienação. Joel Birman nos diz que: 

 

Desde o século XIX e no século XX, o consumo regular de drogas foi aumentando 

progressivamente na nossa tradição, mas sem colocar problemas maiores até os anos 

cinquenta. O início dos anos sessenta indicou uma mudança significativa nos hábitos 

de consumo de drogas, na medida em que, pelo movimento da contracultura, se 

constituiu um novo ‗ethos‘, onde as drogas passaram a ocupar uma posição 

estratégica. As drogas passaram a ser a forma privilegiada de acesso para um outro 

mundo, revelado na sua tessitura pelas transformações perceptivas provocadas pelas 

drogas [...]. Entretanto, a ‗criminalização‘ das drogas produziu uma inflexão 

decisiva neste universo, subvertendo o seu sistema de regras e de valores. A difusão 

social do seu consumo em escala assustadora foi um efeito direto deste processo de 

criminalização que teve no narcotráfico o seu agenciador fundamental no espaço 

social. Da condição inicial de ser um signo emblemático de uma visão de mundo 

‗underground‘, as drogas se inscreveram no circuito do comércio e das finanças 

internacionais. Enfim, as drogas se deslocaram do campo regulado pela ‗economia 

dos signos‘ para o campo da ‗economia política‘. (BIRMAN, 1993:59-60).  
 

Assim, as políticas oficiais ―anti-drogas‖ se estabeleceram a partir de uma distinção 

arbitrária entre as drogas ilícitas (chamadas de ―drogas‖) e as drogas lícitas (nomeadas como 

fármacos, o álcool, o tabaco, etc) e de um consenso moral, segundo o qual drogas ilícitas – e 

só as ilícitas - causam dependência, fazem mal e podem matar; usá-las, portanto, é um 

absurdo; logo, ―diga não às drogas‖. 
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No Brasil, o marco legal e institucional sobre substâncias psicoativas abarca normas, 

leis, políticas e mecanismos institucionais de promoção, implementação, participação e 

controle social. Cabe ressaltar que o marco legal nacional vem passando por modificações, 

principalmente a partir da última década, na tentativa de tratar as questões relacionadas ao uso 

de substâncias psicoativas não apenas no âmbito da segurança pública, mas, também, nas 

áreas da saúde e da assistência social. Entretanto, tais instrumentos são constituídos a partir de 

uma lógica moral e ética que universaliza comportamentos num ―ideal de sociedade protegida 

das drogas‖ e propõe ações nos diferentes campos do saber. Isso nos aponta para o que 

Foucault chama de ―poder de normalização‖. Diz o autor: ―Essa emergência do poder de 

normalização, a maneira como ele se formou, a maneira como ele se instalou, sem jamais se 

apoiar numa só instituição, mas pelo jogo que conseguiu estabelecer entre diferentes 

instituições, estendem sua soberania em nossa sociedade‖ (2001:32). Desta forma, o processo 

de normalização, concordando com Guattari (1986), refere-se a um poder que desconhece 

como dimensões essenciais da existência humana, a angústia, a dor, a solidão, o silêncio, a 

raiva, a velhice e a morte, estabelecendo apenas o que é ―normal‖ e o que é ―anormal‖.  

Considerando o processo histórico brasileiro de produção de sujeitos usuários de 

drogas e analisando a forma como se deu a inserção de parte dessa população na categoria 

―em situação de rua‖, verifica-se que a construção desses sujeitos está permeada por vivências 

relacionadas à miséria (precárias condições de habitação, dificuldades de acesso ao trabalho, 

educação, saúde, alimentação, etc) e a diferentes modalidades de violência e agressão. 

A vida na rua favorece a prática de atos produzidos como infracionais e considerados 

crimes, dentre eles, o uso e tráfico de drogas e seus desdobramentos. Sobre isso Karam diz 

que:  

 

A opção pelo controle penal sobre determinados fatos socialmente negativos ou 

situações conflituosas, que surgem em uma dada formação social, não só faz com 

que condutas que os constituem passem a ser chamadas de crimes, como faz recair 

sobre seus apontados autores um estigma, que, identificando-os como criminosos, 

leva a que eles passem a ser vistos como os 'maus', os 'inimigos', os 'perigosos', 

contrapostos aos que se veem como 'cidadão de bem'. Este estigma, que acaba por 

ser  assimilado pelos próprios indivíduos que o recebem, naturalmente conduz ao 

isolamento social e à marginalização (KARAM, 2003:.56). 

 

Nesse contexto, ações higienistas têm sido atualizadas e aqueles que incomodam 

visualmente a sociedade pela exposição de sua miserabilidade são alvo de ações minifascistas 

(MERHY, 2012) amplamente legitimadas.  

O higienismo urbano no Brasil teve seu início no Império e foi pensado para resolver 

problemas sociais relacionados às constantes epidemias que atingiam a população da capital 
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imperial. Entretanto, tal estratégia acabou possibilitando maiores condições para a repressão 

aos pobres da época, uma vez que as medidas adotadas eram repressivas e autoritárias e não 

de investimento em saneamento básico. Eram dirigidas, principalmente, aos moradores de 

cortiços, como uma resposta à elite brasileira que considerava a população pobre das cidades 

como ―classe perigosa‖, que supostamente carregava o ―contágio das doenças‖, além do 

―contágio de seus vícios‖. Desta forma, a higienização urbana no Brasil, sob o discurso de 

resolver problemas sanitários, se constituiu como uma estratégia de poder carregada de 

preconceitos sociais e morais. Sendo assim, verificamos que a solução dos problemas sociais 

no processo de formação do Estado brasileiro não passou por melhorias nas condições de vida 

da população pobre, mas pela repressão e fiscalização das forças policiais. E essa lógica tem 

sido atualizada por estratégias seletivas e punitivas que continuam presentes na atualidade. 

Os dados fornecidos pelo Ministério da Justiça 
23

 revelam que 61,67% dos presos 

brasileiros é negro, enquanto na população brasileira em geral o percentual é de 51%. Em 

relação à escolaridade, os mesmos dados revelam que 75,8% dos presos tem no máximo o 

ensino fundamental. Entre os mortos, as discriminações e o racismo se repetem. Relatório da 

Anistia Internacional revela que eram negros 79% das 1.275 vítimas de homicídios 

decorrentes de operações policiais de ‗combate ao tráfico‘ na cidade do Rio de Janeiro, no 

período 2010/2013
24

. 

Segundo Karam 
25

, em dezembro de 2005, a partir de quando começaram a ser 

fornecidos dados relacionando o número de presos com as espécies de crimes, os acusados e 

condenados por ―tráfico‖ eram 9,1% dos presos brasileiros; em 2010, eram 21%; em 2012, 

26,9%. Entre as mulheres, a proporção de acusadas e condenadas por crimes relacionados às 

arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, em dezembro de 2014, se elevava para 

64% das presas. Esses percentuais podem ser ainda mais elevados. Levantamento relativo a 

junho de 2015 indica que 38,9% dos 221.636 presos no Estado de São Paulo (o maior 

contingente do Brasil) é acusado ou condenado por ―tráfico de drogas‖, proporção que se 

eleva a 70% entre as mulheres.  

Os dados acima referidos podem nos levar a pensar numa explosão carcerária, a partir 

das diretrizes contidas na Lei de Drogas no Brasil (Lei nº 11.343/2006) e seus respectivos 

desdobramentos jurídicos. 
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 <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf>. Acesso em 04/01/2019. 
24

 Anistia Internacional. ―Você matou meu filho! – Homicídios cometidos pela polícia militar no Rio de 

Janeiro‖. 2015. <https://anistia.org.br/direitos-humanos/publicacoes/voce-matou-meu-filho/>. Acesso em 

04/01/2019. 
25

 Disponível em: <http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/27/artigos01.pdf>. Acesso em 04/01/2019. 
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O Relatório Mundial sobre Drogas de 2018
26

 oferece uma visão global sobre a oferta e 

a demanda de opiáceos, cocaína, cannabis, estimulantes do tipo anfetamina e novas 

substâncias psicoativas (NSP), bem como sobre seu impacto na saúde. Ele destaca os 

diferentes padrões de uso das drogas e vulnerabilidades de determinados grupos por idade e 

gênero, bem como a mudança ocorrida no mercado mundial de drogas 

De acordo com os dados apresentados, a redução da diferença entre o número de 

usuários de drogas do sexo masculino e do sexo feminino vem sendo, de um modo geral, 

registrada em muitos países. Ainda que as informações sobre mulheres usuárias de drogas 

sejam restritas, estudos recentes nacionais e internacionais monstram uma tendência à 

distribuição equânime entre gêneros no que se refere ao consumo de drogas, que é justificado 

por mudanças nos estilos de vida das mulheres em decorrência das transformações sociais, 

políticas e econômicas ocorridas no último século.  

Com relação à população que vive nas ruas também se observa um aumento do 

número de mulheres e, nesse caso,  o enfrentamento de barreiras de ordem estrutural, 

sistêmica, social, cultural e pessoal por essas mulheres na busca por atendimento em serviços 

de saúde ocorre com mais frequência, tendo em vista preconceitos e discriminação por parte 

de alguns profissionais de saúde, o que pode funcionar como barreiras importantes. 

Entretanto, as gestantes em situação de rua acabam chegando a esses serviços quando entram 

em trabalho de parto e a prática obstétrica tem constatado um aumento significativo no 

número de gestantes usuárias de drogas.  

Por outro lado, apesar do discurso produzido e veiculado pela mídia sobre um 

importante percentual de adolescentes gestantes usuárias de crack e em situação de rua, um 

estudo apresentado por um dos profissionais que atua no ―Consultório na Rua‖
27

 de 

Manguinhos no evento sobre ―Mães, Crack, Maternidade, Crianças e Institucionalização‖, 

realizado no Rio de Janeiro, em maio de 2015,  relatou que de 1.237 pessoas cadastradas em 

três anos de programa foram encaminhadas para atendimento obstétrico 35 mulheres grávidas 

e usuárias de drogas, com idade de até 26 anos, sendo que apenas uma delas ainda não havia 

completado 18 anos. Em visita ao Hospital da Mulher Mariska Ribeiro em Bangú, também a 

diretora médica do hospital relatou que lá se atende um número razoável de gestantes usuárias 

                                                           
26

 Disponível em: <http://www.unodc.org/wdr2018/index.html>. Acesso em 05 jan.2019. 
27 O ―Consultório na Rua‖ é uma proposta que procura ampliar o acesso da população de rua e ofertar, de 

maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das equipes e serviços da atenção básica. As 

diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua foram definidas pela Portaria 

GM/MS Nº 122, de 25 de Janeiro de 2011, complementada pela portaria Nº 1.029, de 20 de maio de 2014. 
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de drogas, principalmente de crack, mas o número de adolescentes nesses casos é bastante 

reduzido.  

Em um grande número dessas mulheres que chegam aos serviços ocorre parto pré-

termo ou descolamento prematuro da placenta, além de outras complicações tanto materno 

quanto perinatais. Muitas não recorrem aos serviços de saúde para o acompanhamento pré-

natal, chegando à Unidade somente na ocorrência de alguma emergência clínica ou já em 

trabalho de parto. Isso ocorre por medo de, ao serem identificadas como usuárias de drogas, 

não serem ―bem tratadas‖ ou, pior, que a ―justiça‖ determine a perda de seu direito de exercer 

a maternidade.  Tal fato, provavelmente, afasta a possibilidade de optarem por algum tipo de 

assistência, considerando, tanto sua condição de gestante, quanto sua história de uso de 

drogas. 

Alguns estudos mostram diferentes comportamentos relacionados ao uso de drogas e à 

gravidez. Wagner et al (1998) sugerem que a gravidez, muitas vezes, age como um fator de 

proteção para a depressão em adolescentes com características pessimistas, pontuando que 

adolescentes emocionalmente privadas têm descrito sentimentos de importância, de serem 

especiais, durante a gravidez.  

Um estudo do Comitte on Adolescence and Comitte on Early Childhood (2001) 

associou a gravidez na adolescência à diminuição do uso de álcool, cigarro, maconha e crack 

durante a gestação, sendo esta diminuição constatada até 6 meses após o parto, no caso de 

cigarro e álcool.  

Oliveira (2002), em seu estudo sobre gravidez e maternidade de adolescentes de 

periferias sociais e ambientais, observou que o cuidado dos filhos (menores de 4 anos ) 

aparentemente trazia benefícios psicossociais, especialmente relacionados à convivência, 

administração e escape dos riscos graves do mundo do tráfico, do abuso de drogas e da 

criminalidade. 

Os resultados desses estudos podem nos remeter às propostas de Guattari e Deleuze 

sobre a subjetivação. Para os autores, tal processo, apesar de essencialmente fabricado, 

através de agenciamentos múltiplos, é vivido pelos indivíduos em suas existências 

particulares. Essa subjetividade pode ser vivida a partir de uma relação de alienação e 

opressão, ou a partir de uma relação de criação e expressão, na qual o indivíduo se apropria 

dos componentes da subjetividade, produzindo o processo chamado pelos autores de 

singularização, através do qual ele cria seus próprios modos de referência, suas próprias 

cartografias. 
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O cuidado das gestantes usuárias de crack e em situação de rua no Rio de Janeiro, 

como já referido anteriormente, passou a seguir a prática verificada em Belo Horizonte, pelas 

Recomendações nº 5/2014 e nº 6/2014 do Ministério Público da referida capital e que 

determina que os serviços públicos de saúde notifiquem o nascimento de bebês de mães 

usuárias de drogas, para que eles sejam separados de suas mães, ainda na maternidade, e 

―recolhidos‖ em abrigos. Com base nos pressupostos já analisados, percebe-se que o 

afastamento do recém-nascido de sua mãe legitima o discurso da proteção, de acordo com o 

qual o poder público garantirá a continuidade da vida da criança. Mas de que forma a rede de 

atendimento a essa criança funciona? Por que o afastamento da criança de sua mãe é 

considerado como a melhor forma de cuidado? E da mãe, quem cuida? E os demais membros 

da família não são acionados? Nesse tipo de intervenção, não são discutidas as lógicas e as 

relações possíveis para a constituição de outras formas de cuidado. Simplesmente vão sendo 

instituídos instrumentos diferenciados para responder às tensões sociais produzidas em 

relação a gestantes usuárias de crack e em situação de rua. Seguindo o pensamento de 

Foucault (2003), percebemos que o poder que espreita essas vidas e que as persegue, deixa a 

marca de suas garras, quando intervém, julga e decide por elas.  

 

Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e a desaparecer 

sem nunca terem sido faladas só puderam deixar rastros – breves, incisivos, com 

frequência enigmáticos – a partir do momento de seu contato com o poder. De modo 

que é, sem dúvida, para sempre impossível recuperá-las nelas próprias, tais como 

podiam ser em ―estado livre‖; só podemos balizá-las tomadas nas declamações, nas 

parcialidades táticas, nas mentiras imperativas supostas nos jogos de poder e nas 

relações com ele (Foucault, 2003:203-222). 

 

Estamos diante de um problema social imenso. Esses bebês são gerados dentro de uma 

estrutura social que não privilegia políticas públicas eficientes que levem em consideração os 

modos de vida dessas mulheres.  Será que não é possível pensar em outras práticas de 

cuidados orientadas pelo respeito à vontade dessa mãe sobre ficar ou não com o seu bebê? 

 

Para enfrentarmos este desafio temos que reconhecer, inicialmente, os impasses e 

dificuldades nos quais nos encontramos. Ou seja: ao lado de uma legislação 

considerada avançada por trazer a novidade histórica dos direitos, persiste, de 

maneira muito forte e arraigada em nossas instituições e nas práticas dos diversos 

profissionais do campo social, em geral, a compreensão da proteção dos direitos da 

criança como mero assistencialismo, quando não correção e disciplinamento, 

particularmente em se tratando de crianças e adolescentes pobres (ARANTES, 

2012:50). 

 

É importante pensar, portanto, a ética nas práticas atuais de atendimento a essas 

gestantes usuárias de drogas e em situação de rua, considerando que esse fenômeno se traduz 

em consonância com os modos de produção de sujeitos em nossa sociedade. Na análise do 
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cuidado dessas mulheres é fundamental, portanto, se ter a compreensão tanto de suas 

construções subjetivas quanto daqueles profissionais que lidam com essa realidade. Pode ser 

que outras possibilidades de cuidado de si e do outro proporcionem práticas de cuidados delas 

para com elas mesmas. 

 

2.2 As Drogas no Brasil: analisando as lógicas na produção de leis 

 

Hoje você é quem manda,  

Falou tá falado, não tem discussão, não 

A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão 

Você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão 

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia 

Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia 

Como vai proibir quando o galo insistir em cantar 

Água nova brotando e a gente se amando sem parar 

Quando chegar o momento esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros, juro 

Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro 

Você que inventou a tristeza ora, tenha a fineza de desinventar 

Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar 

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia 

Inda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria 

Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa 

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia 

Você vai ter que ver a manhã renascer e esbanjar poesia 

Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente 

Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente  

Chico Buarque de Holanda 

 

As circunstâncias histórico-políticas em que se constituiu a sociedade moderna no 

Brasil, através das lógicas moral, penal, disciplinar e higienista foram determinantes para o 

estabelecimento de ―verdades‖ relacionadas ao consumo de drogas e para a demanda por 
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―soluções‖ para o seu enfrentamento. O presente capítulo busca analisar, através dos discursos 

relacionados ao consumo de drogas, constituídos historicamente no Brasil, as produções 

subjetivas verificadas nos diferentes contextos em que esse consumo se apresenta. 

Desde 1603, com as ―Ordenações Filipinas‖ 
28

 (Almeida, 1870), ordenamento jurídico 

português com validade no território do Brasil Colônia, havia um item que se referia ao uso e 

à posse de determinadas substâncias. Em seu título 89, tal instrumento listava as substâncias 

―controladas‖ e determinava que, com exceção dos boticários, ninguém poderia ter em casa 

substâncias como ópio, rosalgar branco, vermelho ou amarelo (óxido de arsênio, empregado 

como pigmento em pirotecnia e como raticida, encontrado em alguns cogumelos) ou solimão 

(veneno corrosivo). A pena para quem fosse pego com tais substâncias era o degredo para a 

África.  

Até o século XIX, e mesmo em alguns casos mais específicos, no início do século XX, 

não havia, no arcabouço jurídico brasileiro, uma lei que abordasse a questão das drogas. Por 

outro lado, algumas substâncias, principalmente os ―venenos‖, já tinham sua venda 

controlada, antes mesmo da nossa independência. 

A 1ª lei da qual se possui registro histórico [sobre as drogas] é uma postura da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, de 04 de outubro de 1830, que regulamentava a venda de 

gêneros e remédios pelos boticários e que proibia a venda e o uso do ―pito de pango" 

(denominação de um cachimbo para se fumar maconha que, por associação, também apelidou 

a própria droga). Previa multa ao vendedor e três dias de cadeia aos usuários, distinguindo aí 

os ―escravos‖ e demais pessoas. O critério que fundamentou a explicitação da categoria 

―escravos‖ era certamente a marcação de um viés discriminatório. 

O Código Penal do Império, de 1851, não tocava na questão da proibição, mas 

regulava o uso e a venda de medicamentos. Já o Código Republicano, de 1890, determinava 

uma multa a quem vendesse ou ministrasse substância venenosa sem prescrição nos 

regulamentos. É importante ressaltar que não há referência a determinadas substâncias como 

maconha, cocaína ou ópio. O decreto legislava com a utilização do termo substâncias 

venenosas e, atrelado, notadamente, à prática sanitária. 

                                                           
28

 As Ordenações Filipinas, ou Código Filipino, é uma compilação jurídica que resultou da reforma do código 

manuelino, por Filipe II de Espanha(Felipe I de Portugal), durante o domínio castelhano, na Península Ibérica. 

Ao fim da União Ibérica (1580-1640), o Código Filipino continuou vigente em Portugal por D. João IV. 
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Figura 1 – Exemplo de medicamentos e artefatos 

comercializados em farmácias antigas 

 
Legenda: (a) - xarope de heróina; (b) – pito de pango 

Fonte: (a) Disponível em:  <http://www.acreditanisso.com.br/drogas-que-ja-

tiveram-uso-medicinal>;  

Fonte (b) – Disponível em: <https://www.dea.gov/galleries/drug-images/drug-

paraphernalia> 

 

Figura 2 – Produtos a base de coca, cannabis e ópio, 

expostos em farmácia antiga  

 
Legenda: Vidros com rótulos que remetem a coca, cannabis e ópio, em uma 

farmácia antiga.  

Foto:  Cristina Romanelli.  

 

A produção de leis e normas sobre drogas no Brasil está intimamente ligada à 

Conferência em Xangai em 1909 e à Convenção de Haia em 1912, também conhecida como 

primeira convenção do ópio. A partir da Conferência Internacional do Ópio, de 1912, o uso de 

drogas passou a ser considerado tanto um problema de saúde quanto de segurança pública. 

Tratados internacionais foram elaborados na primeira metade do século XX, sendo essa lógica 

trazida para a legislação nacional.  
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Para evitar interpretações equivocadas, o termo drogas será aqui utilizado em seu 

sentido moderno, ou seja, o adotado pela OMS – Organização Mundial de Saúde – cuja 

definição classifica drogas como: ―qualquer substância não produzida pelo organismo que tem 

a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas produzindo alterações em seu 

funcionamento‖ 
29

. As drogas utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando 

modificações no estado mental são chamadas drogas psicotrópicas. 

A partir de 1920 houve um movimento mundial de combate ao uso de determinadas 

drogas, agravado no Brasil com a troca, em 1932, da palavra ―venenosa‖ para ―entorpecente‖, 

no artigo 159 do Código Penal.  

Esse movimento se deu a partir de convenções internacionais que surgiram no início 

do século XX como resultado da guerra do ópio, conflito conhecido entre a Inglaterra e a 

China, fruto da disputa imperialista na Ásia. Segundo Escohotado (1998), a estratégia dos 

EUA de financiar as Conferências resolveria dois problemas, por um lado melhoraria suas 

relações comerciais com a China, por outro, enfraqueceria seu principal concorrente, a 

Inglaterra. Pode se pensar também que, na época, se via na imigração um perigo para a nação. 

A raça, a religião e a etinicidade estão, assim, intimamente relacionadas ao movimento 

proibicionista nos Estados Unidos. Desta forma, o álcool estava associado aos irlandeses, o 

ópio aos chineses, a cocaína aos afro-americanos e a maconha aos mexicanos. Sobre isso, diz 

Rodrigues (2003): 

 

Com a proibição do ópio, a partir de 1900, começaram as primeiras campanhas de 

amedrontamento da população norte-americana com relação aos ―perigos‖ da droga, 

correlacionados a específicos étnicos, vistos como ―ameaçadores‖. Em território 

americano, a reprovação moral ao uso de substâncias psicoativas - representado 

pelas abstêmias ligas puritanas – era tradicionalmente acompanhada pela associação 

entre determinadas drogas e grupos sociais. Uma mesma lógica era aplicada: 

minorias e imigrantes tinham comportamentos moralmente reprováveis e 

ameaçavam valores clássicos da América branca e puritana (RODRIGUES, 2003: 

P.31). 

 

As reuniões internacionais foram interrompidas pela Primeira Guerra Mundial. 

Contudo entre 1920 e 1930, década da Grande Proibição
30

, sob o comando da Liga das 

Nações, houve três encontros internacionais, dentre os quais o mais importante, o acordo de 

Genebra em 1925, ampliava o conceito de substâncias entorpecentes e tornava realidade os 

                                                           
29 Fonte: OBID – Observatório brasileiro de informações sobre drogas. SENAD. Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php>. 
30

 O termo faz referência a Lei Seca, ratificada pela 18ª Emenda à constituição dos EUA em 16 de janeiro de 

1919. Entrando em vigor em 1920, a Lei Seca, também conhecida como The Noble Experiment, foi revogada 

em dezembro de 1933. 
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dispositivos da convenção de Haia. Em 1921, é criada a primeira organização internacional, 

chamada ―Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas Nocivas‖, que tinha como objetivo 

controlar a comercialização das drogas. Em 1946, esta seria sucedida pela Comissão das 

Nações Unidas sobre Drogas Narcóticas (CND - Commission on Narcotic Drugs), vinculada 

ao Conselho Econômico e Social da ONU. 

O Brasil, mesmo tendo se comprometido a cumprir o tratado de Haia, nunca o fez 

efetivamente. Entretanto, com a criação da Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas 

Nocivas no ano de 1921, o governo brasileiro foi obrigado a cumprir seus compromissos, 

sendo a primeira lei específica sobre drogas no Brasil sancionada pelo presidente Epitácio 

Pessoa. Trata-se do decreto nº 4294, de 06/07/1921. O decreto é composto de 13 artigos e, 

dentre outras providências, estabeleceu: 

 

[...] penalidades para os contraventores na venda de cocaina, opio, morphina e seus 

derivados; crêa um estabelecimento especial para internação dos intoxicados pelo 

alcool ou substancias venenosas; estabelece as fórmas de processo e julgamento e 

manda abrir os creditos necessários (sic). (D.O.U., 1921) 

 

O decreto tinha o objetivo também de penalizar quem ―Vender, expôr á venda ou 

ministrar substancias venenosas, sem legitima autorização e sem as formalidades prescriptas 

nos regulamentos sanitários (sic), com multas entre “500$ a 1:000$000” (sic). Caso tais 

―substâncias venenosas‖ contivessem algum tipo de ―qualidade entorpecente‖ a pena alterava 

para “prisão cellular por um a quatro annos.” (sic). Com relação ao álcool, o decreto 

penalizava com multas ―apresentar-se publicamente em estado de embriaguez que cause 

escandalo, desordem ou ponha em risco a segurança propria ou alheia:” (sic). 

Partindo das análises de Foucault sobre a punição, percebemos que o poder de punir 

aqui diz respeito mais à gestão da ilegalidade do que à mera repressão relativa ao uso de 

substâncias psicoativas. As relações de poder e saber, implicadas no conjunto das técnicas 

aqui utilizadas, estão diretamente relacionadas com a norma e, consequentemente, com a 

produção de verdades. Segundo o autor, a ideia de que o sistema punitivo tem como função 

primária simplesmente sancionar, deve ser deslocada para o entendimento de que, na 

realidade, são mecanismos punitivos que produzem efeitos subjetivos, naturalizando-os. 

Nesse sentido, a prisão faz parte de uma tecnologia política de controle do corpo e de uma 

forma de organização política em que a penalidade se transforma numa gerência do que os 

indivíduos são capazes de fazer. 
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Cabe assim pensar que a ―exclusão‖ provocada pela prisão é, na verdade, uma 

inclusão, pois molda os corpos dos indivíduos através de uma arquitetura de controle social, 

na tentativa de mantê-los num determinado campo de normas (Foucault, 1996). 

Podemos entender que nesse contexto o "drogado‖ se apresenta como um dos 

elementos de legitimação do sistema penal e de seus correlatos, como a prisão e a polícia. O 

poder de punir nesse caso está mais relacionado à gestão das ilegalidades do que à mera 

repressão em relação ao uso de substâncias psicoativas.  

Os debates sobre as drogas nos EUA vinham encontrando resistências dos outros 

países, desde a primeira Conferência em 1912 em Haia, como diz Escohotado (1998): 

 

La Conferencia (concluida en diciembre de 1911, pero firmada a comienzos de 

1912) tampoco satisfizo del todo las esperanzas americanas. Como en Shanghai, 

Turquía siguió negándose a asistir, y Austria-Hungría tampoco acudió. Inglaterra 

sólo quería hablar de morfina y cocaína, y Alemania protestaba en nombre de sus 

poderosos laboratorios, alegando que Suiza no estaba presente y aprovecharía las 

restricciones en su privado beneficio. Portugal defendía su indústria de opio en 

Macao, y Persia sus ancestrales cultivos. Holanda estaba implicada en el tráfico de 

opio y morfina, y producía miles de toneladas de coca en Java. Francia se 

encontraba dividida entre los ingresos provenientes del consumo de opiáceos en 

Indochina y el temor a verse inundada por los productos de sus colonias. Japón fue 

acusado de introducir masivamente morfina, heroína e hipodérmicas en el territorio 

chino como parte de sus propósitos invasores, aunque negó cualquier vínculo con 

semejante cosa. Rusia tenía una considerable producción de opio, pero inferior a la 

de Siam. Italia, que sólo compareció el primer día, puso como condición para 

participar que se incluyera el tema del cáñamo, condición rechazada por la 

mayoría; ya por entonces (como sigue sucediendo hoy) tenía los índices de 

cocainismo más altos de Europa (ESCOHATO, 1998:628). 

 

Assim, abandonaram a conferência de Genebra em 1925, insatisfeitos com os 

resultados do acordo e, entre 1931 e 1936, organizaram outras duas convenções consideradas 

importantes no curso das políticas de restrição às drogas, uma vez que contribuíram para o 

fortalecimento de uma política internacional de repressão ao tráfico de drogas. 

No Brasil, a conferência de 1936, conhecida como ―Convenção para a repressão do 

tráfico ilícito das drogas nocivas‖, foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas através do 

decreto 2.994, de 17 de agosto de 1938. Em novembro do mesmo ano, o decreto-lei nº 891 

aprovou a ―Lei de Fiscalização de Entorpecentes‖, que tinha como objetivo ―dotar o país de 

uma legislação capaz de regular eficientemente a fiscalização de entorpecentes‖
31 

Em 1940, o Código Penal nacional confirmou a opção do Brasil de não criminalizar o 

consumo. Baseado numa concepção sanitária do controle das drogas, a dependência era 

considerada uma doença e, ao contrário dos traficantes, os usuários não eram criminalizados, 

                                                           
31

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/11/1938 , Página 23843 (Publicação Original) 
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mas estavam submetidos a rigoroso tratamento, com internação obrigatória, o que 

caracterizava uma ―pena‖, uma vez que era determinada por sentença (lógica penal).  

A Segunda Guerra Mundial, assim como a primeira, também interrompeu as 

conferências internacionais, entretanto, a recém-criada Organização das Nações Unidas 

(ONU) passa a se encarregar dos protocolos assinados pela Liga das Nações. Nos anos de 

1948 e 1953 são assinados mais dois protocolos, sendo o primeiro em Paris e o segundo em 

Nova York. Em 1961 outro significativo passo foi dado com o objetivo de fortalecer a 

internacionalização do controle sobre as drogas: a criação da Convenção Única de Nova York 

sobre Entorpecentes. A ONU passou a ter a atribuição legal da fiscalização internacional de 

entorpecentes, contando com a participação de todos os países membros das Nações Unidas. 

Sobre os protocolos assinados, diz Carvalho (2011): 

 

É possível perceber, ao analisar o texto, as dificuldades encontradas para se chegar a 

alguns acordos. O artigo 49, por exemplo, previa a autorização – ―temporariamente‖ 

– pelos países membros do uso do (a) ópio para fins ―quase‖ médicos; (b) ópio para 

fumar; (c) mastigação da folha de coca; (d) Uso da canabis e da resina de canabis 

(haxixe). Por outro lado o mesmo artigo estabelecia prazos para a abolição de tais 

usos; no caso do ópio, o prazo era de quinze anos. Já para a mastigação da coca e o 

uso da canabis, foi estabelecido um prazo de vinte e cinco anos, prazos estes nunca 

cumpridos (CARVALHO, 2011:2) 

 

No Brasil, o golpe militar de 1964 e a Lei de Segurança Nacional deslocaram o foco 

do modelo sanitário para o modelo bélico de política criminal, que equiparava os traficantes 

aos inimigos internos do regime. A convenção única de 1961, que revogou as convenções 

anteriores foi promulgada no Brasil pelo decreto 54.216 de 27 de agosto de 1964. Nesse 

contexto, as drogas passaram a ser associadas aos movimentos de ―subversão‖, pois, para os 

militares, tratava-se de mais uma imundície comunista 
32

. Assim, com a criação da Lei nº 

4.483, de 16 de novembro de 1964, o Departamento Federal de Segurança Pública é 

reorganizado, e estabelece uma nova composição na estrutura da Polícia Federal, criando o 

SRTE – Serviço de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes. O chefe do Serviço de Repressão 

era indicado pelo diretor geral do Departamento Federal de Segurança Pública e nomeado 

pelo Presidente da República. O Serviço era composto de uma secretaria, a delegacia de 

entorpecentes e um arquivo. 

A década de 60 indicou uma mudança significativa nos hábitos de consumo de drogas, 

na medida em que, pelo movimento da contracultura, a juventude associou o consumo de 

                                                           
32

 PEDRINHA, Roberta Doboc. Notas sobre a política criminal de drogas no Brasil: elementos para uma 
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drogas à luta pela liberdade. Nesse contexto, da Europa às Américas, a droga passou a ter uma 

conotação libertária, associada às manifestações políticas democráticas, aos movimentos 

contestatórios, à contracultura, especialmente as drogas psicodélicas, como maconha e LSD. 

Em 1972, o então presidente dos EUA, Richard Nixon declarou ―guerra às drogas‖. O 

governo Nixon investiu cerca de 100 milhões de dólares, em campanhas disseminadas nos 

grandes meios de comunicação. Segundo Rodrigues, ―a política estadunidense de guerra às 

drogas foi uma hábil estratégia de política externa, pois tratou de distinguir países produtores 

de países consumidores, isto é, países-fonte, ou agressores e países-alvo, ou seja, vítimas‖. 

(RODRIGUES, 2004. p.171). 

No contexto da Guerra Fria, em 1986 é editada a ―National Security Decision 

Directive on Narcotics and National Security‖ (NSDD-221) que considera o narcotráfico e o 

comunismo como as principais ameaças aos EUA e ao hemisfério ocidental: estava anunciada 

a ―War on Drugs‖. Sob essa justificativa se deu, por exemplo, a ocupação da Cidade do 

Panamá e a captura do então presidente da República Panamenha, Manuel Noriega. A 

acusação que pesava sobre ele já não era conspiração comunista, recorrente incriminação da 

guerra fria, mas um crime de nova ordem: conspiração por tráfico de drogas. (Rodrigues, 

2002, p. 103). 

Essa estratégia de poder pode ser pensada a partir da proposta de Foucault que diz: 

 

[…] a política é a guerra continuada por outros meios[...] O poder político, nessa 

hipótese, teria como função reinserir perpetuamente essa relação de força, mediante 

uma espécie de guerra silenciosa, e de reinseri-la nas instituições, nas desigualdades 

econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros. (FOUCAULT, 2010, 

pp. 15 e 16). 

 

Vemos, assim, a criminalização das drogas ser estabelecida através de um processo 

seletivo que não alcança todas as substâncias psicoativas (e nem todas as pessoas). Enquanto 

algumas são proibidas, outras têm seu comércio e consumo estimulados através da 

publicidade e com aceitação social, domesticando corpos e amansando condutas.  Desde a sua 

origem até as estratégias atuais, o proibicionismo promove práticas racistas e é utilizado como 

dispositivo para justificar violências a determinados grupos étnicos. 

Seguindo, então, o modelo internacional de combate às drogas, capitaneado pelos 

Estados Unidos, o Brasil foi desenvolvendo diversas ações no campo da prevenção, 

tratamento e repressão ao uso de drogas. 

Em 1973, o Brasil aderiu ao Acordo Sul-Americano sobre Estupefacientes e 

Psicotrópicos e, com base nele, instituiu a Lei n. 6.368/73, prevendo a criação, por decreto, 

em seu artigo 3º, de um Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão e 
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separando as figuras penais do usuário e do traficante. Além disso, fixou a necessidade do 

laudo toxicológico para que pudesse comprovar o uso. Na prática, tratava-se de cumprir as 

convenções de 1971 (Viena) e 1972 (Protocolo de Emendas à Convenção Única sobre 

Entorpecentes de 1961 – Genebra). 

O projeto nacional de políticas públicas sobre drogas, embora tenha sido idealizado no 

período da ditadura, só veio a se concretizar no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

quando se verificou o maior volume de leis e normas sobre drogas. 

Sobre forte influência das discussões geradas em torno da ―War on Drugs‖, no Brasil, 

com a Constituição de 1988, os crimes relacionados às drogas passaram a ser inafiançáveis e 

sem anistia. Em seguida, a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) proibiu a concessão de 

indulto e a liberdade provisória, dobrando os prazos processuais, objetivando o aumento da 

duração da prisão provisória. E, como uma norma constitucional incluída entre as cláusulas 

pétreas, trata-se de um dispositivo constitucional que não poder ser revisto. 

Em dezembro de 1993, a Lei nº 8764 cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes 

subordinada ao Ministério da Justiça, que traz como uma de suas atribuições a supervisão 

técnica das atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao uso indevido de produtos e 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, disciplinadas 

pelo Conselho Federal de Entorpecentes. 

Em 1999, os EUA apresentam o documento ―Desenvolvimento e Implementação de 

Sistemas de Tribunais para Dependentes Químicos‖, sendo o ―tribunal de drogas‖ 

considerado como o mais eficaz modo de controle não só do uso de substâncias químicas, mas 

também da criminalidade em geral e de crimes relacionados ao uso de substâncias. (National 

Drug Court Institute, 1999, p. 8). A proposta determina supervisão judicial intensa, testes 

compulsórios para controle de uso de drogas, penalidades cada vez mais severas e um 

tratamento que tem por objetivo uma ruptura com o chamado "ciclo do vício" e, 

consequentemente, com o crime a ele associado. 

Em outro documento, chamado ―Definindo os Tribunais para Dependentes Químicos: 

os Componentes Chave‖ (THE NACIONAL ASSOCIATION OF DRUG COURT 

PROFESSIONALS, 1997), encontramos a proposta de que o tratamento comece na sala de 

audiências, transformando o tribunal em um amplo campo terapêutico, composto de 

profissionais que integram a equipe de tratamento e também  profissionais da justiça criminal, 

todos considerados como uma equipe terapêutica  (Divisão de Programas de Tribunais para 

Dependentes Químicos, 1997:25). No Brasil, que tem a tradição de importar modelos norte-
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americanos, temos um programa similar para usuários de drogas ilícitas que é chamado de 

―Justiça Terapêutica‖. 

A Justiça Terapêutica é um modelo penal no qual o consumidor de drogas ilegais 

escolhe entre receber a pena ou fazer um tratamento de saúde (Bravo, 2002). Implantado a 

partir da década de 90 em quase todos os estados brasileiros, impõe um modelo de tratamento 

obrigatório ao usuário, que se vê impossibilitado de fazer suas escolhas de como e onde se 

tratar. Baseada nas políticas de ―tolerância zero‖ norte-americana, a justiça terapêutica reserva 

um lugar de doente para o usuário de drogas, além do que já tinha como criminoso. 

Tal estratégia, além de culpabilizar o indivíduo por sua miséria e comportamentos fora 

dos padrões estabelecidos como ―normais‖, ainda favorece lucros privados, através de 

financiamentos públicos para ONG‘s e fazendas ―ditas terapêuticas‖, transferindo a 

responsabilidade do tratamento para essas instituições. 

O programa da Justiça Terapêutica apresenta questões éticas com relação ao 

posicionamento sobre o tratamento do consumo de substâncias ilícitas, sendo esse consumo 

considerado a priori como patológico e uma conduta que o sujeito necessariamente queira 

suprimir. Cabem aqui as questões: será que deveria ser imposto também um tratamento de 

saúde aos sujeitos que consomem drogas lícitas como álcool e cigarro? Seriam esses sujeitos 

criminosos em potencial uma vez que podem estar prejudicando sua saúde consumindo tais 

substâncias? Seguindo o referencial teórico de Foucault, esse tipo de programa não apresenta 

somente uma estratégia coercitiva ou repressiva. Observa-se que a questão dita "repressiva" 

ao uso de algumas substâncias psicoativas não pertence simplesmente a um conjunto de regras 

de direito, mas a um conjunto de técnicas disciplinares cujas relações de poder e saber estão 

diretamente implicadas com a norma e sua consequente produção de verdades. 

Dentre os instrumentos jurídicos relacionados á saúde pública no Brasil, alguns estão 

articulados, de alguma forma, ao fenômeno do uso abusivo de drogas. 

A Lei nº. 10.216, de 06 de abril de 2001, foi um marco legal da Reforma Psiquiátrica 

no Brasil, que reafirmou os princípios e diretrizes do SUS, garantindo aos usuários de 

serviços de saúde mental, incluindo os que sofrem de transtornos relacionados ao uso de 

álcool e outras drogas, a universalidade do direito à assistência, bem como à sua integralidade. 

Essa lei contempla a proposta de descentralização do modelo de atendimento, a partir da 

estruturação de serviços mais próximos aos usuários. 

O advento da AIDS trouxe um novo olhar para o fenômeno do uso de drogas no Brasil 

e no mundo. Através de dados epidemiológicos, constatou-se que os usuários de drogas 

estavam em segundo lugar na categoria de exposição ao vírus HIV entre 1998-1999 (Brasil, 
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1999). Assim, além do uso de drogas estar relacionado a fenômenos como a violência e a 

criminalidade, a epidemia de AIDS veio somar-se à configuração em que se encontravam as 

substâncias psicoativas como problema social.  

Na prática, nós, profissionais já atuando junto a essa população à época, constatamos 

que a AIDs foi um divisor de águas na atenção até então dirigida aos usuários de drogas por 

parte do Estado. Uma população até então ―rejeitada‖, ―marginalizada‖, ―insignificante‖ para 

os serviços prestados, passou a ter outra atenção ―necessária ao controle do bem estar social‖. 

Pode-se pensar que, a partir daí um novo olhar foi lançado sobre os usuários de drogas, que 

passaram a ser considerados de ―alto risco‖
33

 a partir da disseminação do vírus entre a 

população em geral, uma vez que a transmissão sexual é uma possibilidade. 

Estela Scheinvar (2000), analisando a emergência do acontecimento ―risco‖ aborda a 

forma como as práticas preventivas foram se ampliando ancoradas em intervenções dirigidas 

aos fluxos populacionais categorizados como ―grupos de risco‖, e como estes foram sendo 

fabricados por meio de estigmas e controle social, passando a orientar políticas públicas que 

operam impregnadas de juízos de valor.  

Nesse contexto, em 1994, diante da necessidade de alguma resposta estatal para o 

problema, o Ministério da Saúde, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Controle Internacional de Drogas (UNDCP) elaborou o projeto Aids & Drogas, com as 

seguintes linhas de ação: 1. Promoção da saúde e prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, com ênfase na aids, e do uso indevido de drogas no ambiente escolar (projetos 

em escolas), implantado em 10 sistemas públicos de ensino e atingindo 1.347 escolas; 2. 

Capacitação de pessoal estratégico para o desenvolvimento das ações com implantação e 

operação de 2 centros de treinamento regionais e 3 centros de referência; 3. Redução de danos 

à saúde pelo uso indevido de drogas, com 12 projetos implantados e 8 centros de tratamento 

apoiados; 4. Apoio técnico e financeiro a organizações comunitárias, atuando nas áreas de 

prevenção, assistência e capacitação de pessoal, com 18 projetos apoiados (projetos 

comunitários); 5. Estudos de avaliação e pesquisa, com o objetivo de levantar a situação de 

base, antes das intervenções, produzir subsídios para as ações de prevenção e tratamento e 

avaliar as ações do PROJETO, com 12 projetos apoiados. 

Em novembro do mesmo ano, foram elaborados os projetos de centros de referência 

nacional para drogas e Aids, (PROAD/UNIFESP, NEPAD/UERJ E CETAD/UFBA) e de 
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centros de treinamento (PRODEQUI/UNB e Cruz Vermelha/RS). Em dezembro, foram 

firmados os convênios para entrada em execução dos três projetos de centros de referência. 

Nesse contexto, os centros de referência passaram a colaborar e acompanhar a 

proposta de alguns dispositivos relacionados ao uso de drogas e à saúde que foram sendo 

criados pelo Ministério da Saúde, em consonância à política estabelecida pela então Secretaria 

Nacional de Entorpecentes, apresentados mais adiante. 

Como coordenadora do Centro de Referência Nacional do Rio de Janeiro 

(NEPAD/UERJ), além das atividades desenvolvidas dentro da instituição (NEPAD) pude 

participar de algumas ações externas relacionadas ao uso de drogas, junto a populações 

consideradas ―de risco‖ pelo Ministério da Saúde na época, tais como: população carcerária, 

profissionais do sexo e homossexuais. As diferentes ―verdades‖ que conheci, e que me 

atravessaram nesse percurso, me possibilitaram outros olhares para essas pessoas. Cada uma, 

na sua singularidade, apesar de estar naquele momento em um contexto coletivo em que os 

discursos produtores de ―verdades‖ generalizam e classificam como ―fora da normalidade‖, 

apresentava vivências singulares em diferentes momentos de sua vida. Cada uma era única em 

suas angústias, em seus desejos, em seus sonhos, em seus medos, enfim, em suas histórias. O 

exercício de um controle social realizado através da produção de subjetividades massificadas 

contrapõe-se às tentativas de resistência, que para Guattari (2011) nada mais são do que 

processos de singularização. As pessoas com histórias e vivências de ―exclusão social‖, 

marcadas por diferentes estigmas (loucos, drogados, prostitutas, homossexuais, presidiários, 

etc.), não tendo voz e/ou espaço de expressão ―permitidos‖, são relegadas ao esquecimento e à 

situação de objetivação pela sociedade. Entretanto, as histórias de cada um e suas diferentes 

formas de expressão representam oposição ou resistência ao estabelecido e podem ser 

pensadas, a partir da perspectiva de Deleuze e Guattari (1996) como expressão de 

discordância e de posicionamento próprio, criando um outro lugar subjetivo na existência 

individual e coletiva. 

Com a Reforma Psiquiátrica no Brasil, através da Lei 10.216/2001 
34

, após um longo 

processo de desconstrução dos manicômios, a Portaria 336/2002, instituiu diferentes 

modalidades de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), preconizando uma forma de 

cuidado que evidencie o sujeito, desconstruindo o lugar da doença/loucura produzido 

historicamente. Para tanto, as ações em saúde mental deveriam ocorrer em rede, visando a 
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integralidade em todos os níveis de atenção à saúde, articulando-se com outras políticas 

públicas e valorizando os setores de cultura, educação, trabalho e assistência social.  

Os CAPS passaram a ser os ordenadores dessa rede na construção do cuidado. 

Entretanto, apesar das mudanças possibilitadas pela lei no que se refere aos cuidados daqueles 

considerados pacientes psiquiátricos, cambem aqui algumas considerações sobre a priorização 

da singularidade nos CAPS. Apresento a seguir alguns resultados de um estudo realizado por 

Argiles e colaboradores (2017), com usuários e técnicos do CAPS de Alegrete, RS, que 

podem nos fazer pensar sobre a liberdade de criação e de expressão em ambientes 

institucionalizados. Percebe-se nas falas tanto dos usuários como dos técnicos do serviço 

resistências, mesmo partindo de singularidades aparentemente isoladas no contexto 

institucional, que, muitas vezes, desacomodam o estabelecido, trazendo outras perspectivas de 

relação. 

 

Aí eu não concordo, tanto que eu não participo de várias oficinas, de nenhuma, 

quase (U1 - usuário atendido do serviço). 

 

Que eu acho que é isso que a sociedade tem que deixar [...] de ser egoísta e abraçar 

as ideias das outras pessoas por mais que não seja a sua, é que o ser humano tem 

esse costume de não querer abraçar uma ideia, por mais que ela seja boa, quando é 

de outra pessoa (U1). 

 

Olha, eu tentei falar a verdade e eles me excluíram daquela reunião porque eu falo 

super bem, e eu acho que eu falo aquilo que convém, não é? E muitas das vezes não 

gostam, porque eu venho colocar algumas coisas [...] é as coisas que estão existindo, 

as coisas que não estão bem e eles não gostam de ouvir [U9]. 

 

É uma equipe que começou com a reforma defendendo um projeto que era contra -

hegemônico, a sociedade não queria muito, mas não tinha muita opinião sobre isso, 

mas o modelo instituído no município não era favorável e a equipe toda bancou e 

mostrou que era possível (T4 – técnico do serviço) 

 

Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Então a gente, às vezes fica um pouco 

meio na deficiência, um pouco atende a grande demanda que o CAPS II recebe [...] 

vira e mexe e a gente está com conflito, às vezes chegam usuários que não são 

atendidos e aí cria um clima, um mal-estar, vai na secretaria de saúde, porque não 

foi bem atendido [T13] 

 

Mas sabemos que muitas vezes as pessoas que são escolhidas para administrar, até 

pessoas que não questionam muito. [...] Enfim, incomoda, e tem gente que não gosta 

de ser incomodada, então eu penso que nesse sentido houve uma centralização de 

poder [T3]. 

 

Essas falas nos mostram que alguns usuários desses serviços, apesar de se 

beneficiarem com algumas ações instituídas como  ―substitutas‖ daquelas que se mostraram 

violentas, inadequadas e desrespeitosas no atendimento à demanda daqueles que 

anteriormente eram ―aprisionados‖, têm uma clareza de sua situação social. Tal fato, não 

esperado pelos discursos universalizantes que partem de uma proposta terapêutica construída 
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de forma a incluir os usuários em novas experiências consideradas (por tais discursos) como 

adequadas a todos os usuários do serviço, acaba provocando desconforto e insegurança para 

alguns profissionais que atuam diretamente no cuidado dessa população.  

Existem algumas modalidades de CAPS, de acordo com as diferentes necessidades de 

cada território: CAPS I - para municípios com populações entre 20.000 e 70.000 habitantes, 

CAPS II - para populações entre 70.000 e 200.000 habitantes, CAPS III - acima de 200.000 

habitantes (este é o único que funciona 24 horas, incluindo feriados e fins de semana), CAPSi 

- atende crianças e adolescentes (até 17 anos de idade), e CAPSad - atende usuários de álcool 

e outras drogas cujo uso é secundário ao transtorno mental clínico. 

O primeiro CAPS do Brasil foi o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da 

Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS Itapeva, inaugurado em março de 1986 em São 

Paulo. Este serviço continua em plena atividade. Em 2018 estão em funcionamento cerca de 

516 CAPS no Brasil, sendo 111 em São Paulo e, destes, 93% é municipal 
35

.  

Em 2002 é publicada a GM nº. 816/2002, que institui, no âmbito do SUS, o ―Programa 

Nacional de Atenção Comunitária Integrada à Usuário de Álcool e Outras Drogas‖. A partir 

daí propostas de atenção e cuidados a essa população, não mais focadas na abstinência, foram 

ganhando mais consistência. Tal programa prevê a articulação de uma rede assistencial para 

tratamento e desenvolvimento de ações nas áreas de capacitação, prevenção de agravos e 

promoção à Saúde. 

No ano seguinte, é lançado um documento intitulado ―A Política do Ministério da 

Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas‖, que apresenta 

propostas de prevenção, tratamento e reabilitação dos usuários de álcool e outras drogas e 

cujas ações são integradas ao SUS. 

Vale, ainda, mencionar outras Portarias do Ministério da Saúde, nesta área: Portaria nº. 

2.197/GM, de 14 de outubro de 2004, que redefine e amplia a atenção integral para usuários 

de álcool e outras drogas, no âmbito do SUS; Portaria nº. 1.059/GM, de 4 de julho de 2005, 

que destina incentivo financeiro para o fomento de ações de redução de danos em CAPSad 

(Centro de Atenção Psicossocial para álcool e drogas); Portaria nº. 384, de 5 de julho de 2005, 

que autoriza os CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil) a realizarem 

procedimentos de atenção a usuários de álcool e outras drogas; Portaria GM/MS nº. 1.612, de 

9 de setembro de 2005, que aprova as normas de funcionamento e credenciamento/habilitação 

dos serviços hospitalares de referência para a atenção integral aos usuários de álcool e outras 
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drogas e  Portaria nº. 1.028, de 1º de julho de 2005, que propõe estratégias de redução de 

danos. Também em 2005, é instituída a ―Política Nacional sobre Drogas‖, realinhada e 

aprovada em 23 de maio de 2005 pelo então Conselho Nacional Antidrogas, apresentando 

orientações e diretrizes sobre: prevenção; tratamento; recuperação e reinserção social; redução 

dos danos sociais e à saúde; redução da oferta; e estudos, pesquisas e avaliações. De acordo 

com o próprio texto do documento, tal política orienta-se pelo princípio da responsabilidade 

compartilhada, devendo haver cooperação e articulação entre governo, iniciativa privada, 

terceiro setor e cidadãos, reafirmando a necessidade de descentralização das ações sobre 

substâncias psicoativas no Brasil. 

A redução de danos, também conhecida por RD, passa a ser uma política pública 

oficial do Ministério da Saúde, do mesmo modo que em diversos outros países, para lidar de 

forma adequada com problemas que podem ser gerados pelo uso de álcool e outras drogas. 

Portanto, está preconizada na Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras 

Drogas (2003), e respaldada pela Portaria nº 1.059/GM de 4 de julho de 2005, do Ministério 

da Saúde que destina incentivo financeiro para o fomento de ações de redução de danos em 

Centros de Atenção Psicossocial para o Álcool e outras Drogas – CAPSad. As Estratégias de 

Redução de Danos não pressupõem que deva haver imediata e obrigatória extinção do uso de 

drogas, mas formulam práticas, direcionadas àqueles que usam drogas e aos grupos sociais 

com os quais convivem, e visam diminuir os danos causados por elas. A redução de danos 

acolhe a diversidade de usuários e não se sustenta na exigência obrigatória da extinção do uso. 

Seu objetivo é, principalmente, a diminuição dos danos físicos, psicossociais e jurídicos 

relacionados ao uso de drogas. 

A Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas (SISNAD), prescrevendo medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes
36

 de drogas, além de estabelecer normas 

para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definir crimes. 

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, criada através da Medida 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104235/medida-provisoria-1669-98
http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094251-001.pdf
http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094251-001.pdf
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Provisória nº 1669/98 e regulamentada pelo Decreto nº 5912/2006, altera a Lei nº 9649/98, 

passando a integrar o Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas – SISNAD.  

O termo ―droga‖, na nova legislação brasileira, apresenta a seguinte definição: Art. 1º 

[...] Parágrafo único. ―Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os 

produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.‖A (BRASIL, 2006). 

Ao transferir para outro corpo normativo a responsabilidade de listar as substâncias 

psicoativas, a nova Lei se inclui no que a doutrina denomina de norma penal em branco
37

, ou 

seja, aquela cujo sentido completo só pode ser entendido após a promulgação de outro 

regulamento. No caso da referida lei, a Portaria nº 344/98 declara que substâncias são 

consideradas drogas ilícitas no Brasil. Em razão desta delegação de competência, Paulo 

Queiroz (2003) entende que seria, então, o Poder Executivo que, em última instância, 

efetivamente definiria o que é ou não, realmente, uso ilícito e tráfico. 

O conceito de drogas referido no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.343/2006 

prevê dois requisitos cumulativos: a) que sejam substâncias capazes de gerar dependência; b) 

que estejam especificadas na Portaria publicada pelo Ministério da Saúde, vinculado, 

portanto, ao Poder Executivo. Podemos pensar que mesmo podendo uma substância causar 

dependência, se esta não estiver presente na citada Portaria, não haverá nenhuma conduta 

ilícita por parte daquele que a consome e/ou manipula, nas variadas formas descritas pela 

própria lei, tais como usar, portar, vender, dar, receber e guardar. Da mesma forma seria 

lógico pensar que se não for comprovado o poder de causar dependência não há conduta 

ilícita em sua manipulação. Mas não é essa a interpretação que vem sendo dada à Portaria. 

Ainda que não comprovado o poder de gerar dependência, a referência à substância no 

preceito administrativo é o suficiente para enquadrá-la como proscrita. Assim, na realidade, 

―droga‖ será toda substância que constar do extenso rol da Portaria nº 344/98, regularmente 

atualizada. 

Mas nem sempre o uso, plantio, cultura, colheita e exploração de drogas são proibidos 

no Brasil. Temos no art. 2º da lei a primeira exceção: ―Art. 2º [...] ressalvada a hipótese de 

autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das 

Nações Unidas, sobre substância psicotrópica, de 1971, a respeito de plantas de uso 

                                                           
37

 Expressão posta por Karl Binding, que, nos termos de Paulo Queiroz (2003), seriam as normas penais 

incriminadoras, que dependem de complementação (expressa ou tácita) por meio de outra norma, geralmente, 

de nível inferior, de modo a precisar-lhe o significado e conteúdo exatos ou, nas palavras de Pablo Rodrigo 

Alflen da Silva, aquelas que mediante técnica de remissão confiam a outro dispositivo tão somente a 

especificação (individualização) da matéria de proibição (2003, p. 24). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104235/medida-provisoria-1669-98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5912.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103442/lei-9649-98
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estritamente ritualístico/religioso. (BRASIL, 2006)‖. A primeira ressalva trata das hipóteses 

em que existe autorização expressa e anterior concedida pelo Estado para plantio, cultura e 

exploração dos vegetais e substâncias dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, 

tendo em vista o reconhecimento da importância e da relevância deste material para a 

medicina e a ciência. Para tanto, se faz necessária uma prévia licença da autoridade 

competente. A segunda, descritas no parágrafo único, trata de substâncias que têm o uso 

permitido estritamente em situações ritualística-religiosas, conforme determinação da 

Convenção de Viena que, em seu art. 32, que expõe a permissividade da utilização de 

substâncias psicotrópicas, por pequenos grupos, nitidamente caracterizados, em rituais 

místicos ou religiosos. 

Desta forma, existe uma diferenciação para uma mesma substância, de acordo com a 

forma e a finalidade de seu uso. Nesse contexto, alguns estudiosos com o objetivo de 

caracterizar bem o universo do uso ritualístico/religioso, criaram o neologismo ―enteógeno‖ 

38
. 

O Brasil, apesar de ter garantida no art. 5º, inciso VI da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) a utilização de algumas dessas substâncias, lida de forma diferenciada com 

esses dois paradigmas. Um exemplo bem conhecido de enteógeno que tem o uso lícito é o da 

Ayahuasca (Santo Daime), chá de origem indígena utilizado por vários grupos, em rituais 

religiosos, cuja liberação oficial ocorreu no ano de 2004, após dez anos de testes e pesquisas. 

Em 2011, a SENAD foi transferida da estrutura do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR) para o Ministério da Justiça a partir do 

Decreto nº 7.426, de 7 de janeiro de 2011, tendo como competência específica: 

 

I - articular e coordenar as atividades de repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas; 

II - propor a atualização da política nacional sobre drogas na esfera de sua 

competência; 

III - instituir e gerenciar o sistema nacional de dados estatísticos de repressão ao 

tráfico ilícito de drogas. (BRASIL, 2011). 

 

Cabe aqui ressaltar que os representantes dos três Centros de Referência Nacional para 

Drogas e Aids, convidados a participar na elaboração da proposta para a nova política de 

drogas no Brasil, após várias reuniões com o então Secretário da Secretaria Nacional Anti-

Drogas (SENAD), que, aliás, era um general,  tentaram reduzir um pouco as abordagens 

                                                           
38

 A palavra enteógeno deriva do grego clássico entheos, que pode significar ìinspirado ou possuído por um 

Deus, e a adição do sufixo geno que designa ―geração, produção de algo. Uma tradução possível para 

enteógeno seria ―aquilo que leva alguém a ter o divino dentro de si‖. (WASSON, R.G.; HOFMANN A.; 

RUCK C. A., 1980 apud GORNIK, 2006). 
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repressivas, buscando privilegiar a atenção integral ao usuário de drogas. Entretanto, como a 

Lei trata, ao mesmo tempo, do consumo e do tráfico de drogas, o que verificamos é que no 

todo ela se constituiu com base nos discursos moral/médico/jurídico, como estratégias de 

controle das condutas. 

Em janeiro de 2011 a SENAD foi transferida do Gabinete de Segurança Institucional 

da Presidência da República para o Ministério da Justiça. Essa mudança teve como principal 

objetivo articular as ações de prevenção e as de repressão ao tráfico, na qual ações de 

segurança pública interagem com diferentes políticas sociais, priorizando as de prevenção do 

uso de drogas. A partir de tais mudanças, os centros de referência nacional para Drogas e 

AIDs não mais foram solicitados, tendo, entretanto, as instituições continuado a desenvolver 

ações relacionadas a drogas e aids, no âmbito de suas competências. 

Considerando a dimensão que o uso de crack no Brasil alcançou nos últimos anos, 

tendo principalmente a mídia como a grande produtora de ―verdades‖ sobre o assunto, as 

considerações e análises sobre essa realidade serão apresentadas no subitem a seguir. 

 

2.2.1 A demonização do ―crack‖ 

 

Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar 

Eu sou a mosca que perturba o seu sono 

Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar 

E não adianta vir me dedetizar 

Pois nem o DDT pode assim me exterminar 

Porque 'cê mata uma e vem outra em meu lugar 

Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar 

Atenção, eu sou a mosca 

A grande mosca 

A mosca que perturba o seu sono 

Eu sou a mosca no seu quarto 

A zum zum zumbizar 

Observando e abusando 

Olha do outro lado agora 

Eu tô sempre junto de você 
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Água mole em pedra dura 

Tanto bate até que fura 

Quem, quem é? 

A mosca, meu irmão 

Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar 

E não adianta vir me dedetizar 

Pois nem o DDT pode assim me exterminar 

Porque 'cê mata uma e vem outra em meu lugar 

Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar 

Raul Seixas 

 

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto 

7.179, de 20 de maio de 2010,  prevê em seu Art. 1º, e parágrafos: 

 

Art. 1
o
 Fica instituído o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao 

enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. 

§ 1
o
 As ações do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas deverão ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da 

conjugação de esforços entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, observadas a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a integralidade, 

a participação da sociedade civil e o controle social. 

§ 2
o
 O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas tem como 

fundamento a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de 

saúde, assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos 

humanos, juventude, entre outras, em consonância com os pressupostos, diretrizes e 

objetivos da Política Nacional sobre Drogas. (BRASIL, 2010). 

 

O referido Plano propõe, em seu Art. 5º, ações imediatas e ações estruturantes, dentre 

elas: a ampliação da rede de assistência social voltada ao acompanhamento socio familiar e 

à inclusão de crianças, adolescentes e jovens usuários de crack e outras drogas em programas de 

reinserção social (Inciso II, § 1
o
); a realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de 

informações destinadas ao aperfeiçoamento das políticas públicas de prevenção do uso, 

tratamento e reinserção social do usuário e enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas 

ilícitas (Inciso II, § 2
o
).  

Logo no título do Plano (enfrentamento ao crack e outras drogas) podemos perceber 

uma lógica de ―guerra‖ fazendo uma conexão entre as políticas de saúde, assistência social, 

segurança pública e outras, numa articulação de saberes que legitima a judicialização das 
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práticas de cuidados dirigidas a essa população. Apresenta, ainda, a inclusão das 

―comunidades terapêuticas‖ para o tratamento dos usuários, através de financiamento público, 

como uma estratégia de cuidado para os usuários de álcool e outras drogas. 

Muitas comunidades terapêuticas para tratamento seguem o modelo de tratamento 

preconizado pelos Alcoólicos Anônimos (AA). O AA surgiu em 1935 nos Estados Unidos, 

fundada por Bill W. (corretor da bolsa de valores de Nova Iorque) e Dr. Bob (médico 

cirurgião). É uma organização composta, exclusivamente, por dependentes de álcool ―em 

recuperação‖. O método do AA está fundamentado em Doze Passos e Doze Tradições 
39

, que, 

embora inalteráveis, possibilitam reinterpretações. Baseado na abstinência completa, o eixo 

básico do tratamento é o intercâmbio da experiência etílica dos alcoolistas. 

 

As comunidades terapêuticas pretendem promover mudanças no comportamento dos 

indivíduos e favorecer sua reinserção na sociedade. Para que isso aconteça, valores 

como espiritualidade, responsabilidade, solidariedade, amor e honestidade são 

criados. As comunidades terapêuticas possuem um modelo residencial e seu 

funcionamento está pautado na premissa de que, diante da impossibilidade de 

promover mudanças no indivíduo 'dependente químico', é necessário alterar o meio 

onde ele vive e o retirar da situação em que acontece o consumo de drogas. O 

processo terapêutico preconiza intervenções individuais e sociais com atribuição de 

funções, direitos e responsabilidades ao 'indivíduo dependente químico', em um 

ambiente livre de substâncias psicoativas (SABINO; CAZENAVE, 2005). 

 

Segundo Alarcon et al, as comunidades terapêuticas (ou Fazendas Terapêuticas) 

nasceram à sombra da racionalidade manicomial, e entendem saúde pela simplificação 

unicausal, institucionalizando o sujeito. São espaços onde se estabelecem relações de 

dominação daquele que exerce um poder dito terapêutico (poder/saber) sobre um sujeito 

desprovido de seus direitos. Assim, ―as críticas feitas aos leprosários e depois aos hospitais 

psiquiátricos podem se estender às instituições como as comunidades terapêuticas‖ 

(ALARCON et al, 2012:73). 

Essas instituições trazem, além da disciplina, a moral religiosa. Tal qual no poder 

pastoral, associam o prazer ao mal (o prazer da carne ao uso de drogas). Desta forma, vemos a 

problematização moral do uso de drogas sustentada por um conjunto de regras morais cristã, 

que situou o prazer sob o signo do mal e da morte. 

As comunidades terapêuticas em sua natureza social seguem a lógica da internação, 

oferecendo práticas terapêuticas sustentadas por discursos morais religiosos, num ―híbrido‖ de 

concepções morais e éticas, que reúnem "velhas" e "novas" visões e valores acerca do 

indivíduo e da sociedade, podendo ser pensadas como uma prática de ―renúncia de si‖. 

                                                           
39

 Disponível em: <http://www.grupotranquilidade.com/12-passos-aa>. 
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Foucault propõe que na direção cristã, três elementos são fundamentais: o princípio da 

obediência sem fim, o princípio do exame incessante e o princípio de confissão exaustiva. Na 

direção de consciência, não existe coerção. O dirigido quer sempre ser dirigido. Existe um 

laço de inteira liberdade de aceitação da direção. Na direção, existem técnicas que são meios 

de vincular uma vontade a outra. A verdadeira relação de direção fixa é, por fim, a perfeição, 

a tranquilidade da alma, a ausência de paixões, a maestria de si, ou seja, uma relação de si 

consigo. O dirigido busca, então, uma finalidade que não é externa, mas uma finalidade 

interna que pode ser entendida como um modo de relação de si consigo (FOUCAULT, 2010 

a). 

 

Se chamarmos subjetivação à formação de uma relação definida de si consigo, pode-

se dizer que a direção é uma técnica que consiste em ligar duas vontades de maneira 

que elas restem uma em relação a outra continuamente livres; de as ligarem de tal 

maneira que uma queira isso que quer a outra, mas isso com uma finalidade de 

subjetivação, que quer dizer, de acesso a uma certa de relação de si consigo 

(FOUCAULT, 2010 a, p. 90). 

 

Na esteira do pensamento de Foucault vemos que a prática do interrogatório e da 

extorsão da confissão nunca mudou no interior da psiquiatria, constituindo-se como um 

procedimento constante. O sujeito deve se revelar ao psicanalista, ao psiquiatra, ao sexólogo, 

sendo o interrogatório uma forma de fixar o indivíduo vinculando-o à sua identidade social. 

Portanto, "o interrogatório é um método disciplinar e, nesse nível, podem-se efetivamente 

identificar seus efeitos" (Foucault, 2006, p. 300). O interrogatório é um dos "elementos de 

fratura do sistema disciplinar", pois marca o momento em que o saber da medicina passa a 

falar não em termos de poder, mas em termos de verdade. É uma tecnologia da verdade que se 

afina com a prática científica.  

Nesse contexto, a confissão é um ato de verdade em que o sujeito é ator, já que a 

verdade surge através do discurso que mostra aquilo que estava na obscuridade. O sujeito 

também é testemunha, uma vez que ele afirma que isso se passou em sua consciência, em uma 

reflexão sobre si mesmo. Esse sujeito é, ainda, objeto, pois ele é quem está na cena de seu 

testemunho e na manifestação da verdade que ele opera (Foucault, 2010 a).  

A partir dessas considerações, é possível pensar que o caráter confessional das práticas 

espirituais das comunidades terapêuticas, através da metodologia dos doze passos, se afina às 

práticas da psicologia e da medicina, possibilitando uma relação ajustada entre essas 

instâncias. E essa é a verdade que subjetiva o usuário de drogas em tratamento nas 

comunidades terapêuticas e a verdade que orienta a política pública sobre drogas em vigência 

no Brasil. 
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Dando continuidade aos instrumentos legislativos produzidos, em dezembro de 2011 é 

publicada a Portaria nº 3088/GM/MS, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para 

atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, apresentando 

como uma de suas diretrizes o desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a 

inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania (Art. 2º, 

Inciso VII).  

Em janeiro de 2012, é publicada a Portaria nº 148, que define as normas de 

funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 

crack e outras drogas, do componente hospitalar da rede de atenção psicossocial, e institui 

incentivos financeiros de investimento e de custeio. 

Sob a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2012, foram definidas as diretrizes de 

organização e funcionamento dos Projetos de Consultório na Rua (PCR), considerando como 

composição mínima da equipe dois profissionais de nível superior e dois de nível médio. As 

ações devem ser conjuntas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando 

necessário, às equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de Urgência e 

Emergência e outros equipamentos sociais (BRASIL, 2012). Os projetos de Consultório na 

Rua seguem as diretrizes da política de redução de danos, que visam acessar e vincular 

usuários de drogas a serviços de saúde pelos princípios da busca ativa em locais onde o 

usuário vive e faz uso de drogas; o vínculo ético e afetivo na relação entre usuário e agente 

redutor de danos, adquirido pela confiança; a abordagem sigilosa, não estigmatizante ou 

excludente; a intervenção que instigue o desenvolvimento da autonomia do sujeito e ações de 

educação em saúde que oportunizem novos modos possíveis de cuidado consigo mesmo 

(ROMERO, 2001).  

Nos anos de 2013 e 2014 não encontramos muitas propostas de lei no que se refere às 

políticas de drogas no Brasil. Entretanto, verificamos que outras práticas, ainda que não 

previstas em lei foram sendo adotadas, como por exemplo, a retirada, por determinação do 

Ministério Público, dos bebês de mães usuárias de drogas que buscam o serviço público na 

hora do parto. Tal medida aprofunda a criminalização e penalização da pobreza e da situação 

de miséria em que se encontram as mães usuárias de crack e em situação de rua, uma vez que 

a referida determinação não inclui mães usuárias dos sistemas privados de saúde, nem as 

usuárias de drogas lícitas, como o álcool, os psicofármacos  e o tabaco, por exemplo. Isso 

reforça, portanto, o estereótipo elitista, conservador e racista que fundamenta a política de 

―guerra‖ às drogas, cuja produtividade aponta para  uma necropolítica que na realidade é 
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dirigida somente à população pobre usuária de drogas ilícitas. Às mulheres adolescentes  

nessas condições não é assegurada a aplicação das medidas protetivas previstas no Art. 101 do 

ECA, respeitados os princípios que regem tais medidas, estabelecidos no Art. 100, Parágrafo 

único, do Estatuto. Além de violar os direitos previstos na lei, tal medida também intimida 

profissionais da saúde e da assistência social, obrigando-os a práticas que ferem a autonomia 

profissional e descumprem preceitos éticos dos seus respectivos códigos de conduta 

profissional. 

A constituição de uma Política Nacional Sobre Drogas, amparada em um conjunto de 

leis, normas, diretrizes e portarias, configura um Estado instrumentalizado. Um 

aparelhamento construído sobre sofismas, cujos discursos morais foram endossados pelo 

discurso médico-jurídico produzindo um saber-poder que sustenta interesses político-

econômicos e utiliza estratégias de amedrontamento da população com relação aos ―perigos‖ 

da droga, relacionando-os a populações específicas, vistas como ―ameaçadoras‖. Além disso, 

a noção dicotômica lícito/ilícito, estabelecida de forma proposital para atender a interesses 

econômicos, justifica instrumentos de controle da venda e uso, criados nos meados do século 

passado, com o fortalecimento dos movimentos proibicionistas nos Estados Unidos da 

América, importados para o Brasil. 

Como consequência de tal ―lógica proibicionista‖, se estabelece o mercado ilegal das 

drogas consideradas ―ilícitas‖, que propicia toda espécie de violência. Sem dúvida, há de se 

reconhecer a dimensão da violência ocasionada por este mercado, mas não se deve perder de 

vista que ela está ligada não só à ilegalidade de sua prática, mas também a interesses políticos, 

econômicos e de poder.  

Vemos o fenômeno da violência ser, assim, deslocado de seu percurso histórico e 

reduzido a causas isoladas, como, por exemplo, a problemática das drogas. Ou o indivíduo faz 

parte do tráfico, logo do crime organizado, ou é violento porque está ―drogado‖.  Essa forma 

reducionista de tratar a questão elege a droga como ―demônio‖ e a figura do ―traficante‖ (que 

sempre aparece como negro, pobre e favelado) como o grande câncer social que precisa ser 

extirpado. Esse é o discurso dominante que penetra em nossos lares todos os dias, produzindo 

o pânico e o desejo coletivo de que: ―Bandido tem mais é que morrer!‖. Por outro lado, 

omitem-se os interesses políticos e econômicos na manutenção desse ―mercado ilegal‖, já que 

o mesmo, além de favorecer amplamente o mercado de armas, movimenta um volume 

inimaginável de dinheiro, sem nenhum controle fiscal. Sobre isso diz Gilberto Velho:  

 

O uso de drogas por diferentes grupos só é possível nas nossas circunstâncias sócio 

históricas, a partir da existência de redes nacionais e internacionais que expressam 

interesses políticos e econômicos. Assim, o fenômeno cultural apresenta a sua 

inevitável dimensão de poder (Velho, 1993:274). 



74 

Além disso, pensemos sobre a reprodução, nesse ―mercado ilegal‖, do sistema de 

mercado praticado nas sociedades capitalistas. Ambos são movidos pelo poder do capital, 

pelo incentivo ao consumo e pela produção de subjetividades que alimentam e garantem a 

sobrevivência do mercado. A sedução e os apelos se dão em ordens semelhantes, nas quais se 

privilegia o prazer, o poder, a evidência e o lucro. 

Não podemos nos furtar de falar, também, do papel da mídia como importante 

produtora de subjetividades, de indivíduos normalizados, articulados uns aos outros, segundo 

sistemas hierárquicos, sistemas de valores e sistemas de submissão, por vezes muito mais 

dissimulados do que visíveis e explícitos.  

É importante ressaltar, ainda, o paralelo entre a história das drogas e a trajetória dos 

medicamentos. As drogas legais que alteram a consciência estão sempre entre as mais 

vendidas mesmo com todas as exigências para a sua compra. Como referido anteriormente, o 

ansiolítico Rivotril ficou em segundo lugar na lista de 2010 no Brasil, por exemplo. O 

professor Henrique Soares Carneiro (2012), em um artigo intitulado "Drogas, muito além da 

hipocrisia", citou o que para ele são as razões para o sucesso dessas vendagens: o atual 

sistema de patentes, que prioriza as grandes companhias farmacêuticas, em detrimento do 

pequeno produtor que nunca fez segredo de suas descobertas; o monopólio médico da 

prescrição, que deixa na mão de uma classe específica o poder de receitar este ou aquele 

remédio; e o mercado publicitário voltado tanto para quem toma como para quem ministra 

esses medicamentos, criando ou, pelo menos, reforçando novas demandas e necessidades. 

Outra contrapartida indispensável para o crescimento dessas vendas de remédios legais 

é a proibição concomitante do uso de diversas plantas psicoativas de uso tradicional – como a 

cannabis, a papoula e a coca. ―As funções psicoterapêuticas que estas têm em medicinas 

tradicionais passaram a ser substituídas por pílulas farmacêuticas", argumenta o autor 

afirmando que ―o maior número de usuários e dependentes de drogas na sociedade 

contemporânea são os consumidores de produtos da indústria farmacêutica‖ (CARNEIRO, 

2012). 

Podemos pensar, então, que a legislação de drogas em vigor no Brasil, aprovada em 

2006, aponta para uma violação de princípios garantidores de direitos fundamentais inscritos 

nas declarações internacionais de direitos humanos e na Constituição Federal. A legislação 

viola o princípio da isonomia ao permitir drogas, como o álcool, cigarro e psicofármacos e 

manter outras na ilegalidade. 

Mas nem sempre essas drogas foram consideradas ilícitas. Como exemplo, podemos 

lembrar que o uso da cocaína, a partir do isolamento de seu alcaloide das folhas de coca por 

Niemann em 1855,
 
espalhou-se gradualmente. Após visitas à América do Sul de cientistas 

http://www.outraspalavras.net/2011/05/25/drogas-muito-alem-da-hipocrisia/#_blank
http://www.outraspalavras.net/2011/05/25/drogas-muito-alem-da-hipocrisia/#_blank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Niemann
https://pt.wikipedia.org/wiki/1859
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italianos que levaram amostras da planta para o seu país, o químico Angelo Mariani 

desenvolveu, em 1863 o vinho Mariani, uma infusão alcoólica de folhas de coca (mais 

poderosa , devido ao poder extrativo do etanol, que as infusões de água ou chás usadas antes). 

O vinho Mariani era muito apreciado, inclusive, pelo Papa Leão XIII, que premiou Mariani 

com uma medalha honorífica.
40

 

 

Figura 3 – Notícia  de Prêmio dado 

pelo Papa Leão XIII. 

 
Legenda: Notícia publicada em jornal sobre o prêmio 

ganho por Augusto Mariani pela produção do Vinho 

Mariani. 

Fonte: Disponível em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Vin_Mariani> 
 

De acordo com o psicanalista argentino Emilio Rodrigué (1995), autor da biografia 

―Sigmund Freud, o Século da Psicanálise‖, o médico vienense passou a consumir cocaína a 

partir dos 28 anos - e fez isso por mais de uma década. Não fosse seu ímpeto em elogiar a 

substância na fase inicial das pesquisas, teria lugar de honra na psicofarmacologia moderna, já 

que foi um dos pioneiros a experimentar e fazer registros científicos de psicoativos. No século 

XIX, seu artigo Über Coca (Supercoca) sintetizou o clima de esperança dos cientistas com a 

nova droga. Freud recomendava o uso como estimulante, para distúrbios digestivos, fraqueza, 

no tratamento de dependentes de álcool e morfina, contra a asma, como afrodisíaco e, por fim, 

como anestésico. Seu estudo abriu caminho para que seu colega Carl Koller entrasse para a 

história da medicina como o descobridor da anestesia local. Rodrigué diz, brincando, que 
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 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna>. Acesso em: 25 ago. 2016. 
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Freud teria antecipado a Coca-Cola ao escrever um bilhete chamando o médico de "querido 

amigo Coca Koller". 

A Coca-Cola seria criada por John Stith Pemberton (1831-1888), um farmacêutico de 

Atlanta, nos Estados Unidos, que já tinha inventado um elixir alcoólico com base em água 

tónica e folhas de coca que era conhecido pelo nome de ―Pemberton‘s French Wine Coca‖, 

em parte como tentativa de competição com o vinho Mariani importado da Itália. Mas como 

um dos seus ingredientes, o vinho de Bordéus era demasiado caro nos Estados Unidos, 

Pemberton decidiu retirá-lo da fórmula de composição. Durante meses, foi misturando vários 

ingredientes, até finalmente conseguir obter um xarope escuro e de sabor doce. Em 8 de Maio 

de 1886, ele começou a vender esse preparado a cinco centavos por cada frasco na sua própria 

farmácia, como uma droga para as náuseas. Em seguida, experimentou adicionar a esse 

xarope, água com gás e conseguiu expandir a sua distribuição. Frank Robinson, colega do 

farmacêutico, batizou o produto de Coca-Cola. Desenhado em letras onduladas, o nome Coca-

Cola passaria a ser uma das marcas mais famosas do mundo. Inicialmente, como o fabrico da 

Coca-Cola ainda era uma pequena empresa, o concentrado era embalado em pequenos barris 

de madeira pintados de vermelho, que simbolizava a cor do grão da cola. 

A Coca-Cola continuaria desde a sua invenção até 1903 a incluir cocaína nos seus 

ingredientes, e os seus efeitos foram sem dúvida determinantes do poder atrativo inicial da 

bebida. 
41

 

 

Figura 4  – Anúncio de coca cola 

 
Legenda: Anúncio à Coca-Cola com 

cocaína, 1900.
42
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 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna>. Acesso em: 25 ago. 2016. 
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Entretanto, o uso da cocaína pelas classes baixas, inclusive nos Estados Unidos, 

acabou por assustar as classes altas.  Interesses econômicos, políticos e sociais, dentre eles, os 

alertas racistas no sul dos Estados Unidos, como por exemplo, "ataques a mulheres brancas do 

Sul são o resultado direto do cérebro do negro enlouquecido por cocaína" como exprimiu um 

farmacêutico proeminente, acabaram por resultar na regulação e posterior proibição da 

substância, em 1914. 

 

Figura 5  – Diversos anúncios de produtos contendo cocaína 

 
Legenda: A cocaína, exposta em anúncios do fim do século XIX 

 

Sem a ambição de traçar a historiografia da emergência das drogas, é preciso ressaltar 

que a lógica proibicionista não se "explica" por uma única motivação histórica. Sua 

construção se deu numa conjunção de fatores, dentre eles, a radicalização política do 

puritanismo norte-americano, o interesse da nascente indústria médico-farmacêutica pela 

monopolização da produção de drogas, os novos conflitos geopolíticos do século XX e o 

clamor das elites assustadas com a desordem urbana. Segundo Escohotado (1998), é preciso 

também reconhecer a importância histórica do pioneirismo e do empenho dos EUA para 

tornar tal lógica universal, e que somente as articulações locais na mesma direção puderam 

fazer da proibição uma realidade global. Para Fiore (2012), no caso brasileiro, por exemplo, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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as legislações proibicionistas foram criadas pari passo às norte-americanas e, no caso 

específico da maconha, droga já há muito estigmatizada pelas elites locais por ser utilizada 

pelos negros, a perseguição oficializou-se primeiro aqui. 

 Com relação ao interesse da indústria médico-farmacêutica pela monopolização da 

produção de drogas e analisando os potenciais danos individuais e sociais do consumo de 

drogas, podemos pensar nas drogas psicoativas com aplicação médica, cuja comercialização 

segue regras mais rígidas de controle de receituário, como os ansiolíticos e os antidepressivos, 

mas que apesar da fiscalização permanente, sabe-se que há um grande mercado clandestino 

dessas substâncias, e que elas fazem parte de muitos estoques domésticos. Com um número 

cada vez maior de diagnósticos de transtornos mentais diversos, esses medicamentos ocupam, 

há anos, as listas dos mais vendidos, o que tem gerado grande debate entre especialistas
43

. 

Mais polêmico ainda é o avassalador crescimento do diagnóstico infantil de transtornos como 

o chamado, déficit de atenção, tratados por meio do uso sistemático de estimulantes, como o 

metilfenidato. 

Além disso, outros produtos que contêm substâncias psicoativas e não têm aplicação 

médica oficial são as drogas mais consumidas do planeta: as bebidas alcoólicas, as bebidas 

estimulantes (café, chá e energéticos) e o tabaco. Algumas delas sofrem restrições diferentes 

em cada país, mas, no geral, seu comércio é legal e a decisão sobre compra e consumo é 

individual para os adultos. 

Todas essas drogas psicoativas têm grande potencial de danos à saúde. Uma parte 

significativa delas é bastante tóxica, gerando grande número de mortes acidentais todos os 

anos. Por outro lado, outras ações humanas também são definidas como de potencial perigo 

ou dano, como por exemplo, relações sexuais sem preservativo, consumo abusivo ou 

desequilibrado de alimentos, trazendo como consequência a obesidade, considerada um dos 

mais graves problemas de saúde pública do planeta. As interdições que se colocam através da 

criminalização de certas práticas, como é o caso do uso de drogas classificadas como ilícitas 

tentam impedir que sujeitos possam dispor de seus corpos, supondo que com isso eles 

deixarão de fazê-lo. 

Nessa linha de pensamento, podemos pensar que a sociedade moderna tratou de 

organizar e multiplicar diferentes usos de ―drogas‖, por via de uma ―busca‖ de prazeres – no 

duplo sentido de desejados e perseguidos (FOUCAULT, 1988, p. 46). Na convivência 

familiar, os hábitos arraigados, os olhares desconfiados, as portas trancadas, as caixas 
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 O Rivotril (ou Clonazepam), um benzodiazepínico utilizado como calmante e inibidor de ansiedade, é o 

segundo medicamento mais vendido do Brasil numa lista que inclui analgésicos e anticoncepcionais.  
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escondidas, os fundos de gaveta, as buscas de vestígios, os cheiros suspeitos, a atenção aos 

hábitos e amizades, os métodos de vigilância, os medos, formam uma rede complexa, saturada 

de usos ilegítimos de ―drogas‖ múltiplas e mutáveis.  

Essa distribuição do jogo de poderes e prazeres se dá também nas instituições 

escolares e psiquiátricas. O poder que se deseja exercer sobre o corpo do indivíduo e sobre 

sua decisão de introduzir substâncias nele, não impede o uso da droga, apenas provoca suas 

diversas formas. As drogas mostram-se, assim, como um objeto de gestão de um saber e um 

poder institucionalizados, na medida em que se inscrevem nos corpos como esferas de 

liberdade individual, para a qual determinações sociais e históricas foram sendo construídas 

discursivamente para domesticar. 
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3 NOVAS ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DA VIDA 

 

3.1 O governo dos corpos dos usuários de drogas: a produção de um novo inimigo social 

 

Prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Sobre o que é o amor 

Sobre o que eu nem sei quem sou 

Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou 

Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor 

Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator 

É chato chegar a um objetivo num instante 

Eu quero viver nessa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Sobre o que é o amor 

Sobre o que eu nem sei quem sou 

Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou 

Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor 

Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator 

Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.  

Raul Seixas 
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Deleuze (1992) afirma que: ―o capitalismo manteve como constante a extrema miséria 

de três quartos da humanidade, pobres demais para a dívida, numerosos demais para o 

confinamento: o controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a 

explosão dos guetos e favelas‖ (DELEUZE, 1992:224). Podemos refletir sobre esses 

pressupostos considerando, por exemplo, uma notícia publicada no Jornal GGN, de 09 de 

junho de 201844 : ―uma moradora de rua, em Mococa (SP), teve esterilização determinada em 

juízo, sem direito de defesa e com cenas deprimentes de condução coercitiva para que o 

procedimento fosse realizado‖. Não é ficção. ―Oscar Vilhena, em seu artigo hoje na Folha, 

relata o caso e o absurdo da atuação de um promotor que, praticamente, forçou Janaína, uma 

mulher pobre e em situação de rua, a realizar a cirurgia‖, diz a notícia. O juiz não fez 

audiência, não nomeou um defensor e nem mesmo exigiu documentos que atestassem o 

consentimento por parte da mulher. Simplesmente determinou a condução coercitiva para a 

cirurgia. ―O recurso do município quando chega então ao Tribunal de Justiça de São Paulo o 

procedimento já havia ocorrido.‖ Tal situação pode nos reportar à proposta de Bauman 

(1998), que fala sobre ―a tendência atual de criminalizar casos que não se adequam à norma 

idealizada [...]. A complexa questão da insegurança existencial colocada pelo processo de 

globalização tende a se reduzir à questão aparentemente direta da lei e da ordem‖ 

(BAUMAN, 1998: 10). Desta forma, ―intensifica-se um processo de vigilância que não se 

limita aos muros das instituições disciplinares, que não se prende às localidades; aos Estados, 

em suas decisões‖ (LEMOS, 2007:42).  

Percebemos aqui que uma nova modalidade de captura dos corpos emerge como 

mecanismo de controle contemporâneo e globalizado. Essa nova tecnologia do poder que 

projeta punição para além de qualquer crime, atua nos processos de subjetivação produzindo 

formas de viver fundadas no medo e na insegurança, produzindo urgências e temores 

relacionados aos diferentes corpos marcados pela suspeita de serem perigosos. 

Pensando nas grávidas usuárias de crack, esses corpos pobres, na sua maioria negros e  

considerados ―perigosos‖, destoantes dos padrões de normalidade instituídos, resistentes à 

ordem imposta e ocupando espaços da cidade, desafiam as práticas de circulação social e 

perturbam a ordem asséptica estabelecida. Neste cenário, as ―políticas de cuidado‖ são, de 

fato, medidas de segurança que recolhem (não acolhem) os bebês nascidos dessas mulheres, a 

partir de uma prática ―salvacionista‖ amparada pelo discurso do poder/saber que se sustenta 

em uma legislação seletiva e punitiva. Produz-se uma biopolítica que divide os que merecem 
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 Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/juiz-e-procurador-ordenam-esterilizacao-de-mulher-por-

oscar-vilhena>. 
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viver e os que podem ser deixados para morrer (Foucault, 1988a). São vidas desclassificadas, 

consideradas ilegítimas e, por isso, não inspiram políticas de cuidado com a vida, mas sim, de 

defesa e segurança da sociedade.  

Lopes cita, em seu trabalho (2018: 87), um processo judicial que tramitou na 1ª Vara 

de Infância e Juventude de Vitória, no Espírito Santo, em 2010, em que uma mulher teve seu 

filho ―recolhido‖, ainda na maternidade, logo após o seu nascimento, pelo fato de ser usuária 

de drogas. Que lógicas operam nessas estratégias de poder que submetem esses serviços de 

saúde a procedimentos impostos por discursos jurídicos sem a manifestação de nenhuma 

resistência? Será que os profissionais, subjetivados por tais discursos, julgam ser esta 

determinação acertada, tendo em vista a necessidade de proteção do bebê? Ou, por outro lado, 

será que se veem obrigados a práticas que ferem sua autonomia profissional e preceitos 

éticos? E ainda, que justificativas são apresentadas para o discurso de que esse bebê estará 

mais bem protegido em um abrigo do que convivendo com sua família de origem? Esses 

assujeitamentos precisam ser problematizados nas práticas de cuidado dos outros. 

Na ação judicial referida havia uma petição solicitando o direito dessa mãe de visitar e 

amamentar seu filho no abrigo para onde havia sido levado. A solicitação foi negada tanto 

pelo Ministério Público quanto pela 1ª Vara, que deferiu o impedimento da visita da mãe, 

alegando que a mesma representava um risco para a criança. Mas de que risco estamos 

falando?  

Os conceitos de risco e vulnerabilidade são definidos de formas variadas, de acordo 

com distintas áreas do conhecimento. No campo das ciências sociais Giddens (1991) e Beck 

(2010), constroem a análise desses conceitos a partir da crítica à modernidade. Partem do 

pressuposto de que a sociedade contemporânea, denominada como pós-industrial é uma 

―sociedade de risco‖, tendo em vista os avanços tecnológicos, a globalização e as 

transformações políticas e econômicas ocorridas no final do século XX.  

Para a sociologia francesa os conceitos de vulnerabilidade e risco social estão ligados 

aos processos de crise do capital a partir da década de 1970, tendo em vista o aumento do 

desemprego, a exclusão social e o empobrecimento generalizado de parcela significativa da 

classe trabalhadora. Castel (1998) diz que as sociedades modernas são construídas sobre o 

alicerce da insegurança, já que não conseguem assegurar a proteção. Além disso, a 

vulnerabilidade das massas vai sendo produzida através do desemprego e precarização do 

trabalho. Para o autor, tal situação provoca as situações de vulnerabilidade social, segregação 



83 

e desfiliação
45

, caracterizada pelo ―abalo‖ na condição salarial, o desemprego em massa, a 

instabilidade das situações de trabalho e a inadequação dos sistemas clássicos de proteção 

social. Com isso, aumenta o número de indivíduos que ocupam na sociedade um lugar de 

―supranumerários‖, ―inempregáveis‖ ou empregados de um modo precário intermitende. 

A partir dessas proposições não estaria a vida desta mãe, que teve seu filho retirado, 

em um risco já tão naturalizado que impede uma visão mais ampla da situação e a culpabiliza 

por sua própria miséria? 

Retomando o processo judicial, alguns meses depois da negativa tanto do Ministério 

Público quanto da 1ª Vara para a visita da mãe, alegando que a mesma representava um risco 

para a criança., uma nova petição é juntada ao processo, solicitando que fosse providenciado 

pelo poder público um exame toxicológico para comprovar a reabilitação dessa mãe para que 

ela pudesse ter, então, o direito de conviver com seu filho. No entanto, não houve no processo 

nenhuma manifestação de resposta do judiciário a essa mãe sendo, logo depois, ajuizada uma 

ação de destituição do poder familiar contra ela.  

 

Entre os motivos que fundamentavam o pedido de exceção, estaria a dependência 

química e nas exatas palavras a vida irregular desta, suspeitando-se que exerceria a 

prostituição para manter o vício. Ainda foi requerido o impedimento de qualquer 

intervenção da equipe psicossocial do acolhimento institucional em que se 

localizava a criança, no sentido de investimento na reintegração familiar dessa à sua 

mãe (LOPES, 2018:87-88). 

 

Podemos, então, perguntar: O que seria uma ―vida irregular‖? Fazer do seu corpo uma 

possibilidade para seu próprio sustento? Quais as diferenças entre os trabalhadores do sexo e 

aqueles que exercem outras tantas funções? Verificamos que do período colonial, 

escravocrata, higienista até os dias atuais, atravessamentos na história do Brasil perpetuam a 

violência, o autoritarismo e o extermínio, através dos diferentes discursos político, moral, 

jurídico, médico e higienista que têm como função a punição seletiva, através do controle dos 

―corpos perigosos‖. É preciso, entretanto, que seja eleito um ―inimigo social perigoso‖ que 

justifique essa prática ―guerreira‖. Já tivemos os leprosos confinados, as bruxas na Santa 

Inquisição queimadas vivas, os loucos ou ―anormais‖ internados em manicômios, os judeus 

exterminados pelo nazismo, os ―subversivos‖ perseguidos, torturados e mortos na ditadura 

brasileira de 1964 e, mais recentemente, os ―drogados‖, considerados ―doentes‖, ―perigosos‖ 

ou ―criminosos‖. 
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 O conceito de desfiliação apresentado por Castel, em oposição ao conceito de exclusão social, pretende 

demonstrar a tendência ao enfraquecimento, ou a ruptura dos laços sociais que ligam o indivíduo à sociedade. 

Já a vulnerabilidade, representaria uma espécie de indicador da exposição de um indivíduo a ocorrência de 

riscos, configurando-se ―[...] enquanto zona intermediária instável, que conjuga a precariedade do trabalho e a 

fragilidade dos suportes de proximidade‖ (CASTEL, 1997, p.26). 
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Segundo Foucault (1996), o discurso penal define os atos de risco e perigo e os 

classifica como nocivos ou não à sociedade. Uma vez considerado como dano social, uma das 

punições é o afastamento da sociedade daqueles considerados perigosos.  

 

Toda a penalidade do século XIX passa a ser um controle, não tanto sobre se o que 

fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas ao nível do que 

podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão 

na iminência de fazer. (FOUCAULT,1999: 85). 

 

Percebe-se aí uma relação cada vez mais próxima entre norma e lei, entre prisão 

disciplinar e pena corretiva, aumentando o controle social preventivo por meio do dispositivo 

da ―periculosidade‖,  

 

A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela 

sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das 

infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que 

elas representam. Toda essa rede de um poder que não é judiciário deve 

desempenhar uma das funções que a justiça se atribui neste momento: função não 

mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades 

(FOUCAULT, 1999: 85-86). 

 

Para o autor, o biopoder passa a operar, através do racismo, pela constituição e gestão 

da criminalidade ―a partir do momento em que era preciso tornar possível, num mecanismo de 

biopoder, a condenação à morte de um criminoso ou seu isolamento. Mesma coisa com a 

loucura, mesma coisa com as anomalias diversas‖. (FOUCAULT apud RODRIGUES, 

2009:61). 

Os arranjos para lidar com esse novo ―inimigo social‖, o ―drogado‖, produzido através 

de articulações forjadas entre risco, periculosidade, racismo de Estado e de sociedade, 

disciplinas amansadoras das condutas e medicalização da saúde, especialmente a partir de 

2010 no Brasil, reacenderam velhos debates quanto à gestão da vida dos usuários e usuárias 

de drogas: internação involuntária e compulsória, financiamento de leitos em Comunidades 

Terapêuticas
46

  através do Sistema Único de Saúde (SUS), retirada de bebês de suas mães 

ainda na maternidade, entre outros. O que se percebe é que a prática de internação 

compulsória, definida legalmente pela Lei nº 10.216/2001, apelidada de Lei Paulo Delgado, 

vem sendo aplicada nos grandes centros urbanos do país e também no interior como medida 

de um processo de medicalização autoritária da indigência. 

 

                                                           
46

 Modelo de tratamento para usuários de drogas, baseado na metodologia dos doze passos dos Alcoólicos 

Anônimos, caracterizado como uma proposta de qualidade de vida para familiares de usuários de álcool e/ou 

drogas, orientada por doze princípios, trazida dos EUA pelo Padre Haroldo Rham (Menezes, 2010). Nesse 

modelo de atenção à saúde são verificadas práticas de confissão no tratamento desses usuários, tendo como 

ponto de partida a articulação entre a moral religiosa, as tecnologias de disciplina e a biopolítica. 
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Apesar da Lei 10.216/2001 ter sido um avanço no campo da Reforma Psiquiátrica 

brasileira de um lado, por outro, ela trouxe o dispositivo da internação compulsória 

como parte de seu texto. No Artigo nono, pressupõe a possibilidade de internação 

compulsória por requisição do juiz. No caso dos avanços da Lei 10.216/2001 

podemos citar a criação dos Centros de Atenção Psicossocial e determinação para 

fechamento dos leitos em hospitais psiquiátricos, no país.  

A internação compulsória que deveria ser uma medida de exceção, de excep-

cionalidade, no texto da referida lei acabou sendo aplicada de maneira generalizada 

e é, para muitos usuários de drogas, o primeiro contato com os serviços de saúde. 

(COUTO et al, 2013, p.134).   

 

Segundo Foucault, o encontro do campo da saúde com o da segurança traz à tona a 

capilaridade disciplinar individualizante simultânea aos processos de totalização de governo 

da vida, com o poder pastoral na atualização do dispositivo do biopoder de um racismo de 

sociedade e de Estado. 

Em seu estudo sobre o cotidiano de gestantes usuárias de crack desenvolvido em 2013 

na Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Lacerda constatou que das dez gestantes usuárias de 

crack internadas, duas foram levadas compulsoriamente por determinação judicial, ―devido 

aos prejuízos causados ao feto pelo uso de crack e pelas condutas de risco a que a usuária se 

expõe durante a gestação‖ (LACERDA, 2013:40). Seis pacientes foram encaminhadas por 

Serviços de Pronto Atendimento, uma pelo serviço de hospital dia do próprio Hospital 

Materno Infantil Presidente Vargas e uma pelo ambulatório de psiquiatria também do 

Hospital. O período médio de internação é de trinta dias (tempo padrão adotado pelo serviço 

de psiquiatria do hospital como o suficiente para desintoxicação das gestantes usuárias de 

crack). Apenas duas usuárias tiveram sua internação prolongada, tendo em vista terem entrado 

em trabalho de parto e seus bebês terem nascido, casos em que a internação é mais longa. 

Essas pacientes passam a ter um acompanhamento intensivo do Serviço Social e da 

Psiquiatria, situação em que se trabalha o encaminhamento do bebê (para casa ou para o 

abrigo). Antes da internação, 5 gestantes referiram algum acompanhamento pré-natal (pelo 

menos uma consulta) e cinco revelaram não ter tido nenhum atendimento desta natureza. 

Uma reportagem exibida pela Rede Globo no programa ―Fantástico‖ de 04 de 

novembro de 2018, sobre bebês nascidos de usuárias de crack 
47

, entrevistou médicos da 

Unidade de Saúde referida acima sobre os cuidados dirigidos às usuárias de crack que chegam 

ao serviço, através de diferentes encaminhamentos. Percebe-se que a entrevista é conduzida 

de forma a ratificar o discurso médico sobre ―as sequelas nesses bebês que podem durar 

anos‖. O locutor começa a reportagem dizendo, enquanto é exibida a imagem de um bebê na 
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 Disponível em <https://globoplay.globo.com/v/7137633/>  Acesso em 06 nov. 2018. 
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incubadora, onde habitualmente são colocados os bebês assim que nascem: ―O nome dela é 

Isadora, nasceu há um dia, ainda nem aprendeu a mamar, ainda nem sabe sorrir... tem pela 

frente uma infinidade de descobertas...mas tem uma coisa que, infelizmente, já faz parte da 

vida da Isadora: o crack[...]‖. Só esse início da matéria já pode nos levar a pensar no apelo 

midiático para a produção da primeira ―real sequela‖ com a qual Isadora vai ter que aprender 

a lidar: o preconceito social por ter nascido de uma mulher usuária de crack. Os 

apresentadores reforçam o discurso sobre as ―sequelas nesses bebês‖.  

A reportagem segue exibindo imagens de locais de uso de crack, mostrando, inclusive, 

mulheres grávidas. Entrevistando os médicos da unidade, eles dizem que esses bebês 

―sempre‖ terão sequelas. Depois, entrevistam duas mulheres internadas na Unidade Materno 

Infantil de Porto Alegre: Camila (mãe de Isadora) e Bárbara. Todo o tempo falam da condição 

de terem usado o crack e as ―consequências‖ disso para os bebês. Em nenhum momento da 

entrevista foi perguntado sobre como a mãe se sentia, o que significava aquele bebê em sua 

vida, por que ela vivia nas ruas. O foco parecia ser ratificar para essas mães (e para os 

telespectadores, é lógico) o quanto elas prejudicaram seus bebês, usando a droga. Camila 

recebeu alta e levou seu bebê consigo e continuou seu tratamento para o uso do crack. Já 

Bárbara não pôde levar seu bebê para casa, pois o mesmo fez uma convulsão e o Serviço 

Social do hospital estava avaliando o caso.  

Entrevistam também a Juíza Dora Martins, da Vara Central da Infância de São Paulo, 

que atua há mais de dez anos em casos de bebês de usuárias de crack encaminhados à Justiça. 

Ela diz que a situação de gestantes usuárias vem se agravando, mas que atribui esse fato à 

situação de pobreza e miséria em que vivem essas mulheres. E diz, ainda, que tem que haver 

uma integração entre os diferentes serviços públicos para que essa situação possa mudar, 

porque entende que as mães têm que ter o direito a exercer sua maternagem. Mas, como essa 

integração não existe, os casos acabam na justiça. E complementa que 70% dos bebês 

encaminhados para abrigos são filhos de mulheres em situação de rua. 

A entrevista segue com outro médico da unidade, Dr. Denilson, que desenvolveu um 

estudo com 166 gestantes, sendo 50% usuárias de crack e 50% não usuárias. O médico diz 

que a média do peso dos bebês é menor naqueles nascidos de usuárias. Depois mostra um 

bebê prematuro, na incubadora, respirando através de aparelhos, dizendo que pela falta do 

pré-natal e também como consequência do uso da droga, ele corre risco de morte. 

Outra médica da unidade, Dra. Lisiane Motta, é entrevistada e diz que esses bebês têm 

um comprometimento neurológico pelo uso do crack e que mais tarde manifestam isso, por 

volta de 4 ou 5 anos, apresentam dificuldades cognitivas. Percebemos nesta fala uma 
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―antecipação‖ do futuro dessas crianças, exclusivamente atribuída ao uso de crack por sua 

mãe. Esse discurso parece representar uma ―verdade‖ para as gestantes, o que aumenta sua 

culpa. 

Entretanto, o Dr. Dartiu Xavier da Silveira, psiquiatra, professor da UNIFESP e 

especialista no tratamento de usuários de drogas em São Paulo, diz que não acha nada 

saudável o uso do crack durante a gestação, mas não considera correto atribuir uma série de 

problemas de saúde, simplesmente ao uso da droga. A maioria desses problemas, na verdade, 

são gerados pela miséria social, a falta de acompanhamento pré-natal e outras razões. São 

problemas atribuídos ao crack, mas que são de outra esfera. 

Outra mãe que usou crack durante as gestações é entrevistada: Samara tem duas filhas, 

Steffany (não ficou clara a idade) e Ester, agora com cinco anos. A primeira filha vive com a 

mãe de Samara, que numa entrevista rápida, quando lhe perguntaram como era a Steffany 

quando bebê, respondeu apenas que ela tremia. A menina não falou, mas parecia tranquila. A 

segunda, Ester, vive com a avó de Samara, com quem Samara morava. Quando Ester estava 

com um ano, Samara voltou para as ruas. A avó diz que não tem muitas notícias dela e Ester 

diz que sente saudades da mãe. A professora de Ester diz que a menina sabe bem de sua 

história e sempre diz que ama a mãe. É alegre, comunicativa e muito inteligente, estando, 

inclusive, mais adiantada que outras crianças de sua idade, bem diferente da ―previsão‖ da 

Dra. Lisiane Motta. 

Percebemos na reportagem a lógica que culpabiliza essas mães, através de ―verdades‖ 

legitimadas pelo ―saber/poder‖, pelas (possíveis ou supostas) sequelas em seus bebês (dadas 

como certas por esse discurso) sob o argumento do uso do crack. Por outro lado, verificamos 

que outros discursos, ainda que a mídia não dê tanta ênfase a eles, tentam desconstruir essas 

certezas. 

Cabe aqui problematizar como a lógica ―salvacionista‖ vai sendo constituída e 

produzindo práticas de administração de vidas, através do governo de seus corpos. Como 

propõe Foucault: ―o corpo não existe como um artigo biológico ou um material, mas dentro e 

através de um sistema político‖ (FOUCAULT, 1994:470). 

Nesse contexto, as práticas e discursos criminalizantes relacionados ao uso de drogas 

estão direcionados, principalmente, aos corpos jovens, negros e pobres. E nessa ―guerra às 

drogas‖ o usuário de crack é identificado, atualmente, como o principal inimigo porque não se 

submete às normas estabelecidas, faz uso da droga em espaços públicos e incomoda o olhar 

branco da sociedade ao tornar visível as marcas da miséria e do abandono social. No caso da 

usuária de crack gestante, a repulsa e a indignação são muito mais visíveis, pois são 
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culpabilizadas por engravidarem, sendo rotuladas como ―loucas‖, ―irresponsáveis‖, ―levianas‖ 

e ―doentes‖. 

A produção desse ―flagelo social aviltante e indecoroso‖ veio amparada pela criação 

de uma nova categoria: o nóia
48

. Esse novo sujeito passou a ser uma resposta estatal para o 

problema do crack no Brasil, e teve na mídia o principal aliado na disseminação do horror e 

da depreciação do consumo de crack. Percebe-se aí uma tentativa de, ao estampá-los nas 

páginas de jornais e revistas e transformá-los em espetáculo de terror nas telas de TV, 

justificar a atuação de um Estado punitivo e, ao mesmo tempo, problematizar a ocupação de 

espaços urbanos pelos usuários de crack. 

As chamadas ―cracolândias‖, termo utilizado para definir os territórios ocupados por 

essa população, passou a ser alvo de enorme publicidade e palco para matérias jornalísticas, 

tais como: ―ensaio sobre a barbárie‖
49

 e ―diário do inferno‖
50

. Rui (2014), em seu estudo 

sobre a cracolândia em São Paulo, diz que a ―cracolândia‖ é um lugar de relações atravessado 

por jogos de interesses disputas e conflitos que estão muito além do crack. A autora tenta 

mostrar os nexos que ligam e unem o local ao centro de São Paulo, já que as diferenças são 

apontadas diariamente pela mídia. Assim, ela afirma que a ―cracolândia‖ é ―mais bem 

pensada se vista como um grande mercado onde se buscam sensações provindas de fontes 

legais e ilegais e que favorece múltiplos empreendimentos‖, ao mesmo tempo que ―é também 

um balcão de informações, local de exercício da alteridade e, não sem contradição, local de 

grande exploração‖ (RUI, 2014: p. 263). Sua experiência mostrou que há vida, sociabilidade e 

pessoas nesse contexto. Em contato com as histórias dos usuários de crack, percebeu que suas 

formas de conseguir a substância, as técnicas de uso e a gestão do estado corporal contrariam 

as mídias que defendem uma homogeneização desses usuários, apontando para uma relação 

extrema e radical com a substância, produtora de uma corporalidade abjeta.  

Para Georges Bataille ([1957] 1960:23), o abjeto é uma forma de coesão social: aquilo 

que o sistema não consegue assimilar, ele rejeita, constituindo-se um movimento de atração e 

repulsão. Este sistema de violência e exclusão parece estar relacionado às proibições 

universais da sociedade. Para Bataille, o horror está vinculado à negação e ao estranhamento 

frente ao desconhecido que produz no sujeito tanto atração quanto repulsa, pressuposto da 

abjeção. A psicanalista Júlia Kristeva (1988), em uma análise da arte contemporânea, retoma 

o conceito de abjeto de Georges Bataille propondo-o como inerente ao sujeito: abjeção é 
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 Derivado de ―paranóía‖, o termo é utilizado para identificar usuários de crack nas ruas. 
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  Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/Cracolandia-Ensaio-sobre-a-

barbarie/38/15091>. 
50

 Documentário exibido pela TV Record no dia 16/04/2012. Dr. Marcelo: diário do inferno. 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/Cracolandia-Ensaio-sobre-a-barbarie/38/15091
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/Cracolandia-Ensaio-sobre-a-barbarie/38/15091
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aquilo que se produz de forma ameaçadora e não assimilável; algo que solicita, inquieta, 

fascina o desejo. 

Analisando as práticas atuais de atendimento às gestantes usuárias de crack, podemos 

perceber que a constituição dessa lógica que transforma em abjetos os corpos dessas mulheres 

pobres é um modo de justificar, através do discurso da saúde e segurança, o recolhimento de 

seus bebês, sob o argumento de preservar sua saúde e suas vidas. Cabem, então, as questões: e 

as vidas dessas mulheres a quem interessa? Depois do parto, tendo seu bebê retirado ainda na 

maternidade, que encaminhamentos lhes são dados? A prática nos mostra que, na maioria das 

vezes, as mesmas voltam para as ruas e, muito frequentemente, engravidam novamente e todo 

o processo se repete. Por outro lado, os abrigos que recebem esses bebês já estão 

superlotados. Por que não tentar uma outra forma de cuidado com essas mulheres que ofereça 

outras possibilidades de escolhas para sua vida e a de seu bebê?  

Relato a seguir uma apresentação feita por Christiane Sampaio, da Superintendência 

de Saúde Mental – SMS/RJ no Seminário Mulheres Mães Usuárias de Drogas e em Situação 

de Rua, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do 

Ministério Público do Rio de Janeiro em dezembro/2014: 

Uma jovem de 19 anos, apelidada de Adrielle Maria, grávida, frequentava a cena de 

uso de Manguinhos (subúrbio do Rio de Janeiro) e fazia uso de crack e maconha. Morava com 

a mãe, a irmã gêmea e o sobrinho, em Manguinhos. Quando entrou em trabalho de parto foi 

atendida na Maternidade do Hospital Federal de Bonsucesso e não retornou para casa com a 

criança. Disse, na maternidade, que usava crack e seu filho foi levado pelo juizado a um 

abrigo. Adrielle Maria foi encaminhada para tratamento para a equipe do Consultório na Rua 

de Manguinhos.  O pedido do judiciário era que fosse feita uma internação, a equipe 

discordava do pedido e optou por um breve acolhimento de 15 dias no CARE AD (Centros de 

Acolhimento Regionalizados para Álcool e outras Drogas CARES-AD), tendo em vista o 

afastamento do espaço de uso, acordado e desejado por Adrielle. Nesse tempo de acolhimento 

foi necessário o uso de medicação para minimização dos efeitos da abstinência.  

A jovem retorna do acolhimento satisfeita, tinha engordado bastante e se sentia bem. 

Iniciaram-se os atendimentos com serviço social e psicologia. Ela passou a visitar o bebê no 

abrigo, e nos encontros era disso que gostava de falar, da relação com o bebê. Não faltava às 

consultas e aos atendimentos agendados. Às vezes se atrasava e dizia que estava dormindo 

demais. Tinha dificuldades em verbalizar angústias e por vezes, parecia alheia, mas falar do 

filho dava a ela sempre um brilho no olhar. Ela, muitas vezes vinha às consultas acompanhada 

da mãe e do sobrinho que ela cuidava. Desde o início do trabalho com a equipe, Adrielle não 



90 

voltou mais à cena de uso, se mantinha em casa, parecia um pouco deprimida, mas foi 

melhorando ao longo do tempo. 

Segundo relato de uma das psicólogas da equipe do consultório na rua, durante todo o 

processo terapêutico a paciente relatou querer deixar de usar drogas para ter seu bebê de volta 

e pediu a retirada do ansiolítico para poder ficar menos sonolenta. Parecia ter um pequeno 

déficit intelectual ou um embotamento afetivo. 

O abrigo demonstrou confiar em Adrielle, mas sempre exigia esperar um pouco mais 

para recomendar a entrega do seu filho, em função de emprego, estudo..., mas o tempo de 

Adrielle só lhe permitiu retirar os documentos e esperar as audiências para poder cuidar do 

filho. 

Relatou ter usado, eventualmente, maconha em casa, mas se sentiu culpada e não 

queria mais, assim como não queria remédio, queria cuidar do filho e nunca faltou a nenhuma 

das visitas ao abrigo. No contato com o bebê parecia muito carinhosa e o vínculo entre ela e o 

bebê se estreitou. 

A Equipe do Consultório na Rua fez um relatório favorável à guarda da criança para 

Adrielle, entendendo que houve um investimento significativo no padrão de uso, mesmo que 

com poucos avanços naquilo que a equipe do abrigo em que estava o bebê esperava (emprego, 

estudo, alguma qualificação...). ―Nós da equipe do Consultório na Rua achávamos que a 

maternidade seria um fator altamente relevante no crescimento de Adrielle‖. O abrigo também 

entendia que ela estava comprometida e vinculada à criança, mas insistia na necessidade de 

outros avanços, como citado anteriormente. 

Na família, a mãe de Adrielle tinha histórico de perda de filhos anteriores na justiça. 

Ela tinha trabalhado como prostituta, sendo, também, soropositiva para o vírus HIV, mas 

nessa situação vinha acompanhando e apoiando a filha. Entretanto, esse histórico de vida da 

mãe de Adrielle era um ponto negativo para o judiciário. 

Na audiência, a paciente foi acompanhada da mãe e o parecer do juiz foi desfavorável 

à obtenção da guarda por Adrielle Maria o que, durante a audiência, não foi compreendido por 

ela. Ela assinou o documento do parecer e levou uma cópia para a assistente social da equipe 

do Consultório na Rua, que percebeu que ela não havia entendido o acontecido. Com muito 

cuidado a profissional traduziu o parecer para ela, que chorou copiosamente e perguntou o 

que mais poderia fazer. Foi acolhida pela equipe, que continuou a acompanhar o caso. 

Pouco tempo depois, entretanto, Adrielle abandonou o tratamento, depois de expressar 

sua decepção com a equipe, dizendo que, realmente, não podia confiar em ninguém. ―Todos 

mentem.‖ 
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No início do ano de 2018, na busca por informações sobre Adrielle Maria junto ao 

Consultório na Rua de Manguinhos, fui informada que ela voltou para a cena de uso, não quis 

retornar ao tratamento, apesar das abordagens da equipe, e que engravidou novamente. Numa 

intervenção da equipe sobre sua gravidez, ela disse: ―esse aqui ninguém vai me tirar porque 

não vou para o hospital na hora dele nascer...‖ (DIÁRIO DE CAMPO, 01/2018). Depois de 

um tempo, Adrielle Maria não foi mais encontrada na cena de uso de Manguinhos e a equipe 

ficou sabendo que ela estava morando com um companheiro bem mais velho, juntamente com 

seu filho que nasceu longe dos espaços que lhe ameaçavam. 

 Numa perspectiva deleuziana, podemos pensar que as estratégias para lidar com esse 

novo inimigo social (os usuários de crack, dentre eles as mulheres gestantes) apontam para a 

tentativa de reterritorializar esses corpos feios e indesejáveis longe dos centros urbanos, onde 

não possam incomodar os olhos de um poder e de uma sociedade que se quer asséptica e feliz. 

Com relação à gestante usuária de crack, tomando o conceito de abjeção de Julia 

Kristeva, ela representa um corpo monstruoso que desmantela o ―normal‖ numa 

dessemelhança e não-identidade, cujo preço a pagar é a própria intervenção dos dispositivos 

de poder e sua reterritorialização na margem. 

A imagem do ―monstro‖ foi construída pela ciência jurídica dos séculos XVIII e XIX 

e, segundo Foucault (2001),  

 

O monstro é uma infração que se coloca automaticamente fora da lei, e é esse um 

dos primeiros equívocos. O segundo é que o monstro é, de certo modo, a forma 

espontânea, a forma brutal, mas, por conseguinte, a forma natural da contranatureza. 

É o modelo ampliado, a forma, desenvolvida pelos próprios jogos da natureza, de 

todas as pequenas irregularidades possíveis. E, nesse sentido, podemos dizer que o 

monstro é o grande modelo de todas as pequenas discrepâncias. É o princípio de 

inteligibilidade de todas as formas – que circulam na forma de moeda miúda – da 

anomalia (FOUCAULT, 2001:.70-71). 

 

Assim, além de abjeta e dessemelhante no discurso normativo, a gestante usuária de 

crack é associada a uma imagem de ―monstro‖, tanto por sua diferença ao que é produzido 

como ―natural‖, quanto por seu comportamento frente à ordem estabelecida. Todavia, esse 

corpo revestido do feio e do abjeto, apesar de rejeitado e marginalizado, ocupa um lugar 

social, desafia os discursos naturalizantes e, por isso mesmo, incomoda uma sociedade que 

tem um olhar condenatório para quaisquer acontecimentos que não sejam ―considerados 

normais‖ no contexto de certos grupos sociais e que fujam ao seu controle.  
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3.2 A maternidade e o uso de drogas 

 

Maria, Maria 

É um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor  

É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça,  

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca  

Possui a estranha mania de ter fé na vida 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania 

De ter fé na vida.  

Milton Nascimento 

 

As abordagens sobre o consumo de álcool e outras drogas apresentam, em sua grande 

maioria, uma ótica predominantemente médica/psiquiátrica e/ou moral/jurídica, sendo as 

implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas pouco problematizadas. 

Encontramos na literatura muitos estudos clínicos sobre os ―efeitos‖ do uso de drogas 

(ilícitas, principalmente) durante a gestação. O Ministério da Saúde ainda não tem estatísticas 

sobre o número de gestantes usuárias de crack no Brasil, mas de acordo com o Censo do 

IBGE de 2010, o país tinha, na época mais 1,2 milhões de usuários da droga, sem 
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discriminação sobre o tipo de consumidor, condição socioeconômica, etc.  As informações 

disponíveis sobre este número, todas referem como fonte este Censo de 2010. 

Considero importante o entendimento sobre o efeito da cocaína no organismo humano 

para problematizar os discursos relacionados ao uso do crack durante a gravidez, já que o 

crack é obtido a partir da pasta base de cocaína. 

A cocaína pode ser usada por diferentes vias de administração: oral, com folhas que 

podem ser mastigadas com cinzas para alcalinização e extração do princípio ativo; na forma 

de chá (feito com as folhas);  aspirada ou intranasal (―cheirada‖) na forma de cocaína em pó;  

injetada por via endovenosa, injeções subcutâneas ou através da mucosa genital, na forma de 

cocaína em pó dissolvida em água; crack: (fumado em pequenos cachimbos de fabricação 

caseira ou através da inalação do seu vapor);  merla (pode ser fumada pura ou misturada ao 

tabaco ou à maconha). 

Segundo Ferreira (2001), a cocaína é um éster do ácido benzóico derivada das folhas 

Erytroxylon coca, obtendo-se uma pasta básica. Essa pasta é refinada utilizando-se o ácido 

clorídrico (cloridrato de cocaína) resultando em material cristalino, branco e sob forma de pó, 

solúvel em água e que se decompõe pelo aquecimento. Na maioria das vezes, na preparação 

comercializada ilicitamente são adicionados vários adulterantes (pó de mármore, giz, talco, 

vidro). 

Hertting at all (1962) referem que a cocaína estimula o sistema nervoso central através 

de propriedades simpaticomiméticas e anestésica local. Essas atividades são dose-dependente. 

A psicoestimulação deve-se à influência sobre a transmissão dopaminérgica, induzindo a 

euforia, diminuição da fadiga e aumento da atividade motora. Por isso os usuários sob o efeito 

da cocaína apresentam um comportamento agitado e, às vezes, desordenado. Seu efeito 

anestésico se dá pelo bloqueio dos canais de sódio, estimulação do sistema nervoso central 

(SNC) e inibição neuronal por captação de catecolaminas, alterando as transmissões sinápticas 

de dopamina. A inibição da receptação neuronal de dopamina acarreta os efeitos de prazer 

ocasionados, principalmente, pelo fato da cocaína inibir a recaptação neuronal de dopamina. 

Quando um organismo entra em contato com a cocaína, todas as suas vesículas 

sinápticas contendo neurotransmissores (dopamina, serotonina, etc.) são esvaziadas de uma só 

vez, ficando esses neurotransmissores livres na fenda sináptica. Quando todas as moléculas 

abandonam uma vesícula, esta não pode ficar vazia. Então, o organismo retira de seus 

músculos, ossos, membranas, dentes, etc. elementos para compor novas moléculas que não 

terão tempo de cumprir seu ciclo de degradação, reciclagem pelo fígado, etc. Daí o 

emagrecimento rápido, perda de dentes, etc. de seus usuários. 
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As consequências do uso de cocaína durante a gestação foram descritas em inúmeros 

estudos, porém sua aplicabilidade deve ser limitada já que existem inúmeras deficiências 

metodológicas como falta de controle para idade materna, paridade, fator socioeconômico, 

veracidade da história materna e principalmente exposição a outras drogas como tabaco, 

álcool, maconha e opiáceos. Assim, as referências a seguir poderão mostrar as contradições 

verificadas em diferentes discursos médicos. 

Segundo Zugaib (2007), uma das principais complicações obstétricas na usuária de 

crack é o descolamento prematuro de placenta (DPP), podendo este ser considerado o quadro 

mais grave pelo risco de morte materna e fetal. Zugaib descreve uma incidência de 0,78% de 

DPP nos partos levantados entre 2001 e 2006 no Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina de São Paulo, citando como um dos principais fatores predisponentes o uso de 

drogas ilícitas (cocaína), síndrome hipertensivas, traumas abdominais externos entre outras 

doenças maternas que causam lesão vascular. 

A cocaína ultrapassa a barreira placentária e alguns autores como Callen (2008) 

relatam a cocaína como substância teratogênica causadora de malformações como 

microcefalia, defeitos no sistema límbico, anormalidades no trato geniturinário e atraso de 

neurodesenvolvimento.  Hoyme e colaboradores (1990) explicam a teratogenia através da 

isquemia e anóxia causando involução de estruturas como redução de membros, atresia 

intestinal, enfartes intestinais e anomalias genito-urinárias (criptorquia, hidronefrose, 

"prunebelly"). Embora Hoyme e outros autores descrevam a presença de alterações 

congênitas, dois grandes estudos de caso conduzidos por Behnke (2001) e Bauer (2005) não 

observaram nenhum efeito teratogênico. Nestes estudos crianças expostas durante o pré-natal 

à cocaína em relação aos não expostos foram pareados com base na raça materna, paridade, 

assistência pré-natal e nível socioeconômico e não houve evidência de aumento da taxa de 

anomalias congênitas. No entanto, a prematuridade e a restrição de crescimento intrauterino 

(RCIU) foram achados prevalentes em todos estes estudos. 

Segundo Mandruzzato e colaboradores (2008) a RCIU está associada a 52% de 

natimortos e 10% de mortalidade perinatal. Diversos estudos realizados em gestantes usuárias 

de drogas relatam maior incidência de neonatos que apresentaram ao nascer, peso e estatura 

inadequados para a idade gestacional, menor diâmetro fronto-occipital, prematuridade e alta 

mortalidade perinatal. Baeur e colaboradores (2005) relacionam o baixo peso de nascimento 

ao efeito anorexígeno da cocaína, o que leva estas mães a um frequente estado de desnutrição.  

Considero as referências acima importantes para se problematizar a produção de 

discursos que atribuem anomalias congênitas única e exclusivamente ao uso do crack durante 
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a gestação, possibilitando com isso uma culpabilização ainda maior das gestantes usuárias 

dessa droga. Os estudos com maior confiabilidade metodológica somente atribuíram como 

consequência do uso do crack durante a gestação a prematuridade e a restrição de crescimento 

intrauterino (RCIU). Entretanto, tal incidência não ocorre somente com os bebês de mães 

usuárias de crack. Isso também é verificado em bebês cujas mães não usam drogas durante a 

gestação, mas não têm condições de se alimentarem adequadamente e acabam desnutridas. 

A produção dessa ―verdade médica‖, que atribui uma série de consequências nefastas 

somente pelo uso do crack durante a gestação, não considerando outras situações de misérias 

vivenciadas por muitas gestantes brasileiras, incluindo as usuárias de crack, reforça o discurso 

de vitimização desses bebês única e exclusivamente pelo uso da droga por suas mães. Mais 

uma vez, a culpa é atribuída à mulher, como se essa realidade fosse estritamente de sua 

responsabilidade. Analisando a história de vida dessas mulheres, percebemos que o uso do 

crack é apenas ―mais um‖ fator de ameaça à saúde de seu bebê e a si mesma. Entretanto, 

tendo sua construção subjetiva completamente assujeitada aos discursos ―representantes da 

verdade‖, ela se julga culpada, desajustada e, muitas vezes, merecedora de qualquer ―castigo‖. 

Como referido anteriormente, o usuário de drogas vai sendo produzido enquanto 

sujeito potencialmente perigoso para si e para os outros. Verificamos aí o biopoder 

atualizando-se na dinâmica das forças do ―problema‖ droga, 

 

[…] disciplinando o corpo-organismo, pela vigilância ao excesso (exame pericial, 

exames de sangue) e a obrigação da reforma, na punição pelo tratamento enquanto 

penalidade para o uso de drogas não autorizadas pelo Estado e; regulamentando o 

corpo-espécie, o corpo da população, governando, em nome da sobrevivência da 

ordem social, o cotidiano deixar morrer voltado para os grupos subjetivados 

enquanto perigos internos: os matáveis (COUTO et al, 2013:.148-149). 

 

Podemos pensar que vivemos em uma sociedade que criminaliza e pune a venda e o 

uso de algumas drogas e fomenta e prescreve o uso de outras, como estratégia de 

disciplinarização de saberes e corpos. Trata-se de um paradoxo do biopoder atuando na 

disciplina e na prescrição de controles na saúde e na segurança, na economia e na política, 

através de um processo de medicalização e de judicialização, na medida em que o governo 

dos corpos ocorre com o governo da vida, que privilegia a segurança, a penalidade, a 

prevenção médico-psicológica- educativa, a saúde do corpo, a produção satisfatória no 

trabalho, o tratamento de doenças e a anestesia de sentimentos, comportamentos, prazeres e 

resistências. 

Existem especialistas que prescrevem drogas legais (inclusive para usuários de drogas 

ilegais) para dormir, estudar, trabalhar, aliviar a dor, a angústia, controlar sentimentos e 
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sofrimentos. Cabem algumas questões: por que, então, se pode anestesiar o sofrimento e a 

angústia com drogas lícitas e se pune o usuário de drogas ilícitas com a obrigação do 

tratamento e/ou a internação compulsória para deixar de usar drogas? A medicalização desse 

usuário, quando indicada pelos especialistas e não acompanhada de outros cuidados de 

atenção integral, não seria apenas uma substituição das drogas ilegais? Que jogos de 

poder/saber operam essa lógica nos processos de subjetivação? Essas são questões que 

merecem ser estudadas a partir da análise das lógicas que constituem o saber/poder. 

Nesse contexto, pensando nas gestantes usuárias de crack, o cuidado dirigido a essas 

mulheres exige um olhar especial por parte dos profissionais de saúde, que devem considerar 

a subjetividade de cada uma delas, buscando entender o lugar que a droga ocupa em suas 

vidas e o que representa para elas essa gravidez. Algumas pesquisas consideram como a 

principal barreira para que as mesmas busquem algum serviço público de saúde, o preconceito 

vivenciado que produz em seu processo subjetivo a culpa e a vergonha.  Diante disso, essas 

gestantes raramente fazem acompanhamento pré-natal e, quando o fazem, não relatam 

espontaneamente seu problema com as drogas. Tal fato, certamente, impossibilita 

procedimentos mais adequados no cuidado dessas mulheres.  

Em uma pesquisa realizada com mulheres usuárias de crack, Renner (2012), relata que 

a discriminação, o racismo e o preconceito são observados repetidamente como barreiras para 

a procura pelos serviços de saúde, tanto no que se refere às consultas pré-natais daquelas que 

estavam grávidas, como também para a procura por tratamento para o abuso de substâncias e 

outros problemas de saúde. Cabe aqui a observação de que a gestação pode ser um facilitador 

de sensibilização para a busca por um serviço de saúde, se houver uma abordagem adequada, 

como por exemplo aquela que é feita pelas equipes de Consultório na Rua, cujos objetivos e 

estratégias de funcionamento já foram descritos em capítulos anteriores. 

O que se percebe nos poucos estudos que tratam desta temática é que a maioria dos 

profissionais de saúde, subjetivados pelos saberes médico/moral/jurídicos, legitimam 

discursos que podem refletir negativamente na vida dessas mulheres, não viabilizando, desta 

forma, outros agenciamentos que poderiam possibilitar uma outra perspectiva de vida para 

elas e seus bebês. Além disso, existem dificuldades entre as redes de atenção, o que se acentua 

quando o público destinado ao cuidado é de gestantes usuárias de crack.  

Um levantamento brasileiro sobre o uso de crack/similares realizado pela Fundação 

Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), em parceria com a Secretaria Nacional de Álcool e outras Drogas 

(SENAD) e publicado em 2014, contou com uma amostra nacional de 7.381 usuários nas 

cenas de uso, sendo 21,32% do sexo feminino. Entretanto, segundo relatório da própria 
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pesquisa, o número de usuárias é maior quando a pesquisa é realizada em domicílio. A 

proporção de usuários em relação ao sexo quase se equipara, sendo 60% homens e 40% 

mulheres. Entre as mulheres usuárias de crack/similares que participaram da pesquisa 

realizada nas cenas de uso, cerca de 10% relatou estar grávida no momento da entrevista e 

mais da metade relatou já ter engravidado pelo menos uma vez depois de iniciar o uso da 

droga. Somente 52,47% das usuárias grávidas no momento da entrevista referiu ter procurado 

serviços de saúde nos últimos 30 dias para fazer o acompanhamento pré-natal (BASTOS; 

BERTANI, 2014). O estudo diz, ainda, que, em revisão de literatura científica através de 

consulta em uma das principais bases de dados na área de saúde, a BVS (Biblioteca Virtual de 

Saúde), foi observada uma escassez de estudos utilizando os descritores ―gravidez AND 

crack‖, ―gravidez AND drogas AND vínculo materno fetal‖, ―gravidez AND drogas AND 

vínculo mãe- -bebê‖. 

O controle do corpo e da sexualidade da mulher se faz presente, historicamente, não 

sendo mais do que uma forma de dominação, repressão e domesticação do feminino. Sua base 

de fundamentação se dá por meio dos discursos ora da igreja, ora do Estado, ora dos médicos 

e juristas, sendo muitas vezes usados conjuntamente como forma de atingir o objetivo 

principal, qual seja, a dominação masculina através da inferioridade feminina assumida como 

uma verdade. 

Esse controle remonta à Antiguidade. Entretanto, é com o surgimento da Era Cristã, no 

decorrer da Idade Média e início da Idade Moderna, que tal controle se intensifica, 

progressivamente. Segundo Le Goff (2006) ―Ao fim de uma longa caminhada, ao preço de 

ásperas lutas ideológicas e de condicionamentos práticos, o sistema de controle corporal e 

sexual instala-se, portanto, a partir do século XII. Uma prática minoritária estende-se à 

maioria dos homens e mulheres urbanos da Idade Média. E é a mulher que irá pagar o tributo 

mais pesado por isso. Por muitos e muitos anos‖ (LE GOFF, 2006: 52). 

Segundo Michelet (1992) e Kramer e Sprenger (1991), a imagem feminina neste 

período vai sendo construída entre a ―Eva pecadora‖ (que tem seu ápice no Renascimento 

quando é transformada em feiticeira no século XIV e que perdurou até o século XVII) e a 

―Maria redentora‖. Em outras palavras: a beleza profana diante da beleza sagrada 

(MICHELET, 1992; KRAMER; SPRENGER, 1991: 143-144). Nesse contexto, a caça às 

bruxas coincide com a  crise socioeconômica, e, segundo Kamen, foi ―exatamente no período 

em que houve o aumento de preços mais importante (entre o final do século XVI e a primeira 

metade do século XVII) que houve o maior número de acusações e perseguições‖ (KAMEN, 

1972: 249). 
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É na Era Moderna que se verifica o progressivo aperfeiçoamento das formas de 

controle, dominação e repressão do corpo e da sexualidade, notadamente da sexualidade da 

mulher, o que permanece até o presente. Segundo Foucault (1988), ―O que é próprio das 

sociedades modernas não é terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o 

terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como o segredo‖ (FOUCAULT, 1988: 

P. 36). 

Desta forma, com a construção desse saber para o exercício do poder e da dominação 

na Era Moderna, o corpo e a sexualidade passaram a ser, além de reprimidos (como na Idade 

Média), objeto científico de estudo, intolerância e intervenção médica e judiciária. Segundo  

Foucault foi com a Era Moderna que:  

 

[…] através de tais discursos multiplicaram-se as condenações judiciárias das 

perversões menores, anexou-se a irregularidade sexual à doença mental; da infância 

à velhice foi definida uma norma do desenvolvimento sexual e cuidadosamente 

caracterizados todos os desvios possíveis; organizaram-se controles pedagógicos e 

tratamentos médicos; em torno das mínimas fantasias, os moralistas e, também e 

sobretudo, os médicos, trouxeram à baila todo o vocabulário enfático de abominação 

[...]‖ (FOUCAULT, 1988: 37). 

 

Nessa perspectiva da disciplina, do controle social e do biopoder enquanto 

mecanismos de poder, o corpo e a sexualidade passam a ter uma atenção especial, seja através 

de mecanismos disciplinares, seja através de mecanismos regulamentadores.  

 

Se a sexualidade foi importante, foi por uma porção de razões, mas em especial 

houve estas: de um lado, a sexualidade, enquanto comportamento exatamente 

corporal, depende de um controle disciplinar, individualizante, em forma de 

vigilância permanente; e depois, por seus efeitos procriadores, em processos 

biológicos amplos que concernem não mais ao corpo do indivíduo mas a esse 

elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população. A sexualidade está 

exatamente na encruzilhada do corpo e da população. Portanto, ela depende da 

disciplina, mas depende da regulamentação. (FOUCAULT, (1975-1976), 2005: 289-

300). 

 

E é nesse contexto de constantes e rápidas transformações que as relações sociais vão 

sendo construídas ainda sob a ótica do masculino, onde historicamente se produziu uma 

submissão do corpo e da sexualidade do feminino.  

Em um de seus estudos, Federici (2004) faz referência ao início do ―ataque às 

mulheres‖, através de uma extensa análise sobre a crise do feudalismo, a privatização da terra 

e a revolução dos preços que possibilitaram o advento do capitalismo na Europa. Para a 

autora, as políticas que a classe capitalista introduziu com o fim de disciplinar, reproduzir e 

expandir o proletariado, iniciando com o ataque contra as mulheres, resultaram na construção 

de uma nova ordem patriarcal, que Federici define como o ―patriarcado do salário‖. A autora 

analisa, ainda, até que ponto a produção das hierarquias raciais e sexuais nas colônias deu 
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origem a um campo de enfrentamento ou solidariedade entre mulheres indígenas, africanas e 

europeias, bem como entre mulheres e homens.  

A  situação econômica dos artesãos, nesse contexto, também foi afetada e, nesse 

sentido, Federici (2004), analisando o percurso teórico e político para a desvalorização 

feminina, aponta como um importante fator a campanha dos artesãos, a partir do final do 

século XV, para excluir as trabalhadoras de suas oficinas, alegando uma suposta proteção 

contra aqueles comerciantes capitalistas que empregavam mulheres a preços menores. Isso 

ocorreu tanto na Itália, quanto na França e na Alemanha. Os oficiais artesãos passaram a 

recusar trabalhar com homens que empregassem mulheres. ―A prudente administração da casa 

por parte de uma mulher‖ estava se tornando para eles uma condição indispensável para evitar 

a bancarrota e manter uma oficina independente (BRAUNER, 1995:967). 

As mulheres tentaram resistir contra isso, mas fracassaram, pois as táticas dos 

trabalhadores eram bastante intimidadoras.  Aquelas que ousavam trabalhar fora do lar, em 

um espaço público, eram consideradas sexualmente agressivas, ―putas‖ ou ―bruxas‖ 

(HOWELL, 1986:182-183). 

Todas as mudanças históricas verificadas no advento do capitalismo chegaram ao auge 

no século XIX e, nessa época, a posição das mulheres foi redefinida em relação aos homens, 

tendo sido produzida a ―figura‖ da ―dona de casa em tempo integral‖.  

 

A divisão sexual do trabalho que emergiu daí não apenas sujeitou as mulheres ao 

trabalho reprodutivo, mas também aumentou sua dependência em relação aos 

homens, permitindo que o Estado e os empregadores usassem o salário masculino 

como instrumento para comandar o trabalho das mulheres. Dessa forma, a separação 

efetuada entre produção de mercadorias e reprodução da força de trabalho também 

tornou possível o desenvolvimento especificamente capitalista do salário e dos 

mercados como meios para acumulação de trabalho não remunerado (FEDERICI, 

2004: 133). 

 

Assim, no patriarcado, ao homem cabia trabalhar para dar sustento à sua família, por 

outro lado, a mulher tinha diversas funções: de reprodutora, de dona-de-casa, de 

administradora das tarefas dos escravos, de educadora dos filhos do casal e de prestadora de 

serviços sexuais ao seu marido. Segundo D'Ávila Neto (1980), "a mulher do senhor se 

limitava à sua vida familiar, à procriação dos filhos e aos contatos com os escravos e amas, 

aos parentes e, por vezes, aos padres" (D'ÁVILA NETO 1980: 36). Ou seja, estava sempre 

submetida aos interesses do patriarca. Nesse sentido, não havia diferenças entre as camadas 

sociais e nas produções subjetivas a mulher devia prestar obediência, ter o conhecimento claro 

do que era certo e do que era errado, e ainda devia ter a capacidade de se conter.  
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As crianças e as mulheres eram consideradas seres insignificantes, sem poder 

expressar suas próprias opiniões e seus desejos, deviam apenas prestar obediência ao 

patriarca. Os homens, por sua vez, dispunham de muitas regalias, sendo uma delas a dupla 

moral vigente, que lhes permitia aventuras sexuais com criadas e escravas, desde que fosse 

guardada certa discrição.  

Com o processo de urbanização, a mulheres passaram a frequentar eventos sociais.  

Com a industrialização, o sistema patriarcal começou a declinar no Brasil no final do século 

XIX e a mulher passou a obter grandes avanços na sociedade, pois já havia mulheres que 

sabiam ler e escrever. Nesta época o Brasil tornou-se uma federação, podendo elaborar sua 

própria constituição, eleger seus governantes, realizar empréstimos no exterior, decretar 

impostos e organizar suas forças militares. Surgiram novas profissões na área industrial, as 

fábricas começaram a ganhar força e o patriarca perdeu o domínio da riqueza da sua cidade. 

Os proprietários de fábricas também começaram a ser donos do capital. Essa nova era, de 

industrialização e de avanço tecnológico ocasionou uma gradativa sofisticação das máquinas, 

com aumento da produção e geração de capitais, que eram reaplicados em novas máquinas, as 

quais, por sua vez, precisariam de mais trabalhadores para aumentar a produção. Isto fez com 

que a mulher pudesse ter a oportunidade de ter acesso ao mercado de trabalho e aos meios de 

produção, podendo se desenvolver como profissional. Cabe aqui ressaltar que as mulheres já 

trabalhavam antes disso, embora nem sempre fossem remuneradas. O trabalho do lar 

executado pelas ―donas de casa‖ é um exemplo disso. 

As mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho ampliando sua inserção 

e condições de trabalho, legitimaram sua emancipação com relação ao homem, passando a ter 

sua própria renda salarial, e conquistaram o direito ao uso da pílula anticoncepcional para 

evitar a reprodução. Nessa nova produção subjetiva a estética do corpo e a independência 

financeira e profissional da mulher passaram a ser valorizadas. Entretanto, tal valorização foi 

tão reforçada pelos meios de comunicação que, a partir do século XX, ocorreu uma 

banalização do corpo da mulher, pois a mídia o expôs em propagandas, revistas, jornais, 

programas de TV etc. a fim de estabelecer um padrão de corpo feminino.  

Há de se pontuar aqui que, embora a mulher, na atualidade, possa planejar seu futuro, 

sem precisar do consentimento, da opinião ou da permissão de um homem para pôr em prática 

seu projeto de vida, o patriarcado está tão naturalizado nas subjetividades femininas que 

algumas práticas patriarcais ainda hoje são verificadas em diferentes contextos, apresentando 

diferentes resistências. 
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 No mundo ocidental contemporâneo, os mecanismos de controle apenas foram 

modificados para se adequarem às novas realidades da sociedade denominada como pós-

moderna por alguns pensadores. O controle do corpo e da sexualidade na Era Pós-Moderna, 

se dá em todos os sentidos da vida, algumas vezes através de mecanismos de controle quase 

imperceptíveis. Portanto, na sociedade contemporânea o corpo e a sexualidade continuam 

sendo objetos extremamente úteis para a imposição da repressão, controle e domesticação, 

principalmente, das massas empobrecidas e minorias sociais. No que se refere 

especificamente à mulher, apesar de todas as suas conquistas ao longo da história, tal controle 

continua muito incisivo, principalmente, quando se trata de reprodução, da contracepção, do 

aborto, sua criminalização e suas implicações. 

Com relação às gestantes usuárias de crack, a mídia, grande responsável pela 

transmissão de ―verdades‖ que influenciam no processo subjetivo das pessoas, reafirmando o 

discurso do poder-saber, faz referências a essas mulheres como um problema social 

desvinculado do contexto histórico, político e sociocultural. Vemos, então, a reprodução de 

um novo racismo. Essas atitudes racistas são compartilhadas na sociedade, aprofundando-se, 

assim, as iniquidades sociais e as discriminações de gênero (MACEDO et al., 2015). Segundo 

os autores:  

 

O fato dessas mulheres que ao fazer uso de crack engravidam, é posto como "o" 

motivo desse problema de saúde pública, ou seja, as falas dão a entender que o 

problema existe somente por fazer uso de crack. Nesse sentido, identificá-las 

como "mães do crack" sugere que são responsáveis por dar continuidade ao 

citado "novo problema de saúde pública", para o qual devem se voltar as 

preocupações e as ações (MACEDO et al., 2015: 1292). 

 

Assim, esse discurso neoliberal reforça a lógica de responsabilidades/méritos que recai 

unicamente no indivíduo, criando a ideia de que tanto as vitórias quanto os fracassos são 

responsabilidades/méritos de cada pessoa. Isso abre mais espaço para o pensamento 

dicotômico, que opõe indivíduo e sociedade, externos um ao outro. Além disso, 

especificamente sobre as gestantes usuárias de drogas, constatamos a lógica de opressão 

histórica das mulheres, quando as reduzem à mãe, impondo-lhes um julgamento moral por 

engravidarem, uma vez que entendem que é dever da mulher controlar sua potencialidade 

biológica de engravidar. Por outro lado, seria importante também pensar nos pais desses 

―bebês do crack‖, como uma forma de problematizar essa culpabilização feminina. 

Desta forma, os termos ―mães do crack‖ e ―bebês do crack‖ utilizados para nomear as 

grávidas usuárias de crack e seus filhos reafirmam uma função social para a mulher, como 

mantenedora da vida, devendo por isso ser regulamentada. Para Pinto-Coelho (2004), ―a 
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criação de figuras como "mães do crack" e "bebês do crack", está associada às representações 

dominantes de mulheres jovens de minorias urbanas. Assim, relacionar a culpa dos problemas 

sociais com as mulheres evidencia as relações de dominação‖ (Pinto-Coelho, 2004)
51

. 

Problematizar, portanto, o cuidado dirigido às mulheres quando gestantes e usuárias de 

crack é descrever as relações de poder exercidas nesse contexto, tendo em vista todas as 

construções operadas pelo saber/poder. Essas jovens pobres, na sua maioria negras, além de 

usarem drogas proibidas por lei e exibirem comportamentos ―não compatíveis‖ com a 

―normalidade‖, para o biopoder ainda ―ousam engravidar‖. 

Como referido anteriormente, a maioria das pesquisas e produções científicas nessa 

área são fundamentadas nos discursos médico/jurídico, tratando, principalmente, dos efeitos 

clínicos do consumo da droga para a mãe e para o bebê e estabelecendo estratégias e 

mecanismos de controle. Pouco se estuda sobre o processo de subjetivação dessa mulher e os 

agenciamentos que atuam em sua forma de ver e estar no mundo. Quais são suas 

necessidades, seus desejos, suas angústias e suas esperanças...E, principalmente, não se 

analisa que significado pode ter o evento ―maternidade‖ em sua vida e que práticas de cuidado 

são a elas dirigidas. 

                                                           
51

Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/1012/1/zpcoelho_GeneroPub_2003.pdf>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. [Links]. 
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4 “MÃES DO CRACK”: O LUGAR DO CUIDADO EM ANÁLISE 

 

4.1 A judicialização das práticas de cuidados 

 

De tudo que é nego torto 

Do mangue e do cais do porto 

Ela já foi namorada 

O seu corpo é dos errantes 

Dos cegos, dos retirantes 

É de quem não tem mais nada 

Dá-se assim desde menina 

Na garagem, na cantina 

Atrás do tanque, no mato 

É a rainha dos detentos 

Das loucas, dos lazarentos 

Dos moleques do internato 

E também vai amiúde 

Com os velhinhos sem saúde 

E as viúvas sem porvir 

Ela é um poço de bondade 

E é por isso que a cidade 

Vive sempre a repetir 

Joga pedra na Geni! 

Joga pedra na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! ...  

Chico Buarque 

 

A judicialização nas práticas de cuidados dirigidas às gestantes usuárias de crack no 

Rio de Janeiro é aqui problematizada, a partir da perspectiva genealógica como proposta por 

Foucault, buscando colocar em análise as lógicas que foram construindo a judicialização da 

vida na contemporaneidade, por meio de processos subjetivos. 
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Interessa colocar em análise os discursos e as práticas jurídicas nas subjetividades das 

gestantes usuárias de crack, bem como nas subjetividades dos profissionais que se ocupam do 

cuidado dessas mulheres. Será também colocada em análise a conexão entre as políticas de 

saúde, de segurança, e de assistência tutelar que operam por uma lógica criminalizante, 

judicializando a vida.  

Pensando em como tal processo aciona a saúde podemos verificar que uma regulação 

medicalizadora das condutas se apresenta de maneira muito mais autoritária do que 

terapêutica. Foucault (1979a) refere-se à política de saúde do século XVIII dizendo que para 

alguns grupos sociais, sobretudo os pobres, foram implantadas práticas de medicalização 

baseadas no higienismo. Por outro lado, para as classes mais abastadas as medidas previstas 

eram mais terapêuticas, como, por exemplo, as psicoterapias. Assim, podemos pensar que, na 

internação compulsória de usuários de crack é materializada a perspectiva autoritária da 

medicalização e o higienismo como limpeza urbana. 

 Segundo Oliveira e Brito, ―por judicialização, compreende-se o movimento de 

regulação normativa e legal do viver, do qual os sujeitos se apropriam para a resolução dos 

conflitos, reproduzindo uns com os outros o controle, o julgamento e a punição das condutas‖ 

(OLIVEIRA e BRITO, 2013: p. 78-89). A lógica dicotômica que separa o bem do mal, o 

cidadão do criminoso, o inocente do culpado, reforça a segregação social e a culpabilização 

do indivíduo, através de políticas penais repressivas, violentas e estigmatizantes. Tal lógica 

produz subjetividades que incorporam elementos autoritários, que desejam penas mais 

severas, redução da maioridade penal, internações compulsórias, etc., ampliando, assim, 

padrões de segregação urbana. ―Esses novos padrões subjetivos permitirão a suspensão dos 

princípios éticos, dos direitos constitucionais e das garantias legais, comprometendo as bases 

democráticas das sociedades ocidentais‖. (BICALHO, KASTRUP E REISHOFFER, 2012, p. 

61). A ordem social passa a legitimar, assim, através da produção do medo e da insegurança, 

o controle e a violação dos direitos das ―classes perigosas‖, criminalizando suas vidas. São 

vidas que, ―em nome de outras vidas, podem e devem ser manipuladas, descartadas, 

monitoradas, encarceradas, exterminadas, podem ter seus direitos suspensos e, mesmo, 

eliminados‖ (Coimbra, 2009, p.84). 

Segundo Scheinvar (2016), ―o perigo e com ele a condição de insegurança são 

produzidos sempre em defesa de uma certa ordem‖ (SCHEINVAR, 2014:487). Citando 

Foucault (1973/2002) diz que: 

 

A segurança é uma forma de controle, cuja tecnologia é acionada pela incitação ao 

perigo. Um perigo não só retórico, mas declarado por lei, por um dos instrumentos 
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que fazem a máquina de controle funcionar, constrói os inimigos materializando o 

medo e convocando a máquina judiciária. O medo ao outro justifica o acionamento 

das tecnologias de segurança sob a crença de estar-se defendendo a população, 

tendendo nem tanto ―[...] à vitória sobre os adversários políticos, mas à eliminação 

do perigo[...].‖ (FOUCAULT apud SCHEINVAR 1973/2002:. 306). O perigo, o 

perigoso, é o motor do controle e recai sobre a população. (SCHEINVAR, 

2014:.487). 

 

É preciso categorizar certos grupos como perigosos para justificar sua condenação, 

punição e, muitas vezes, sua eliminação. E, através dessa lógica, que estabelece o que é 

perigoso e o que não é perigoso, verificamos a estreita relação entre a norma e a lei, como já 

referido em capítulos anteriores. A lei passa a funcionar cada vez mais sob a lógica da norma. 

Foucault afirma que ―a partir e abaixo, nas margens e talvez até mesmo na contramão de um 

sistema da lei se desenvolvem técnicas de normalização‖ (FOUCAULT, 2008: 74).  E 

complementa dizendo que a normalização disciplinar ―consiste em primeiro colocar um 

modelo, um modelo ótimo que é construído em função de certo resultado, e a operação de 

normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os gestos, os atos, conformes 

a esse modelo‖ (FOUCAULT, 2008: 75). Assim, aqueles que não se enquadram são vistos 

como ―inimigos sociais‖, que necessitam de estratégias de controle específicas para sua 

contenção e/ou domesticação, dentre elas, a medicalização, a criminalização, a perseguição, a 

punição e o extermínio. 

Outros saberes (medicina, psiquiatria, psicanálise, etc.) são convocados a se 

integrarem ao processo de normalização, legitimando com isso práticas jurídicas que 

comprometem os princípios éticos, os direitos e garantias constitucionais, abalando as bases 

democráticas das sociedades ocidentais. Segundo Marafon (2014), 

 

A institucionalização disciplinar do saber médico no campo jurídico traz a ideia de 

norma ancorada nas noções de normal e anormal e ao lado da medicina e da 

psiquiatria, e não do direito, da lei. Isto não fez sumir ou diminuir o recurso à lei, 

pelo contrário, a lei é cada vez mais colonizada pela norma nas diferentes 

legislações específicas [...] desde o começo do século XX até o presente 

(MARAFON, 2014: 3). 

 

Verificamos que esses saberes são acoplados aos saberes judiciais, funcionando como 

―parajudiciais‖ e produzindo categorias de sujeitos, através da normalização das condutas, 

tendo como estratégia a criação de leis específicas para seu controle. 

Dentre essas produções contemporâneas temos no ―drogado‖ um novo inimigo social, 

classificado como doente, como perigoso e/ou criminoso. Entretanto, para efeito de 

subordinação a essas leis, pode-se perceber, na própria lógica de constituição das mesmas, 

que tal classificação é seletiva e punitiva. 
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Vejamos alguns aspectos da Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
52

, que institui o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, prescrevendo medidas para 

a prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 

e estabelecendo normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas, definindo crimes. 

O Parágrafo único do Art. 2º desta lei considera como drogas ―as substâncias ou os 

produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União‖
53

. Em seu Art. 18, a lei determina 

como atividades de prevenção do uso indevido de drogas ―aquelas direcionadas para a 

redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos 

fatores de proteção‖, acrescentando como Parágrafo único deste artigo que ―as atividades de 

prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em 

consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – Conanda‖. Como atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e 

respectivos familiares a lei apresenta, em seu Art. 20, ―aquelas que visem à melhoria da 

qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas‖, 

acrescentando em seu Art. 21 que ―constituem atividades de reinserção social do usuário ou 

do dependente de drogas e respectivos familiares aquelas direcionadas para sua integração ou 

reintegração em redes sociais‖. 

Problematizando os referidos artigos a partir das propostas conceituais sobre risco e 

vulnerabilidade, verificamos que as recomendações aí contidas partem de um pressuposto que 

universaliza o perfil dos usuários de drogas como se todos fossem pobres, desassistidos e 

―fora do convívio social‖, o que não condiz com a realidade. Tal fato possibilita a 

interpretação de que a Lei não se aplica a todos os usuários e dependentes de drogas, mas 

apenas a uma parcela deles. 

Ainda sobre risco e vulnerabilidade, Ayres  nos diz que o conceito de risco, na 

epidemiologia, se refere às ―[...] chances probabilísticas de susceptibilidade, atribuíveis a um 

indivíduo qualquer de grupos populacionais particularizados, delimitados em função da 

exposição aos agentes (agressores ou protetores) de interesse técnico ou científico‖ (AYRES 

et al., 1999, p. 50-71). Tal conceito, como referido no capítulo 2 do presente trabalho, ganhou 

expansão na década de 90, relacionado, principalmente à infecção pelo HIV, sendo o 

                                                           
52

 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2006/lei-11343-23-agosto-2006-545399-

normaatualizada-pl.pdf>. 
53

 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_66_2016_.pdf/e6f8f9cd-8046-

4120-983c-42d3bf8c705e> 
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instrumento utilizado para identificar as probabilidades de exposição de ―determinados 

grupos‖ ao vírus, o que acabou produzindo os chamados ―grupos de risco‖, para quem as 

ações de prevenção passaram a ser dirigidas. Entretanto, o crescente número de casos de AIDs 

identificados fora dos ―grupos de risco‖, passou a exigir um novo olhar da prevenção para 

além da suscetibilidade e exposição. Ayres (2002) utilizou, então, o conceito de 

vulnerabilidade para propor que as práticas de saúde devem ser sociais e históricas e que 

necessitam do trabalho com diferentes setores da sociedade e da transdisciplinariedade.  

O autor não atribui a vulnerabilidade à uma determinação individual, como o fazem 

outros autores. Para ele, a unidade analítica está constituída no indivíduo-coletivo e apresenta, 

como proposta, sua operacionalização em três níveis: da vulnerabilidade individual, que se 

refere ao grau e à qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre os problemas de 

saúde, sua elaboração e aplicação na prática; da vulnerabilidade social, que avalia a obtenção 

das informações, o acesso aos meios de comunicação, a disponibilidade de recursos 

cognitivos e materiais, o poder de participar de decisões políticas e em instituições; e a 

vulnerabilidade programática, que consiste na avaliação dos programas para responder ao 

controle de enfermidades, além do grau e qualidade de compromisso das instituições, dos 

recursos, da gerência e do monitoramento dos programas nos diferentes níveis de atenção
 

(AYRES et al., 1999: p. 50-71). 

Outros autores, como Palma e Mattos (2003), também utilizam o conceito de 

vulnerabilidade para explicar certos processos, relacionando-o a processos de exclusão, 

discriminação ou enfraquecimento dos grupos sociais e sua capacidade de reação. É uma 

abordagem similar à proposta conceitual de Ayres, que envolve aspectos de dimensão 

estrutural e se reporta aos processos de exclusão social, às dimensões particular e singular, 

fazendo referência à capacidade de reação dos indivíduos/grupos sociais para diferentes 

enfrentamentos. Assim, cabe pensar que lógicas fundamentam as propostas contidas na 

referida lei e em que casos ela é realmente considerada e aplicada. 

O Art. 27 diz que ―As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o 

defensor‖. E o Art. 28 estabelece  que ―Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 

ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre 

os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. § 1º Às mesmas medidas submete-se quem, 

para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de 
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pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, 

às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. § 3º 

As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) meses. § 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e 

III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses‖. 

Verificamos que esses Artigos e seus respectivos parágrafos, na prática, de novo, são 

aplicados apenas a um grupo específico de usuários de drogas, a partir de interpretações 

subjetivas e seletivas. Um mesmo acontecimento relacionado ao porte de drogas ilícitas pode 

ter encaminhamentos e julgamentos diferentes: um para o usuário pobre e morador da 

periferia e outro para o usuário que não possui tal perfil. Essa postura é justificada/ratificada 

pela mídia que só se refere ao tema de forma seletiva e criminalizante, associando os 

acontecimentos às periferias e não dando o mesmo destaque a intercorrências e problemas 

relacionados ao uso de drogas em outros contextos (que não são poucos). E quando isso 

acontece, é sempre através de um discurso rápido, discreto e sem pré-julgamentos, diferente 

do que acontece quando o ―infrator‖ é pobre. Neste caso, o acontecimento logo é associado à 

representação de um perigo à sociedade ou a uma ―índole‖ tendenciosa e ―irreversível‖ que 

precisa ser ―corrigida‖.  

Retomando a problematização sobre a judicialização da vida em suas diferentes 

relações (familiares, de trabalho, de consumo, de convivência social, etc.) podemos considerar 

que ela se tornou não só natural, como também desejada e defendida por muitos de nós. 

Entretanto, como diz Scheinvar (2014). 

 

Não entender o que ocorre, o porquê dos acontecimentos, o que fazer ante eles, o 

porquê algumas práticas são definidas como crime, potencializa a incerteza. Ante a 

falta de conhecimento de relações sobre as quais somos convocados a nos posicionar 

– pela ameaça de que tais relações recairão sobre as nossas vidas e as de nossos 

herdeiros – apresenta-se como única possibilidade escolher alguém que tome as 

decisões por todos. (SCHEINVAR, 2014: 487) 

 

Resta, portanto, tentar desnaturalizar aquilo que nos é referido como dado e buscar 

entender a lógica que constitui as práticas e os discursos judicializantes, através de uma 

reflexão ético-política que possibilite romper os aprisionamentos produzidos pelo movimento 

de judicialização, inaugurando, assim, desvios que possibilitem a valorização da vida 

(OLIVEIRA; BRITO, 2013). Como diz Deleuze:  
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Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o mundo, 

nos desposaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos, mesmo que pequenos, que escapem ao controle [...] (DELEUZE 

1990: 218). 

 

Desta forma, problematizar o cuidado dirigido às gestantes usuárias de crack é 

também pensar nas relações de poder e nos saberes que foram desqualificados na política de 

drogas no Brasil, quando se propõe a internação compulsória e não a redução de danos
54

, por 

exemplo. Podemos verificar isso no Plano ―crack: é possível vencer‖, instituído em 2010, 

através do Decreto 7.179, de 20 de maio 
55

, que é apresentado numa perspectiva biomédica e 

neurofisiológica no que se refere à explicação sobre o uso do crack e suas consequências. Em 

se tratando de mulheres usuárias de crack e gestantes, essa perspectiva é muito mais incisiva e 

punitiva, tendo em vista todas as construções operadas pelo saber/poder já analisadas 

anteriormente e a forma como essas produções vão sendo internalizadas como verdades por 

toda a sociedade e, nela, por profissionais que atuam no cuidado dessas mulheres e, 

principalmente, por elas próprias. 

 

4.2 Entre as ruas, a assistência, o abandono e os abrigos: o lugar do cuidado e da ética 

 

Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso 

Minha metralhadora cheia de mágoas 

Eu sou um cara 

Cansado de correr na direção contrária 

Sem pódio de chegada ou beijo de namorada 

Eu sou mais um cara 

Mas se você achar que eu tô derrotado 

Saiba que ainda estão rolando os dados 

Porque o tempo, o tempo não para 

Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão  

Da caridade de quem me detesta 

A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos 

O tempo não para 

Eu vejo o futuro repetir o passado,  

                                                           
54

 A redução de danos acolhe a diversidade de usuários de drogas e não se sustenta na exigência da extinção do 

uso. Seu objetivo é, principalmente, a diminuição dos danos físicos, psicossociais e jurídicos relacionados ao 

uso de drogas. 
55 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7179.htm>. 
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Eu vejo um museu de grandes novidades 

O tempo não para, não para não, não para 

Eu não tenho data pra comemorar 

Às vezes os meus dias são de par em par 

Procurando agulha num palheiro 

Nas noites de frio é melhor nem nascer 

Nas de calor, se escolhe, é matar ou morrer 

E assim nos tornamos brasileiros 

Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro 

Transformam um país inteiro num puteiro 

Pois assim se ganha mais dinheiro 

A tua piscina tá cheia de ratos 

Tuas ideias não correspondem aos fatos 

O tempo não para, não para não… 

Cazuza e Arnaldo Brandão 

 

Para analisar as lógicas que constituem cada uma dessas possibilidades (as ruas, a 

assistência, o abandono e os abrigos) para as grávidas, usuárias de crack e em situação de rua, 

foram tomadas como suporte as abordagens de Foucault que tratam da concepção de cuidado 

de si e dos outros, buscando identificar uma possível relação entre a ideia de cuidado de si e 

as práticas dirigidas a essas mulheres. 

As políticas públicas no Brasil dirigidas aos usuários de drogas tratam desses sujeitos 

de forma ambígua, ora como pacientes ora como infratores. Assim, as redes que se propõem a 

cuidar desses consumidores também o cercam.  

 

O modelo organizacional segmentar das redes, que são formuladas por políticas de 

padronização e por preceitos de universalização, no plano prático elas são 

inventadas de acordo com as ocasiões. Também são levantados os dilemas de como 

os trabalhadores são desafiados a atar as parcerias, fazer manutenções, enxergar a 

dimensão da rede, acompanhar a circulação de pessoas, informações e documentos, 

planejar o seu crescimento nos territórios. Tais empreendimentos vão de encontro 

aos dilemas de um projeto assistencial que visa cuidar em liberdade, cumprindo os 

preceitos democráticos e humanistas, mas pretende monitorar os movimentos e 

perseguir muitos vestígios (MARTINEZ, 2016: 10). 

 

Desde a Reforma Psiquiátrica brasileira pela Lei nº 10.216/2001, as práticas de 

cuidado para usuários de drogas são debatidas no campo da Saúde Pública. As redes de saúde 

surgiram como forma de modernização e organização do Estado, privilegiando a 

descentralização, em defesa de uma saúde democrática e humanista. Entretanto, o direito à 
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saúde para os usuários de drogas na administração pública brasileira, historicamente, vem 

sendo tratado mais como um problema de segurança do que de saúde. Embora os discursos 

em defesa das redes de saúde estejam fundamentados nos direitos humanos, no que se refere 

aos cuidados para usuários de drogas, a estratégia governamental para sua gestão foi (e ainda 

é) fortemente orientada pelos discursos antidrogas, que têm como paradigma o 

proibicionismo. 

Assim, podemos entender que a política governamental para os cuidados dessa 

população se traduz num jogo de interesse em torno do direito e da punição e, 

consequentemente, as políticas de saúde passaram a exigir a padronização de redes para 

usuários de drogas nos municípios, por exigência dessas diretrizes das políticas nacionais, já 

analisadas no capítulo 2 deste trabalho. 

Relato a seguir uma experiência de trabalho com um grupo de profissionais de 

diferentes serviços públicos (saúde, assistência social, jurídicos, etc) no sentido de elucidar 

um pouco mais sobre como movimentos de resistência ao instituído podem, em um primeiro 

momento, ser considerados como avanços e como, logo depois, suas práticas (que nem 

sempre interessam ao instituído) são atravessadas e/ou inviabilizadas por esses discursos.  

Participando da ―Oficina de debates sobre jovens mães em situação de rua e/ou 

usuárias de drogas‖, hoje chamado ―Fórum Permanente sobre Maternidade, Drogas e 

Convivência Familiar‖, cujas atividades tiveram início em 2013, pude presenciar relatos de 

profissionais que lidam com o atendimento das mulheres grávidas e usuárias de drogas em 

diferentes serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro e que confirmam as recomendações 

do Ministério Público, determinando a notificação dos casos atendidos para que o bebê seja 

retirado de sua mãe, ainda na maternidade. 

Esse fórum permanente é coordenado pelo Fórum de Pessoas Adultas em Situação de 

Rua juntamente com a Gerência de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde com a 

participação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Participam, também, das 

oficinas/encontros profissionais das áreas de saúde, assistência social e justiça de diferentes 

serviços públicos do estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal é construir estratégias que 

evitem a judicialização dos casos de gestantes usuárias de drogas. As reuniões ocorrem uma 

vez por mês. É um espaço de construção e de trabalho, onde os profissionais participantes 

problematizam situações do cotidiano dessa população (jovens, mães, em situação de rua e/ou 

usuárias de drogas). Um profissional de uma maternidade pública relata que as jovens chegam 

ao serviço já em trabalho de parto, em péssimas condições (sujas, drogadas, violentas...). A 
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equipe do Serviço Social é acionada para tentar acalmá-las para que o atendimento possa ser 

feito. 

Uma assistente social fala que a chagada dessas usuárias de drogas gestantes à 

maternidade é traumática.  

 

As péssimas condições em que se encontram (sujas, drogadas) dificulta muito um 

exame mais cuidadoso. Quando o Serviço Social é acionado, os profissionais tentam 

convencê-las a tomarem banho, se acalmarem..., mas às vezes isso não é possível, 

tendo em vista que já chegam em trabalho de parto. A equipe é despreparada. Não 

entendem que essa paciente tem que ter um atendimento específico. Ela precisa 

dormir, pelo menos, 48 horas. Precisa se alimentar mais do que as outras. Elas têm 

―pavor‖ dos médicos. Muitas ficam agressivas, travam as pernas‘ para o bebê não 

nascer. E não se consegue argumentar com elas. Não têm nenhum vínculo com o 

serviço ou com os profissionais que as atendem. Isso vem sendo um desafio para a 

equipe médica. Em alguns casos, verifica-se mesmo uma ―violência obstétrica‖, 

cometida por profissionais completamente despreparados. A rede deve ser 

trabalhada nesse sentido (DIÁRIO DE CAMPO, 30 de junho, 2016). 

 

Outro profissional, também de maternidade, complementa: ―em minha opinião, 

acontece mesmo uma ―violência obstétrica‖. Por vezes, as jovens são amarradas e colocam 

gazes na boca para não gritarem[…].‖ (DIÁRIO DE CAMPO, 30 de junho, 2016). 

Um representante de um abrigo que recebe os bebês retirados das mães usuárias de 

crack pela justiça, ainda na maternidade, relata:  

 

Os bebês saem da maternidade direto para o abrigo. São bebês prematuros, sem 

fechamento de vários diagnósticos, sem protocolo para atendimento a bebês 

prematuros. São bebês que pesam menos de 2 quilos. Um dia desses chegou um 

bebê de 1,800 quilos, passou mal, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), mas foi a óbito. A médica ficou assombrada e disse ser um absurdo total 

esses bebês receberem alta da maternidade. E isso acontece com recorrência‖ 

(DIÁRIO DE CAMPO, 29 de setembro, 2016).  

 

As práticas de produção do cuidado pautadas na hegemonia dos referenciais 

prescritivos e homogeneizantes no campo da saúde submetem os processos de 

experimentação de uma vida a uma ideia abstrata de vida, quando buscam enquadrar a 

experiência dos diferentes sujeitos em verdades baseadas em concepções moralizantes e 

despotencializadoras. 

Nesse contexto, a ética no âmbito do cuidado em saúde se apresenta como uma 

produção pautada nos códigos que prescrevem as condutas das respectivas profissões, 

determinando parâmetros legais e definindo aquilo que se deve ou não fazer, bem como suas 

punições. Assim, as supostas verdades contidas nesses códigos, quando não são capazes de 

apresentar ―soluções mágicas‖ para os tensionamentos e a complexidade de algumas 

situações, como por exemplo a citada acima, buscam na identificação de ―culpados‖, na falta 
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de fiscalização ou na produção de mais códigos, portarias, legislações e regulamentos, 

possibilidades de resposta. 

Considerando os questionamentos ao  Ministério da Saúde de várias instâncias de 

diferentes regiões do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, por meio da coordenação do Fórum 

Permanente sobre Maternidade, Drogas e Convivência Familiar, sobre as ocorrências 

verificadas nas maternidades públicas no que se refere às gestantes usuárias de crack, foi 

publicada da Nota Técnica Conjunta MDS/MSaúde nº 001/2016
56

,  com base na Política de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, na Política Nacional de Drogas, na Política de Saúde 

Mental e tendo como referências o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional 

de Convivência Familiar e Comunitária e o Marco Legal da Primeira Infância. O referido 

documento estabelece diretrizes, fluxo e fluxograma para a atenção integral às mulheres e 

adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus filhos 

recém-nascidos. 

A partir de mais este instrumento jurídico, os debates no fórum foram direcionados aos 

serviços intersetoriais e de trabalho em rede como forma de proteger mulheres e bebês, 

preservando a convivência com a família nuclear e/ou extensa. A grande preocupação sempre 

foi encontrar mecanismos e estratégias coletivas que ultrapassassem a imediata judicialização 

das vidas das usuárias de drogas e seus bebês. 

Nesses debates foi identificada a ausência de serviços que respondessem à 

complexidade da realidade dessas mulheres, bem como a necessidade de se sensibilizar 

gestores públicos para uma outra forma de atenção a essa população. Sendo assim, foi 

elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de 

Janeiro (SMASDH) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMS) e com a participação dos profissionais que faziam parte desse fórum, o Projeto Eloos, 

que recebeu financiamento da SENAD/Ministério da Justiça, cuja proposta seria a 

viabilização de um trabalho em rede dirigido a essas mulheres. 

O Espaço Eloos foi inaugurado no dia 17 de maio de 2017, estando voltado para o 

cuidado de mulheres grávidas ou recém-mães que vivenciam situações de extrema dificuldade 

social, em decorrência de fatores como a pobreza, rompimento de laços familiares, consumo 

abusivo de drogas, existência de enfermidades clínicas e de saúde mental, baixa escolaridade, 

alta incidência de violência doméstica e sexual. A estratégia do projeto Eloos propõe um 

espaço de apoio e acompanhamento às mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, que 

fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, construindo as articulações e metodologias 
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adequadas e necessárias à integralidade do atendimento à mulher, ao bebê, suas famílias e 

vínculos afetivos. O espaço foi inaugurado com capacidade de cuidar de 20 residentes 

(gestantes e crianças), por período aproximado de 9 (nove) meses, na modalidade de 

acompanhamento especializado. O projeto foi financiado com verbas do Governo Federal 

(Ministério da Justiça), repassadas ao Município do Rio de Janeiro, responsável pela 

administração do espaço em um sistema de cogestão, através do convênio nº. 100/2016, 

firmado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e a ONG Viva Rio. 

 

Figura6 – Exemplos de Espaço Ellos 

 
Legenda: (a)  - Casa foi inaugurada no dia 17 de maio de 2017; (b) -  Quartos do Espaço Eloos, em Campinho, 

Zona Norte do Rio, para mulheres usuárias de drogas grávidas e/ou com seus bebês; (c) - Espaço Eloos, em 

Campinho, Zona Norte do Rio. 

Fonte: Foto Vitor Madeira/Reprodução Facebook Viva Rio) 
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Em junho de 2017, a ONG Viva Rio parou de efetuar os pagamentos dos 30 funcionários do 

espaço, de arcar com as despesas de infraestrutura e insumos da unidade e deixou de disponibilizar os 

dois veículos que a entidade utilizava para a realização de seus trabalhos, justificando que o 

pagamento foi interrompido porque a Prefeitura não estava repassando os R$ 350 mil por 

bimestre, como previsto no convênio, para manutenção do espaço, apesar da União Federal 

ter transferido em única parcela o valor integral do acordo firmado com o Município, no total 

de R$ 2.8 milhões. A Prefeitura justificou a interrupção do pagamento em sua conta numa 

rede social, alegando que a ONG Viva Rio não apresentou sua prestação de contas 

adequadamente e, enquanto a documentação não estivesse regularizada, não poderia efetuar o 

repasse da verba. E o Município não se preocupou com a interrupção do serviço e as 

consequências disso na vida das mulheres que lá estavam. Isso pode nos levar a pensar em 

Foucault quando diz: 

 
[...] devemos considerar que relações de poder/governamentalidade/governo de si e 

dos outros/relação de si para consigo compõem uma cadeia, uma trama e que é em 

torno dessas noções que se pode, a meu ver, articular a questão da política e da 

ética‖ (FOUCAULT, 2010:225).  

 

Com a paralisação dos serviços em setembro de 2017, o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, 

ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura do Rio de Janeiro por interromper o repasse de 

verbas oriundas do Governo Federal
57

. 

Importante aqui ressaltar que o Espaço Eloos, diferente de outros abrigos existentes na 

Cidade do Rio de Janeiro que têm como estratégia a internação, tinha como proposta uma 

modalidade de apoio e acompanhamento às mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, 

que fazem uso de drogas, com adesão voluntária, tendo garantida a autonomia para cada uma 

fazer as opções que desejar para a sua vida e a de seu bebê.  Buscava articulações e 

metodologias que viabilizassem a integralidade do atendimento à mulher, ao bebê, suas 

famílias e vínculos afetivos. A proposta tinha como base o desenvolvimento de ações a partir 

de cada singularidade.  

De acordo com o MPRJ, os 16 moradores do local, entre mulheres e crianças, foram 

realocados em outra unidade cujo nome não foi revelado. Segundo relatos contidos na ação 

pública, esta mudança trouxe inegáveis prejuízos ao tratamento das mulheres moradoras, 

aumentando as possibilidades de voltarem para as ruas e para os locais de uso de drogas. Para 
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 Disponível em:  

<http://pweb01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/03_Julho_Agosto_Setembro/4_ATUACAO_DAS_PJI
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a Coordenadora do Espaço Eloos, Sra. Marcella Gavinho (de acordo com o termo de 

depoimento prestado em 12 de setembro de 2017): 

 

[…]desde a transferência, os funcionários tem dificuldades de auxiliar os antigos 

moradores em diversas atividades, tais como o acompanhamento escolar das 

crianças, demandas de saúde, atividades de cultura e lazer, cursos 

profissionalizantes; que duas mães foram visitar a família e não querem mais voltar, 

porque não é o Espaço Eloos; que no Projeto nos seus quatro meses de duração, 

perceberam que as mulheres tiveram uma redução sensível no consumo de drogas; 

que registram que as mulheres moradoras vinham realizando o tratamento antidrogas 

e com a mudança de local vem sendo muito difícil para elas dar continuidade ao 

tratamento (Procedimento MPRJ n. 2017.00705725 PI 414/17: 5). 

 

O Projeto Eloos foi pensado e construído por um grupo de profissionais com 

experiência no atendimento dessa demanda e funcionava como um espaço de apoio e 

residência provisória para gestantes ou puérperas que fazem uso de substâncias psicoativas. O 

objetivo era assegurar o direito à maternidade e apoiar essas mulheres antes, durante e após o 

parto, independentemente de sua decisão quanto a ficar ou não com seus filhos. Além disso, o 

espaço se propunha a atuar como centro de produção de conhecimento sobre essa realidade, 

qualificando a rede para melhor atender às gestantes usuárias de drogas e em situação de rua. 

Visava, ainda, desenvolver potencialidades identificadas nessas mulheres, possibilitando, com 

isso, uma mudança em sua trajetória de vida, desenvolvendo sua autonomia e rompendo o 

ciclo de vitimização e tutela. 

Cabe ressaltar que no curto período em que o projeto estava sendo executado, foi 

desenvolvido um intenso trabalho com a rede de serviços de saúde, da assistência social e 

com o Sistema de Garantia de Direitos, tendo sido empreendido um grande esforço de 

aproximação e sensibilização das mulheres nas cenas de uso para adesão ao projeto. O 

acolhimento das mesmas foi feito através de convites e acordos pactuados caso a caso, entre a 

rede sócio assistencial e cada uma das mulheres, sendo, portanto, um ato de adesão voluntária. 

Como referido anteriormente, era garantido que a adesão ao projeto não eliminaria sua 

autonomia e seu potencial para fazer opções quanto aos rumos da sua própria vida e de seus 

filhos. 

Com a interrupção das atividades do projeto e a transferência das mulheres grávidas e 

aquelas já com seus filhos para outro equipamento da rede, cujas ações tinham metodologias 

completamente diferentes (internação), algumas mulheres recusaram o encaminhamento e 

voltaram para suas famílias sem que esse processo estivesse já maturado por elas e por seus 

familiares, tornando frágil e tensa a convivência. Outras retornaram para os locais de uso de 

drogas. O trabalho dirigido às famílias era considerado importante para se problematizar 
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conflitos existentes antes de sua decisão de passar a viver na rua, o que poderia viabilizar um 

retorno ao convívio familiar, se esse fosse seu desejo. 

Vemos, a partir dos pressupostos de Foucault, que os acontecimentos acima relatados 

apontam para a necessidade da reconstituição de uma ética do eu como ―uma tarefa urgente, 

fundamental, politicamente indispensável, se for verdade que, afinal, não há outro ponto 

primeiro e último, de resistência ao poder político senão na relação de si para consigo‖ (2010: 

225).  

Analisando a relação entre as ―práticas do cuidado de si‖ e as práticas relacionadas ao 

cuidado dirigido às grávidas e usuárias de drogas nas unidades de saúde do Rio de Janeiro, 

observamos como o modo pelo qual a constituição de si mesmo como sujeito de suas próprias 

ações vai se tornando cada vez mais problemática. Sobre isso, podemos lembrar Foucault, que 

diz: ―O risco de dominar os outros e de exercer sobre eles um poder indevido decorre 

precisamente do fato de não ter cuidado de si mesmo e de ter se tornado escravos de seus 

desejos‖ (FOUCAULT, 2004: 271). Nesse contexto, o poder político captura e intervém, não 

abrindo espaço para a relação de si para consigo. 

 É preciso definir os princípios de uma relação consigo mesmo que venha a permitir 

fixar as formas e as condições nas quais uma ação política, uma participação nos encargos de 

poder e o exercício de uma função sejam possíveis ou impossíveis, aceitáveis ou necessários 

(FOUCAULT, 1985). É preciso conhecer-se e cuidar de si mesmo para avaliar até que ponto 

nossa constituição enquanto sujeitos nos permite ou não lidar com determinadas realidades. E 

este diagnóstico não deve se contentar em caracterizar apenas o que somos hoje, mas também 

tem por função apontar como o que é poderia não ser mais o que é. Que espaços podem ser 

abertos para uma transformação que viabilize a desconstrução do olhar que enquadra, julga, 

culpabiliza, condena e pune as mulheres gestantes usuárias de crack e possibilite uma outra 

prática de cuidado que considere as singularidades dessas mulheres? 

Seguindo o pensamento do autor, a ética funciona como um exercício de 

experimentação para processos sempre singulares, ou seja, relações sempre inéditas que 

interrogam os códigos em suas generalizações. Uma ética de acordo com a qual, quando as 

certezas fracassarem os sujeitos possam reinventar modos de relacionamento consigo e com 

os outros, a partir das próprias verdades identificadas. 

Assim, cuidar de si implica necessariamente cuidar do outro, entretanto, não pode ser 

pensado apenas como cuidado com o outro. O cuidado de si é, de certa forma, ético em si 

mesmo, uma vez que para conduzir-se adequadamente é necessário conhecer seus próprios 

afetos, seus desejos, suas verdades e os efeitos de poder dos lugares que ocupa. Além disso, é 



118 

importante identificar as prescrições que embasam nossa conduta, os modelos que 

reproduzimos e as concepções de vida e saúde que estão em jogo nessa reprodução. 

No campo da produção de saúde podemos considerar uma proposta de cuidado que 

aponte para a possibilidade de uma produção singular da existência e que viabilize diferentes 

modos de ver, ouvir, pensar, sentir e cuidar. Um cuidado que promova, nas relações com o 

outro, possibilidades de deslocamentos e de transformações seja no trabalhador, seja no 

usuário. Deste modo, o que vai nortear o cuidado será a possibilidade de criação de práticas 

mais descoladas de protocolos, normas e regras. A proposta inicial do Espaço Eloos, 

anteriormente referido, pretendia seguir por esse caminho, mas foi inviabilizada antes mesmo 

de se poder analisar os resultados que esse tipo de cuidado teria na vida das gestantes usuárias 

de crack e seus filhos. 

Os profissionais que se dedicam ao cuidado dessa população, encontram-se, hoje, 

numa encruzilhada política e micropolítica fundamental.  Ou vão reproduzir os modelos 

instituídos ou, ao contrário, vão tentar viabilizar o funcionamento de outros processos, 

privilegiando agenciamentos possíveis, que possam deslocar as condutas ―racistas‖. 

―padronizadas‖ e ―universalizadas‖ para um registro singular, independente das escalas de 

valor que nos cercam e são adotadas por todos os lados. O cuidado ético consigo mesmo é 

ponto de partida para se potencializar a vida, a vida-livre como o único fundamento da 

soberania de suas próprias escolhas, sem que seja necessário invocar nenhuma transcendência 

ou transferência. 

 

4.3 Uma experiência de cuidado em Portugal 

 

Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade 

Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade 

Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade.  

Raul Seixas 
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Durante meu percurso acadêmico tive a oportunidade de conhecer as práticas de 

cuidado de gestantes usuárias de drogas em Portugal, através de um estágio de 04 (quatro) 

meses pelo Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES, 

sob a orientação do Professor Dr. Jorge Ramos do Ó, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa. 

Com o objetivo de aprofundar os estudos sobre a relação entre o sujeito ―gestante 

usuária de crack‖ e o sujeito ―cuidador‖, a partir da análise dos processos de subjetivação na 

sociedade ocidental moderna, foi de extrema importância a experiência de conhecer outras 

práticas de cuidados que circulam por vieses bem diferentes daqueles verificados aqui no Rio 

de Janeiro. 

As visitas feitas as instituições envolvidas nas atividades dirigidas aos usuários de 

drogas na região, bem como as relações estabelecidas com os profissionais que se ocupam dos 

cuidados dessa população me permitiram refletir sobre outras possibilidades de conhecimento, 

que ampliaram meu olhar em relação ao processo de construção de Políticas Públicas, em 

particular sobre a ética nas práticas atuais de cuidado às gestantes usuárias de crack e em 

situação de rua, nos serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro.  

É importante, entretanto, ressaltar que não se trata de uma análise comparativa entre os 

dois países, mas, apenas, a apresentação de um outro olhar presente nas normativas sobre o 

consumo de drogas e as práticas de cuidados das gestantes usuárias de drogas, alvo de atenção 

pública naquele país. 

A opção pelo estudo em Portugal levou em consideração a descriminalização do 

consumo em 29 de novembro de 2001, com a Lei nº30/2000
58

. A partir da promulgação desta 

Lei, a aquisição, a posse e o consumo de drogas no país deixaram de ser considerados crimes. 

O consumo foi descriminalizado, mas não despenalizado. Consumir substâncias psicoativas 

ilícitas continua a ser um ato punível por lei, contudo deixou de ser um comportamento alvo 

de processo por crime (e como tal tratado nos tribunais) e passou a constituir uma contra 

ordenação social
59

. Esta mudança na legislação portuguesa, chamada de Lei da 

Descriminalização do Consumo, alterou a orientação institucional sobre como se olha para um 

consumidor de drogas, deixando de lado o preconceito que o comparava a um criminoso, 

passando a considerá-lo como uma pessoa que necessita de ―ajuda e apoio especializado‖.   

Portugal, que seguia os tratados internacionais, ou seja, a lógica proibicionista, 

segundo Valbom (2015), não mostrou, durante anos, qualquer alteração nas políticas 
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aplicáveis ao uso de substâncias psicoativas. Assim, nas décadas de 70 e 80, segundo Costa 

(2009), verificou-se um grande fracasso na maioria das medidas de controle das drogas 

executadas no país. Para o autor a ineficácia dessas medidas resultou, provavelmente, do fato 

de terem sido em sua maioria cópia do exemplo de outros países, no lugar de se ter construído 

uma estratégia de intervenção refletida e adaptada à realidade nacional. 

Como resposta ao aumento da venda e consumo de heroína, no início dos anos 80, 

surge o Decreto-Lei n.º 430/83
60

 que procurou alcançar um duplo objetivo: considerava os 

crimes de tráfico como um dos exponentes máximos da delinquência, justificando-se o 

agravamento das sanções aplicáveis e por outro lado, considerava repreensível socialmente e 

passível de ser sancionado o consumo dessas substâncias, sendo, entretanto, o 

toxicodependente  encarado como um ser humano que necessita de assistência médica.  No 

ano de 1993 é publicado o Decreto-Lei n.º 15/93
61

 que visava a proibição do tráfico de 

estupefacientes e estabelecia medidas para controlar e fiscalizar precursores, produtos 

químicos e solventes com o objetivo de reduzir o fabrico clandestino de estupefacientes e de 

psicotrópicos. Tais medidas repressivas e punitivas, também para o consumo, além de não 

impedirem a continuidade dos problemas relacionados com o consumo de drogas, agravaram 

a situação dos consumos problemáticos de heroína e, com isso, a proliferação do HIV/AIDS, 

verificando-se, ainda, um aumento da oferta de cocaína e de novas drogas sintéticas (Quintas, 

2011). 

A justificativa para a manutenção da criminalização seria a ausência de conhecimento 

suficiente para optar pela despenalização, devendo-se, portanto, serem mantidas as penas 

(Poiares, 1998). Cabe aqui uma observação: se o conhecimento era insuficiente para a 

despenalização, que conhecimento fundamentava a criminalização? 

Entretanto, o tempo e os acontecimentos mostraram que eliminar a oferta não reduzia 

a procura. Assim, através da Resolução de Conselho de Ministros 46/99, de 26 de maio de 

1999 
62

, é feita uma complementação da lei vigente, legitimada pelo Decreto-Lei n.º 30/2000 

de 29 de novembro de 2000, incluindo a descriminalização do consumo. No artigo 29 da 

referida Lei, a palavra ―descriminalização‖ se aplica à compra, posse e consumo de todas as 

drogas para uso pessoal, definindo-se uma média individual com quantidade suficiente para o 

uso por indivíduo de 10 dias (Greenwald, 2009). A alteração legislativa toma, ainda, as 
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seguintes providências:  transforma a natureza do ilícito de crime para contra ordenação 

(descriminalização); retira da alçada dos Tribunais a competência de julgar os atos que 

configurem o ilícito (desjudicialização), criando uma nova instância administrativa 

extrajudiciária responsável pela sua apreciação - as ―Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência‖ (CDT) (Quintas, 2006). O toxicodependente passa, então, a ser visto 

como um ―doente‖ e não mais como um criminoso, mas é submetido às sanções previstas no 

Art. 15 da referida Lei. Descriminaliza-se o consumo, mas dá-se o sinal claro da sua 

censurabilidade. Verifica-se, aqui, que apesar da mudança na categorização dos usuários de 

drogas, a lógica punitiva permanece. 

Esta mudança, entretanto, não ocorreu sem conflitos de diferentes ordens. Havia uma 

enorme apreensão com relação às consequências da nova política, como por exemplo o 

aumento do consumo de drogas em Portugal. Também se dizia que o país se tornaria um 

destino paradisíaco para estes consumos (Domostawski, 2011). As forças de segurança, 

especialmente os policiais de gerações mais antigas, que sempre trabalharam na ―linha de 

frente‖ e consideravam a droga como ―um mal‖, inicialmente se mostraram menos 

disponíveis para aceitar a alteração de paradigma que a nova política requeria. Outros agentes 

previram a perda de potenciais informantes. Também estavam preocupados com o impacto 

que a nova política teria nos recursos financeiros e humanos.  

Segundo Valbom (2015), um estudo recente sobre as práticas policiais no que se refere 

ao consumo de drogas confirma que o aparecimento do conceito de ―descriminalização‖ 

causou desânimo entre os agentes de segurança, verificando-se também um certo desinteresse 

motivado pelo fato da atuação policial ter sido reduzida. Segundo Teixeira (2014), os agentes 

de segurança apontam como principal motivação da prática policial de acesso ao consumidor, 

a possibilidade que este pode apresentar com relação ao tráfico, ficando evidente que o foco 

policial não é o efeito no consumidor e o tipo de encaminhamento mais adequado para ele, 

mas sim a legalidade ou não de um mercado.  

Por outro lado, como afirmam Rosmarin e Eastwood (2012), nenhum dos desfechos 

negativos previstos pelos opositores a esta política se confirmou, muito pelo contrário. O uso 

diminuiu em muitas categorias principais, bem como os problemas sociais relacionados ao 

consumo. Isso monstra que o proibicionismo só aumenta os níveis da criminalidade, não 

sendo, portanto, o consumo de drogas um problema penal (BOAZ; LYNCH, 2009).   
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Para efetivação da nova Lei, outras medidas foram sendo tomadas, como por exemplo 

a implementação da rede nacional de Redução de Riscos e Minimização de Danos – RRMD, 

com o Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de junho de 2001
63

 

  A RRMD é um modelo próprio de intervenção que privilegia ações no sentido da 

redução de riscos e danos em consequência do uso de drogas, nos níveis da saúde, social e 

econômico, não presumindo nem excluindo a abstinência. Como exemplos da prática de 

RRMD podemos citar os programas de troca de seringas, o tratamento por substituição de 

opiáceos, os serviços de acompanhamento e a oferta de salas de consumos. Todas estas 

estratégias têm em comum a promoção de políticas públicas que permitam a proteção da 

saúde das populações em risco (WHO 2009, apud EMCDDA,2010).  Esse modelo também 

está previsto na atual Política de Drogas no Brasil (Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006). 

Ainda que a referida intervenção possibilite a proximidade dos usuários de drogas aos 

serviços públicos de saúde, facilitando o acesso aos cuidados com a saúde como um todo, não 

podemos deixar de ressaltar que ela faz parte do processo de judicialização da vida. 

Uma avaliação sobre esse tipo de intervenção em Portugal confirmou a eficácia destes 

projetos de proximidade, constatando-se que durante um ano de intervenção se verificaram 

ganhos para a saúde dos indivíduos abordados, provocando a alteração das práticas associadas 

ao consumo de substância psicoativas, fomentando a adoção de comportamentos sexuais 

considerados seguros e promovendo a inserção dos interessados em projetos terapêuticos 

(ANDRADE; CARAPINHA; SAMPAIO; SHIVLEY; RODRIGUES; SILVA, 2007). 

Segundo Fernandes e Ribeiro (2002), a autonomia deste programa de intervenção em 

Portugal constituiu um processo lento, feito de avanços e recuos, polêmico e resultado de 

diversas resoluções de conselhos de ministros, atualmente aceitas de forma oficial no país.  

Entretanto, segundo Barbosa (2009), as políticas de RRMD nem sempre foram 

implementadas nos territórios com medidas mensuráveis, diversificadas e adaptadas aos 

diferentes tipos de consumo e às práticas dos vários grupos. Verifica-se que, muitas vezes, as 

práticas profissionais continuam mais direcionadas para o tratamento e para os programas 

livres de drogas, monstrando, no domínio político, que alguns preconceitos sobre a aplicação 

destas medidas de saúde pública ainda permanecem.  

Analisando as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica sobre o assunto, 

decidi optar em visitar algumas instâncias em Lisboa, dentre elas: o Projeto Crescer, que 

trabalha com equipes de rua na abordagem de Redução de Riscos e Minimização de Danos 
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(RRMD); a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Lisboa (CDT), ligada à 

Administração Regional de Saúde (ARS)
64

 e o Centro das Taipas de Lisboa, que, dentre 

outras atividades, trabalha com as gestantes usuárias de drogas. 

 

4.3.1 Projeto Crescer 

 

A Associação responsável pelo Projeto Crescer
65

 foi fundada em 2001 por um 

conjunto de profissionais, especializados na área da intervenção comunitária com grupos que 

eles denominam de excluídos e vulneráveis, com o nome ―Crescer na Maior‖, cujo objetivo, à 

época, era de trabalhar com um público mais jovem.  Vários projetos foram desenvolvidos, 

então, na área da Grande Lisboa e no Vale do Tejo.  

A Associação tem como missão ―ir ao encontro do outro promovendo a saúde, a 

redução de riscos e a inclusão da pessoa em situação de vulnerabilidade através de projetos de 

intervenção na comunidade‖. De 2002 a 2003 foi implementado mais um projeto denominado 

de ―Estacionamento sem Riscos, Arrumadores
66

 sem Exclusão,‖ financiado pelo Instituto 

Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT), cujo objetivo era trabalhar com os 

arrumadores de carros consumidores de substâncias psicoativas, através da atuação das 

equipes de rua. Este foi o primeiro projeto da Crescer na área da Redução de Riscos e 

Minimização de Danos. 

Entre 2002 a 2004 um outro projeto de prevenção primária da toxicodependência e do 

abandono escolar – ―Abandonar a Escola, que Futuro? ‖ – financiado pelo IPDT é 

desenvolvido no Conselho de Mação. Este projeto abrangeu não só os jovens que se 

encontravam em situação de abandono escolar, mas também aqueles que se encontravam 

inseridos em meio escolar. De 2003 a 2009, a intervenção das equipes de rua foi ampliada 

para os principais bairros de consumo de substâncias psicoativas da cidade de Lisboa, no 

âmbito do Plano Lx (Plano Municipal de Prevenção e Inclusão de Toxicodependentes e Sem 

Abrigo), financiado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). Ainda neste período foi criado 

um ―Drop-in‖ no Bairro Quinta da Cabrinha para consumidores de substâncias psicoativas, 

onde estes podiam comer, beber café/chá, ter acesso à internet ou utilizar o telefone. Foram 

oferecidos cursos de informática, artes plásticas e atividades outdoor, também financiados 

pela CML. 
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Em 2005 foi criado o Gabinete de Inserção Profissional, em parceria com o IEFP 

(Instituto do Emprego e Formação Profissional), no Bairro Quinta da Cabrinha, com o 

objetivo de apoiar a população desempregada na definição ou no desenvolvimento do seu 

percurso de ―(re)inserção‖ no mercado de trabalho. Entre 2006 e 2010 foi desenvolvido o 

projeto ―Crescer em Rede‖ junto às crianças, jovens e suas famílias do Vale de Alcântara, 

com o objetivo de criar percursos de vida alternativos, prevenir comportamentos de risco e 

criar hábitos de vida saudáveis. No âmbito deste projeto, desenvolvido em parceria com os 

Projetos Alkantara, Médicos do Mundo e Cidater implantou-se, também, um Centro 

Ocupacional e uma Ludoteca com ateliês de formação em informática, artes plásticas e 

pintura. 

Foram criadas em 2009 mais duas equipes de rua – Oriental e Ocidental – com áreas 

de intervenção distintas, abrangendo todas as freguesias de Lisboa. Estas equipes são 

atualmente financiadas pelo SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências) e pela Câmara Municipal de Lisboa e atuam diariamente nos principais 

bairros de consumo de substâncias psicoativas nas ruas da cidade.  

No âmbito do PDCM (Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria) foi 

criada, em 2012, uma equipe de rua específica para trabalhar com as pessoas sem abrigo e 

consumidores de substâncias psicoativas da zona da Mouraria. Este projeto, mais tarde, veio a 

dar origem ao projeto É UMA CASA, Lisboa Housing First, implementado pela Associação, 

em 2013, com o apoio da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e desenvolvido segundo a 

metodologia Housing First 
67

 . Este modelo de intervenção privilegia o acesso direto à 

habitação, um dos direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

partindo, posteriormente, para a ―(re)inserção‖ dos beneficiários do Projeto na comunidade. 

Suas atividades destinam-se a pessoas que se encontram em condição crônica de sem abrigo, 

excluídas de todas as estruturas de apoio social e de saúde, para quem os recursos existentes 

não têm sido uma solução. O Estado oferece moradias individuais aos sem abrigo, em 

diferentes regiões, onde passam a viver como qualquer outro morador do local. Uma equipe 

faz o acompanhamento psicossocial desses indivíduos e busca, através das redes disponíveis, 

sua ―(re)inserção social‖, alternativas para formação, ocupação e geração de renda.  Quando 
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esses indivíduos conseguem um emprego ou uma ocupação com geração de renda, ainda 

podem permanecer na moradia, mas passam a pagar 30% de sua renda como forma de 

aluguel. Atualmente, este projeto foi ampliado para toda a cidade de Lisboa e passou a ser 

apoiado também pela Câmara Municipal de Lisboa e pelas Fundações Montepio e PT. 

Em 2014 foi aberto o espaço Drop-In, com o nome ―Espaço Âncora‖, que tem como 

objetivo ser um local de encontro e familiaridade para os usuários que estão na rua e nas suas 

casas. Neste Espaço são operadas diversas ações de apoio psicossocial e de saúde e são 

desenvolvidas várias atividades lúdicas/ocupacionais. 

Em parceria com a Associação Reagir para Mudar, Associação Teatro Umano e o 

Clube Desportivo Santo António de Lisboa, foi implementado o projeto Cultiv`art, no abrigo 

do programa BIP/ZIP 2014, promovido e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa. Este 

projeto pretendeu responder a problemas diagnosticados de higiene urbana e baixa 

empregabilidade da população residente no Bairro Quinta da Cabrinha. 

Em 2016, a convite da Câmara Municipal de Lisboa, e no âmbito do PMAR Lx (Plano 

Municipal de Acolhimento aos Refugiados na Cidade de Lisboa) foi implementado o projeto 

É UMA VIDA, que tem como objetivo apoiar os refugiados na sua inclusão na comunidade. 

Podemos verificar que as atividades de atenção ao outro englobam uma série de ações 

em diferentes áreas: saúde, moradia, trabalho, esporte, entre outras. Tais estratégias parecem 

ter tido uma importância fundamental na redução do número de pessoas vivendo nas ruas em 

Portugal.  

 

4.3.2 CDT - Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Lisboa 

 

As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDTs) foram criadas através 

do Decreto-Lei nº 130-A/2001, de 23 de abril de 2001, com atualização em 2011, através do 

Decreto-Lei nº 114/2011, de 30/1168, com a competência para o processamento das contra 

ordenações e aplicação das respectivas sanções, sediadas nas capitais de distrito.  

As CDTs funcionam como uma plataforma mediadora na rede de respostas locais, de 

sinalização e detecção precoce de indiciados com consumos de risco elevado e dependência. 

Têm como objetivo avaliar o indivíduo face ao seu consumo de drogas e, considerando as 

estruturas existentes, facilita o encaminhamento e acompanhamento da execução das medidas 

                                                           
68

 Disponível em:< http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=193&tabela=leis>. 



126 

sancionarias aplicadas, colocando aqueles que não procuravam ajuda em contato com as 

estruturas de saúde. 

A dissuasão é proposta como uma estratégia de intervenção global e integrada, 

extravasando a mera aplicação da Lei de Descriminalização de Portugal.  

As CDTs, atuando juntamente com as outras áreas de intervenção que constituem o 

sistema português, operam em rede, trabalhando para a redução do consumo de substâncias 

psicoativas e dependências, para a proteção sanitária dos consumidores e das populações e 

para a prevenção da ―exclusão social‖. 

Em visita à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Lisboa, fui recebida 

pelo seu presidente, que me falou sobre as competências e áreas de atuação da CDT, bem 

como me apresentou o organograma do serviço. A equipe desta CDT é composta por: Um 

presidente (Psicólogo Clínico), dois assessores (um Jurista e um Sociólogo), quatro 

profissionais técnicos (dois técnicos de Ciências Sociais, um Assistente Social e um Psicólogo 

Clínico) e três profissionais administrativos (Assistentes Técnicos). 

Durante o encontro obtive algumas informações relevantes para o meu estudo, dentre 

elas aquelas relacionadas a gestantes usuárias de drogas. Com relação aos adolescentes, me 

foi informado que até os 16 anos não podem ser processados judicialmente e que os casos 

identificados de uso de drogas são encaminhados para a Comissão de Proteção a Jovens de 

Risco e, em caso de tráfico, ao Tribunal da Família. Não existe tratamento compulsório em 

Portugal, por isso a decisão sobre se o adolescente deve ou não se submeter a algum 

tratamento específico é da família ou daquele que detém sua tutela. 

Com relação às gestantes, estas recebem o mesmo tipo de atendimento dado aos outros 

usuários de drogas, sendo determinado o tratamento compulsório apenas em casos em que a 

equipe de saúde atesta a existência de riscos para a sua vida e de seu bebê. 

As gestantes usuárias de drogas e em situação de rua podem recorrer às instituições 

que abrigam mães e seus bebês, existentes em diferentes locais. São instituições privadas que 

mantêm protocolos com o Estado. Esse abrigamento pode ter a duração de até 18 meses e 

compreende três fases: habituação
69

, terapêutica e reinserção social, através da busca de 

possibilidades de empoderamento dessas mulheres, a fim de que elas tenham condições de 

gerir suas próprias vidas. Através da CDT de Lisboa consegui um contato para entender um 

pouco melhor as lógicas que constituem esse modelo de intervenção junto a essas mulheres, 

conforme apresento a seguir. 
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4.3.3 Centro das Taipas de Lisboa  

 

O Centro de Taipas de Lisboa é uma Unidade da Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, especializada na abordagem multidisciplinar em 

dependências e comportamentos aditivos. 

A Unidade desenvolve atividades nas áreas de tratamento, de reinserção, de prevenção 

e de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD), atuando em associação com 

outras estruturas e recursos sociais já existentes no território. Funciona em um Pavilhão do 

Centro Hospitalar de Lisboa, desenvolvendo serviços de consultas externas, terapias 

medicamentosas (onde se procede à administração de medicamentos, principalmente, a 

substituição da cocaína por metadona
70

), fisioterapia, consultas materno-infantil e possui 

também uma ―Área de Dia‖, que é uma unidade de desabituação (desintoxicação). Existe, 

ainda, um Centro de Documentação que tem por objetivo incentivar a investigação e a 

formação na área das dependências. 

Considerando que o presente capítulo busca problematizar o cuidado das gestantes 

usuárias de drogas, priorizei a visita à Unidade Materno-Infantil do Centro das Taipas, que 

tem como população-alvo todas as mulheres que têm ou tiveram problemas de dependência, 

grávidas, puérperas e com filhos até aos 5 anos de idade. É um recurso semanal importante 

que assegura a resposta imediata a este grupo de pacientes através de uma intervenção 

refletida, articulada e interdisciplinar. 

O serviço está organizado em diferentes espaços, a saber: 

a) Espaço aberto: As pacientes são acolhidas e convidadas a sentar-se em redor da 

mesa. Informalmente, os técnicos introduzem conversas que supõem serem comuns a 

todas as mulheres, nomeadamente, educação e prestação de cuidados aos filhos, 

nutrição, organização doméstica e gestão financeira, recreação e lazer individualmente 

e/ou em família, etc. Neste contexto de grupo é promovida a partilha de experiências 

de cada uma das mulheres no que se refere ao tratamento, saúde materna, e gestão da 

vida quotidiana. 

b) Espaço brincar: Local dirigido aos filhos que acompanham as suas mães. Existem 

jogos e brinquedos variados e as crianças são estimuladas a brincar e a interagir. É um 

                                                           
70

 Este medicamento é destinado para o alívio da dor aguda e crônica; tratamento de desintoxicação de adictos 

em narcóticos (heroína ou outras drogas similares à morfina), em conjunto com serviços médicos e sociais 

adequados e para terapia de manutenção temporária de adictos em narcóticos. 

Disponível em:< https://consultaremedios.com.br/metadona/bula>. 



128 

espaço privilegiado para observar o desenvolvimento psicomotor, capacidade de 

interação, linguagem e higiene das crianças. 

c) Espaço S.T.M: Permite fazer uma abordagem individual no ato de administração 

de terapias medicamentosas. Também se efetua o controle toxicológico. 

d) Espaço preparação para o parto: Sala de tratamentos onde se realizam as sessões 

de preparação para o parto e se abordam questões relacionadas com a saúde materna. 

e) Espaço pós-parto e massagem ao bebé: Sala de tratamentos onde se realizam as 

sessões de pós-parto e massagem ao bebé e se abordam questões relacionadas com os 

cuidados ao bebé e saúde infantil. 

f) Gabinete de consultas: Espaço onde se realizam as consultas individuais. 

 

Fui gentilmente recebida por duas psicólogas do serviço que me levaram a conhecer 

suas instalações e me convidaram para participar da atividade que estava para começar. Era 

uma atividade em grupo com a participação das duas psicólogas e três pacientes atendidas no 

serviço: Ana Maria, negra, natural de Cabo Verde, aparentando ter idade inferior a trinta anos, 

usuária de haxixe. Estava com seu bebê, de aproximadamente 1 mês de idade; Vera Maria, 

portuguesa, aparentando ter um pouco mais de trinta anos, grávida de 08 meses, usuária 

severa de cocaína e, atualmente, inserida no serviço de terapias medicamentosas e Maria 

Gilda, brasileira, com mais de 30 anos, acompanhada por duas filhas, uma de 

aproximadamente 3 anos e outra de 11 meses, tendo sido usuária severa de múltiplas drogas. 

Atualmente, não mais necessita de medicamentos, mas continua em acompanhamento em 

terapia individual e de grupo. 

Todas sentamos em volta de uma mesa e fui apresentada às pacientes. As psicólogas 

começaram, então, a estabelecer uma conversa com elas sobre suas vidas em geral e sobre 

alguns detalhes mais individuais de cada uma delas. 

Senti um ambiente de muita confiança e as conversas se desenrolavam naturalmente. 

Eu, apenas como observadora, pude apreender somente um pouco de cada uma daquelas 

histórias. Ana Maria, chegou ao serviço encaminhada por uma instituição parceira porque, 

apesar de não ter sido diagnosticada como dependente do haxixe (sua droga de uso), estava 

grávida, sem família e sem moradia. Foi integrada, então, ao serviço de tratamento para o não 

uso durante a gravidez e, em parceria com a Maternidade Alfredo da Costa, a equipe 

acompanhou sua gestação, parto e, no momento, o pós-parto. Depois da reunião foi conduzida 

pela fisioterapeuta para uma sala específica, onde ela e seu bebê participariam de sessões de 

fisioterapia (massagens, aplicações de luzes, etc.). Além disso, quando de sua chegada ao 
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Centro, foi encaminhada à Associação Humanos, que abriga usuárias de drogas grávidas e/ou 

outras com seus bebês que estão sem moradia, na qual ainda permanece. A equipe do Serviço 

Social está trabalhando no sentido de possibilitar a Ana uma moradia e, posteriormente, 

alguma ocupação que possa lhe gerar renda para seu sustento e de seu filho. 

Vera, usuária problemática de cocaína, está em sua terceira gestação, já tendo perdido 

a guarda dos filhos anteriores por uso abusivo de drogas, abandono e negligência. Atualmente 

frequenta as consultas individuais e de grupo e participa do serviço de terapias 

medicamentosas, com monitoramento e avaliação dos níveis de toxidade em seu organismo. 

Diz que espera conseguir dar a esse bebê o que não pôde dar aos outros. Não ficou claro se 

Vera tem moradia ou se, como Ana, também está acolhida em alguma instituição parceira. 

Depois da reunião Vera foi conduzida por uma enfermeira ao serviço de terapias 

medicamentosas. 

Maria Gilda, mulher alegre, vaidosa, bem arrumada, lembra de quando chegou ao 

serviço, segundo ela, ―sem nenhuma esperança na vida‖. Tinha perdido a guarda do seu 

primeiro filho, pela dependência de várias drogas (heroína, cocaína, álcool), por abandono, 

negligência, etc. Fala para as outras de como o serviço a ajudou a mudar seu comportamento e 

sua vida. Está em tratamento há vários anos e diz que, embora não use mais nenhuma droga, 

ainda precisa do apoio que recebe no serviço. Conseguiu estabilizar sua vida, recuperar a 

guarda de seu filho e está tentando se manter com seus filhos. Fala de alguns problemas que 

vem tendo no relacionamento com seu filho mais velho, que voltou a viver com ela e as 

psicólogas a orientam. Terminada a atividade, Maria Gilda pega suas duas filhas (que 

permaneceram durante todo o tempo da reunião no espaço específico para as crianças que 

acompanham suas mães nas consultas), se despede dizendo para uma das psicólogas: ―Pois é 

doutora, diz aí pra elas... Quem te viu e quem te vê... Ninguém acreditava..., mas estou aqui... 

E muito bem...‖ (DIÁRIO DE CAMPO, junho, 2017). 

Os contatos e experiências vivenciados durante o desenvolvimento de minhas 

atividades em Lisboa me permitiram perceber outras realidades, outras ―verdades‖, que 

associadas aos agenciamentos que me atravessam e me constituem me apresentaram outras 

possibilidades de pensar. Estive com pessoas e profissionais que registram um olhar de outra 

perspectiva com o cuidado do outro, mas que, por vezes, subjetivados pela lógica do saber-

poder, se sentem desafiados pelas normas instituídas. Ainda existem preconceitos com relação 

ao consumo de drogas, inclusive entre alguns profissionais da área, que atuam no sentido de 

―resgatar‖ o consumidor a ―um estado normal‖. 
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A mudança de paradigma trazida pela Lei de Descriminalização das Drogas em 

Portugal (Lei nº 30/2000) parece ter tido um longo percurso na transformação de 

comportamentos e atitudes da população portuguesa em geral e, em particular, dos 

profissionais que atuam na área da toxicodependência. Além disso, possibilitou espaços, antes 

inexistentes, para uma profunda transformação nos padrões de consumo no território 

Português. 

A descriminalização das substâncias psicoativas, segundo Leite (2015) se revelou 

extremamente eficaz na redução do consumo problemático de heroína e de base de cocaína e 

dos problemas sociais, sanitários e de saúde a ela associados, possibilitando maior acesso à 

serviços e projetos. Por outro lado, também abriu espaço para novos padrões de consumo, 

como o uso do LSD
71

 e do MDMA
72

. 

Apesar das controvérsias que a mudança de paradigma causou, Portugal seguiu 

implementando transformações legislativas na direção de uma mudança na forma de agir 

junto aos consumidores de drogas ilícitas, procurando suavizar os efeitos que a criminalização 

teve, durante anos, sobre suas vidas. Isso resultou no aumento de toxicodependentes em 

tratamento e, aos poucos a opinião pública foi transformando seu olhar, passando a considerar 

os consumidores de droga como ―doentes‖ e não tanto como delinquentes. Entretanto, embora 

haja um grande desconhecimento sobre lei em vigor, verifica-se a produção subjetiva de que o 

consumo de substâncias psicoativas até as quantidades permitidas não é crime. 

É preciso, no entanto, enfatizar que o consumo foi descriminalizado, mas não 

despenalizado. Logo, aquele que consome drogas ilícitas ainda é punido com as sanções 

previstas na Lei e já referidas anteriormente. Essa nova legislação, apesar de ser considerada 

um avanço em termos dos cuidados dirigidos aos consumidores de drogas, parece se 

caracterizar por uma suavização das penas anteriormente aplicadas (reclusão), ―uma 

codificação mais nítida, uma considerável diminuição do arbitrário, um consenso mais bem 

estabelecido a respeito do poder de punir‖ (FOUCAULT: 85-86). O poder político passa a se 

relacionar de outras formas com os corpos. Seu controle passa a ser exercido de outras 

formas, mais sutis e mais eficientes. O conceito de punição está estreitamente ligado à relação 

de poder sobre os corpos, mais precisamente no que se refere à maneira como o poder é 

exercido para o domínio, controle, sujeição dos mesmos. 

                                                           
71

 Sigla de Lysergsäurediethylamid, palavra alemã para a dietilamida do ácido lisérgico, que é uma das mais 

potentes substâncias alucinógenas conhecidas. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/LSD>. 

 
72

 A metilenodioximetanfetamina (MDMA) denominada popularmente ecstasy, é uma substância psicotrópica 

usada frequentemente como droga recreativa. Os efeitos recreativos desejados mais comuns são aumento da 

 empatia, estado de euforia e sensação de prazer. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecstasy>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_recreativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euforia
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Finalizando, algumas pesquisas sobre o impacto social da descriminalização do 

consumo de drogas em Portugal têm demonstrado avanços e recuos nas respostas às 

demandas identificadas nesta área 
73

. De todo modo, ao se pensar no processo de construção 

de tal política, verifica-se que a mesma não se esgota em si mesma, tendo tido como suporte 

fundamental para sua implantação e efetivação outros instrumentos legislativos, 

principalmente relacionados à saúde, à assistência social, à moradia e ao trabalho. Existe em 

Portugal uma rede nacional de suporte e recursos que é atuante e que é garantida pelo governo 

federal, juntamente com as Câmaras Municipais, conforme fluxograma definido pelo SICAD 

(SICAD, 2013:45). Outro ponto importante na mudança do paradigma foi a troca da 

administração e gestão das atividades relacionadas ao consumo de drogas da esfera jurídica 

para a esfera da saúde e da assistência social. Talvez, seja esse um dos pontos que mais 

diferencie a política portuguesa daquelas existentes em outros países, incluindo o Brasil. 

 

                                                           
73 O constitucionalista liberal norte-americano, Glenn Greenwald, por exemplo, apresentou em 2009, um 

relatório intitulado ―Drug decriminalization in Portugal - Lessons for creating fair and successful drug 

policies‖. Neste relatório, de grande impacto internacional, o autor refere que no período de 1999-2006, o 

consumo jovem decresceu, tal como as doenças e mortes relacionadas com o consumo de droga. Para além 

disso, Greenwald menciona que houve um crescimento de pessoas em programas de substituição, de 1999 a 

2003, (acréscimo de 147%) e que ―a prevalência do consumo desceu de 14,1% para 10,6% (face a 2001) na 

faixa etária 13-15 anos, e de 27,6 para 21,6% nos 16-18 anos‖ (2009, p. 15). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mãe da virgem diz que não 

E o anúncio da televisão 

Estava escrito no portão 

E o maestro ergueu o dedo 

E além da porta 

Há o porteiro, sim... 

E eu digo não 

E eu digo não ao não 

Eu digo: 

É! -- proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir... 

Me dê um beijo, meu amor 

Eles estão nos esperando 

Os automóveis ardem em chamas 

Derrubar as prateleiras 

As estantes, as estátuas 

As vidraças, louças, livros, sim... 

E eu digo sim 

E eu digo não ao não 

E eu digo: 

É! -- proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir.. 

Caetano Veloso 

 

Violência, mortes, prisões superlotadas, desigualdade, racismo, corrupção e nenhuma 

redução na interdição legal das substâncias proibidas são os resultados de tantos anos de 

proibição e guerra às drogas. O mercado ilegal continua crescendo e não podemos deixar de 
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pensar nos interesses políticos e econômicos que se escondem por trás dessa ―ilegalidade‖ e a 

favorecem, como por exemplo, o comércio de armas e dos produtos utilizados 

(comercializados legalmente) na preparação de certas drogas. Surgem drogas mais baratas, 

mais potentes, mais diversificadas e mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e 

de serem criminalizados seus produtores, comerciantes e consumidores. Segundo afirma a 

desembargadora aposentada do Rio de Janeiro Maria Lúcia Karam (2014), integrante da Leap 

Brasil
74

, a guerra contra as drogas tem resultado pior que o uso. É infinitamente maior o 

número de pessoas que morrem por causa dessa guerra do que pelo consumo das próprias 

drogas. Ela faz questão de destacar que a Leap não incentiva o uso de drogas e reconhece os 

danos e o sofrimentos que o abuso de drogas, lícitas ou ilícitas, pode causar, mas defende a 

adoção de uma política que reduza os efeitos nocivos das drogas e não que agregue a eles 

violência. ―Precisamos pôr fim à fracassada proibição e à sua nociva e sanguinária guerra. 

Precisamos legalizar e consequentemente regular a produção, o comércio e o consumo de 

todas as drogas.‖ (KARAM., 2014).  

Nessa enorme escalada de violência em nome do combate às drogas, o discurso do 

enfrentamento ao crack tem sido um modo de recrudescer a repressão, pois pesquisas 

mostram que não há um usuário exclusivo de crack. Concordando com Bastos (2013), do 

Laboratório de Informações em Saúde (Lis/Icict/Fiocruz), que participa de trabalho de campo 

nas cenas de uso da droga, isolar o crack como alvo principal de combate é um equívoco do 

ponto de vista de uma política pública. O uso do crack, segundo ele, inclusive por suas 

propriedades farmacológicas de estimulante potente e de absorção rápida, está geralmente 

associado ao de outras substâncias, como álcool, maconha e ansiolíticos.  A situação atual e 

os rumos da política em relação ao tema são, para o pesquisador, nebulosos , os conflitos 

acontecem dentro do governo e também nos canais de expressão da opinião pública. 

A atual realidade brasileira aponta para a produção de subjetividades ligadas à lógica 

da segurança. E é a partir dessa lógica que o uso de drogas ilícitas vem sendo tratado e tendo 

seu discurso veiculado a todo momento pela mídia. Tais conteúdos são internalizados como 

verdades e interferem na capacidade de julgamento dos indivíduos sobre o tema, provocando, 

muitas vezes, comportamentos e atitudes racistas e discriminatórias para com o usuário dessas 

drogas. Para Amarante, pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental 

e Atenção Psicossocial - Laps/Ensp/Fiocruz - (2013), vemos tanto a defesa da internação 
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 Criada no Brasil em 2010, a Agentes da Lei contra a Proibição (Leap, na sigla em inglês), é o braço brasileiro 

de uma organização internacional criada para dar voz a policiais, juízes, promotores e integrantes do sistema 

penal que entendem que a guerra às drogas é uma batalha perdida e que causa mais mortes e violência do que 

sua liberação. 
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compulsória de usuários de crack, como a denominação de epidemia para o cenário do uso da 

droga. Segundo ele, o uso da palavra epidemia utilizada nesse contexto tem ―conotação de 

contágio, de contaminação virótica‖, e cunho pejorativo. Como referido anteriormente, a 

mídia reduziu a questão do crack a caso de polícia e fortaleceu a noção de cracolândia — 

―exibida como se fosse um reality show‖ —, fomentando um desejo coletivo de ―limpeza 

urbana‖, a serviço de processos de reurbanização, especulação imobiliária e limpeza étnica, 

relacionados à reestruturação urbana e do capital. Além disso, foi sendo produzido, à 

semelhança da forma como que o mundo das interdições tem sido abordado, um ―mercado do 

crack‖, fomentado pela necessidade do Ministério da Saúde dar respostas à pressão social, 

liberando para os municípios recursos destinados ao combate à droga,  podendo influenciar, 

sobretudo, os municípios do interior, a superestimar o problema para receber esses recursos. 

Segundo Amarante, ainda no mundo da interdição judicializada, um caminho possível 

para o controle do abuso de drogas seria a redução de danos. ―Quando o usuário busca 

redução de danos, essa é a primeira demonstração de que ele quer cuidar de si. É preciso 

estabelecer relações de parceria, de cuidado e de autocuidado com o usuário‖ (AMARANTE, 

2013). O pesquisador reforça, ainda, que a guerra às drogas aumenta a violência social. 

―Temos que discutir a legalização e criar espaços de uso seguro‖. Concordando com 

Amarante, é importante que entrem também na discussão drogas lícitas e substâncias 

psicoativas em uso regular na medicina, ―adotadas de maneira submissa e servil‖, com base 

em pesquisas centradas no interesse de mercado. ―Não se vê a campanha Prozac: é possível 

vencer!‖, exemplifica ele. 

Outras pesquisas apontam que há um grande problema na aplicação concreta da Lei de 

Drogas no Brasil, diante do grande número de possíveis usuários, ou pequenos traficantes, 

flagrados com pequenas quantidades e, a depender da sua condição social (basicamente 

econômica e racial), condenados pela prática do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico). Isso 

mostra a existência de critérios diferenciadores objetivos, o que acarreta uma produção 

subjetiva que prevalece na leitura ou na desconsideração da lei, admitindo-se aqui a presunção 

de traficância. Segundo Rodrigues,  

 

Nessa brecha, segue a prática da seletividade penal, marcando a diferença social e de 

cor entre ―usuários‖ e ―traficantes‖. Hoje, é provável que aquele que não se 

enquadre no estereótipo de ―usuário‖ ou ―traficante‖ não tenha problemas com a 

polícia. Para quem não tem essa sorte ou recursos (para eventuais subornos ou 

advogados), o proibicionismo funciona. E funciona seletivamente, sustentando a 

violência e grandes negócios (2009:6).  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867208/artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06
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O Brasil insiste na manutenção de um discurso legitimado por um saber-poder 

instituído por lógicas morais, jurídicas, higienistas, racistas e policialescas. O debate sobre o 

tema, entretanto, avança na sociedade brasileira e intelectuais, formadores de opinião, 

organizações da sociedade civil, médicos, entre outros segmentos, defendem a mudança que 

vai desde a descriminalização do porte para o consumo de todas as drogas até a regulação 

apenas da maconha. 

Enfim, a Lei 11.343/06, promulgada em 2006, proíbe penas de prisão para usuários de 

drogas, mas prescreve penas alternativas que se aplicam aos acusados de cultivo para uso 

pessoal; mantém tanto o cultivo quanto o uso definidos como crimes, passíveis de pena; 

aumenta a pena mínima para o tráfico de drogas, resultando em mais pressão sobre um já 

sobrecarregado sistema penal; não especifica as quantidades de drogas que podem ser usadas 

para diferenciar usuários de traficantes, deixando que essa distinção seja decidida pelos juízes 

com base em critérios gerais; não prevê o tratamento para mulheres (incluindo adolescentes) 

usuárias de drogas e grávidas, que buscam os serviços públicos de saúde e têm seus bebês 

―apreendidos‖. Ainda que, inicialmente, concebida como uma lei considerada progressista, 

acabou dando continuidade aos discursos moral, jurídico, médico e higienista.  

Aqui, pensando na descontinuidade dos  discursos, é importante ressaltar que as 

instituições indicadas para viabilizar o atendimento aos usuários de drogas, sejam elas 

CAPSad, Consultório na Rua ou Comunidades Terapêuticas, embora apresentem 

metodologias de cuidados distintas (já referidas nos capítulos anteriores), funcionam a partir 

de lógicas e produções subjetivas, assim como por determinações econômicas e políticas que, 

instituídas, sustentam certos modos de funcionamento. Sendo assim, para os profissionais  

que são subjetivados por esses discursos, o grande desafio é a resistência ao instituído e a 

ousadia em criar linhas de fuga reinventando outras práticas de cuidado mais livres desses 

assujeitamentos.  

Analisando especificamente os cuidados atuais dirigidos às gestantes usuárias de crack 

e em situação de rua no Rio de Janeiro e considerando o olhar repugnante e condenatório da 

sociedade e as práticas punitivas observadas, parece que ainda temos muito o que 

problematizar e debater. 

As políticas públicas pensadas para essa população seguem as lógicas da 

normalização, da culpabilização e da responsabilização dessas mulheres por possíveis danos 

aos seus bebês única e exclusivamente atribuídos ao uso do crack, de uma forma isolada e 

descolada do percurso histórico da pobreza, da miséria, da marginalização, da condenação e 

da punição dos ―matáveis‖. Além disso, lhes é negado o direito de decidir o que fazer com seu 

corpo, com seu bebê, com suas relações, com sua vida.  
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Na construção subjetiva em relação a essas mulheres podemos verificar que o crack, 

ou melhor, o consumo ostensivo de drogas em ambientes desprovidos de qualquer suporte ou 

proteção, chega em suas vidas muito depois de situações de abandono social, de violência, de 

preconceito e de desrespeito. Na maioria das vezes, o que é denominado ―o crack‖  é apenas 

mais uma tentativa de suportar os sofrimentos, medos e angústias, da mesma forma que o 

Prozac, o Rivotril, o Lexotan, e tantas outras drogas lícitas utilizadas para anestesiar os 

corpos, os desejos e as resistências. Numa sociedade tão medicalizada, com tantos 

especialistas em produzir ―corpos dóceis, obedientes e felizes‖, parece que certos corpos são 

vistos como ―não naturais‖ porque resistem e, por isso mesmo, são considerados abjetos. A 

mulher gestante ―usuária de crack‖ representa um deles. 

Acredito que problematizar tal realidade significa viabilizar desconstruções e 

deslocamentos para se pensar no cuidado dessas mulheres, cada uma em sua singularidade, 

com desejos, vivências, ilusões, esperança e tudo aquilo que para elas tenha importância. A 

―verdade‖ que é internalizada por elas pelos diferentes discursos que as atravessam lhes 

conferem um ―lugar de dejeto‖ numa sociedade que se considera ―limpa‖, saudável‖, 

―responsável‖, ―normal‖ e ―dentro da lei‖.  

As políticas públicas, por mais que pretendam ser inovadoras e progressistas, fazem 

parte de uma produção subjetiva constituída por regras e normas que universalizam e 

generalizam, impedindo, muitas vezes, a prática da liberdade tanto das gestantes usuárias de 

crack quanto daqueles que se ocupam do seu cuidado. Como pensar em uma prática de 

liberdade que potencialize, agenciando referências múltiplas que (re)signifique as vidas dessas 

mulheres, se esse for o desejo delas?  São vidas interditadas por proibições, julgamentos, 

punições e regulamentações.  

Finalizando, depois de mais esta etapa do vivido, depois de tantos estudos, leituras, 

reflexões, experiências, acontecimentos e relações que me provocaram desterritorializações e 

reterritorializações de pensamentos, conhecimentos e verdades, eu ainda me sinto no ―meio de 

algum caminho‖... Penso que todos esses agenciamentos que passaram a fazer parte da minha 

constituição enquanto ser humano, nem tão natural, nem tão sujeito, nem tão livre, 

contribuíram para que, na esteira conceitual dos autores e mestres que me apontaram outras 

possibilidades de verdades, bem como nas verdades que conheci nas relações com os usuários 

de drogas, dentre eles as gestantes, seus desejos e suas possibilidades e nas relações com  

aqueles que se ocupam de seu   cuidado, eu pudesse ter a  ―quase certeza‖ de que meu saber 

será sempre um ―n - 1‖. Nesse saber estará sempre faltando o saber do ―outro‖, a verdade do 

―outro‖. 
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POSFÁCIO 

 

Essa tese já estava pronta quando, em 06 de fevereiro de 2019 foi publicada a NOTA 

TÉCNICA Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS (ANEXO D)
75

 que trata de alterações nas 

políticas nacionais de saúde mental e de drogas. 

Embora não haja mais tempo no presente estudo para problematizar a referida 

orientação do Ministério da Saúde para as ações dirigidas aos pacientes psiquiátricos 

―incluindo aqueles com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas 

(álcool, maconha, cocaína, crack e outras drogas)‖ (CGMAD/DAPES/SAS/MS, 2019:3), não 

posso me furtar aqui de colocar algumas questões que podem servir de subsídios para debates 

futuros sobre mais essa normatização das condutas.  

Podemos perceber que essa é mais uma estratégia da política de retrocesso que está 

ganhando espaço no cenário atual brasileiro e que ameaça a nossa democracia de uma forma 

geral. Não estão em jogo, portanto, apenas as políticas psicossociais, a reforma psiquiátrica, a 

reforma sanitária e o S.U.S. A educação, a segurança, os direitos dos trabalhadores, a 

participação social nos debates de interesse da população, também são alvos dessa manobra 

política. 

O que se percebe na referida nota técnica é uma completa desvalorização de anos de 

lutas e resistências no campo da saúde mental para se conseguir a mudança do paradigma da 

institucionalização daqueles considerados ―doentes mentais‖ e o término de todas as práticas 

que ali aconteciam. Ignora-se que foram anos de debates e considerações com a participação 

dos profissionais que lidavam diretamente com essa população, para que não mais ocorram as 

desumanidades cometidas nessas instituições ―em nome da saúde‖.  

Não vejo, nesse tipo de recomendação, a preocupação com a saúde da população e sim 

o fato de que a vida cada vez mais mercantilizada faz do binômio saúde/doença um dos 

negócios mais lucrativos, envolvendo não só interesses políticos, como também de categorias 

profissionais que, com um sistema público de saúde (que financia o privado) conseguem 

lucros altíssimos. Não esquecendo, além disso, da indústria farmacêutica. Não é por acaso que 

verificamos um aumento significativo de diagnósticos de patologias psiquiátricas, inclusive 

em crianças, e que os medicamentos psiquiátricos estão entre os mais vendidos no mercado. 
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O retrocesso das recomendações contidas na nota técnica com relação ao paciente 

psiquiátrico (categoria em que foram incluídos os usuários ―abusivos‖ de drogas), traz de 

volta as práticas de enorme repressão, do confinamento, da impregnação medicamentosa, do 

extermínio e do higienismo urbano.  

Seguindo o pensamento de Foucault sobre a atenção que o Estado dispensa aos 

indivíduos, ―[...] surpreendemo-nos diante de todas as técnicas criadas e desenvolvidas para 

que o indivíduo não escape de forma alguma ao poder, à vigilância, ao controle, ao sábio, à 

reeducação nem à correção (FOUCAULT, 2006a, p. 54). 

Em se tratando das gestantes usuárias de crack estudadas na presente pesquisa, como a 

nota técnica não traz nenhuma recomendação específica a elas dirigida, entende-se que terão o 

mesmo tratamento dos demais usuários de drogas. Entretanto, existe aí uma particularidade: 

ao serem confinadas estarão levando outra vida em seu ventre. Que encaminhamentos terão 

esses bebês ao nascerem? Apesar da Nota Técnica Conjunta MDS/MSaúde nº 001/2016
76

,  

que estabelece diretrizes, fluxo e fluxograma para a atenção integral às mulheres e 

adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus filhos 

recém-nascidos (referida no capítulo 4, item 4.2. p. 120), a perspectiva atual é de que os bebês 

sejam retirados dessas mulheres e também institucionalizados. Além do desrespeito, do 

preconceito, da criminalização e da enorme violência a que estão submetidas, ainda serão 

destituídas da maternidade. 

Penso que a luta e a resistência nesse contexto serão viáveis a partir das lentes 

micropolíticas. Será no cotidiano das instituições responsabilizadas pelo desenvolvimento das 

ações previstas na nota técnica, que aqueles profissionais que possuem outro olhar para o 

tratamento tanto dos pacientes psiquiátricos quanto dos usuários de drogas, poderão criar 

resistências e trabalhar de forma criativa e um pouco menos submetidas. 

Enfim, acredito que outras estratégias desse tipo vão continuar a ser implantadas, uma 

vez que a atual política brasileira caminha para a privatização do Brasil como um todo, não só 

da saúde, mas da educação, da segurança, da Amazônia, da ciência e tecnologia, da cultura e 

de tudo que é público. Podemos ver com isso ameaçados não só todos os direitos que 

conquistamos, mas a própria democracia brasileira.  
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ANEXO C – Notificação Recomendatória nº 03/2010 do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo 

 

 

Fonte: LOPES, L.R., 2018 



165 

 

 



166 

ANEXO D – Nota Técnica nº 11/2019 – CGMAD/DAPES/SAS/MS 
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