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Apresentação
“Nenhum tipo de violência é justificável e todo 
tipo de violência é evitável”
(ONU, Estudo Mundial sobre Violência contra 
Crianças) 

A publicação que ora apresentamos ao público congrega autoras e autores de 
diversas áreas do conhecimento e instituições, a quem agradecemos pelas valiosas 
reflexões reunidas em artigos com enfoques diferentes acerca de um tema de 
grande relevância: proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Os textos que compõem a publicação mantêm como fio condutor o debate sobre 
as ações do poder público de ‘recolhimento e internação compulsória’ de crianças 
e adolescentes que se encontram nas ruas do Rio de Janeiro e supostamente 
fazem uso de drogas, principalmente o crack.

Agradecemos de maneira especial a parceria do Fundo Brasil de Direitos 
Humanos pelo apoio na realização desse projeto.

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA 
RIO DE JANEIRO1 é uma organização que tem como missão institucional 
“Promover a prevalência e respeito da dignidade humana, por meio da defesa 
jurídico-social dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da mobilização 
social e da educação popular” na defesa, promoção e controle social de direitos 
humanos de crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. Atua, assim, 
seguindo as diretrizes e parâmetros estabelecidos tanto em nível nacional, como 
regional e internacional, com o objetivo de garantir observância aos direitos de 
milhares de meninas e meninos que vivem nesta capital e região metropolitana.

 Ao longo da sua existência desenvolve uma prática e reflexão em torno 
da defesa intransigente dos direitos humanos da infância e adolescência, com 
o fundamental apoio dos parceiros VIC NGO Kinderrechten2 (ONG para os 
direitos da Criança), da Stichting Sint Martinus3 e colaboradores individuais e 
voluntários.

O CEDECA-RJ tem como estratégia a atuação articulada com movimentos 
1  http://www.cedecarj.org.br/
2  http://vicngo.be/nl
3  http://www.sintmartinus.newsman.com/
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de defesa dos direitos humanos, vinculando suas ações com as políticas públicas 
e com as práticas democrático-populares, privilegiando ações de fortalecimento 
coletivo, articulando-se em redes (nacional e internacional) como: Coordenação 
Colegiada4 da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente – ANCED – Seção DCI Brasil5, ECPAT-Brasil6, secretaria executiva 
da Rede Não Bata, Eduque7, Rede Rio Criança8 e Rede Nacional de Defesa do 
Adolescente em Conflito com a Lei (RENADE)9, Campanha Nacional Criança 
Não é de Rua10, além de parcerias com Universidades, entidades profissionais, 
Fóruns (da criança e do adolescente - DCA e do Orçamento - FPORJ11), 
Defensoria Pública (CDEDICA), movimentos sociais e comunitários.

O coletivo do CEDECA-RJ é formado por um grupo de 31 associadas 
e associados12, composto por estudantes, pedagogos, psicólogos, advogados, 
economistas, assistentes sociais, contadores, professores universitários e artesã 
que dão sustentação política as ações desenvolvidas pela instituição.

Na estratégia de mobilização e advocacy o CEDECA-RJ tem se 
posicionado publicamente sobre temas relacionados à violação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes: uso indevido de recurso do fundo da 
infância, tortura, exposição indevida da imagem de vítimas de violência, 
redução da idade penal, “depoimento sem dano” ou “depoimento especial” 
de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência. 

Por entendemos que o fenômeno de crianças e adolescentes em situação 
de rua é reflexo do intenso processo de exclusão, e deve ser enfrentado pelo 
Estado, sociedade e família com medidas efetivas e apropriadas que assegurem 
o acesso à educação, ao abrigo e aos serviços de saúde divulgamos um 
posicionamento público sobre “recolhimento e internação compulsória de 
criança e adolescentes”, participando e fortalecendo mobilizações e debates 
sobre a temática.

4  A coordenação colegiada 2013/2014 é composta pelos CEDECAS: Rio de Janeiro, Maria dos Anjos (Ron- A coordenação colegiada 2013/2014 é composta pelos CEDECAS: Rio de Janeiro, Maria dos Anjos (Ron-
dônia) e Glória de Ivone (Tocantins).
5  http://www.anced.org.br/
6  http://ecpatbrasil.blogspot.com.br/
7  http://www.naobataeduque.org.br/
8  http://rederiocriancarj.blogspot.com.br/
9  http://www.renade.org.br/
10  http://www.criancanaoederua.org.br/
11  http://www.fporj.blogger.com.br/
12  No ano de 2013 o associado Wanderlino Nogueira Neto foi eleito membro do Comitê das Nações Unidas 
para os Direitos da Criança.
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“Recentemente o Brasil recebeu duas importantes missões da ONU: O 
Relator Especial sobre Tortura (Juan E. Méndez); e o Grupo de Trabalho sobre 
Detenção Arbitrária. Ambas evidenciaram o quanto o tratamento do usuário de 
drogas no país está se confundindo com o a penalização no campo da justiça 
criminal. As duas missões alertaram para o risco de que a internação involuntária 
de usuários de drogas atravesse o ‘limiar de maus-tratos, equivalente à tortura, 
ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes’, como colocou Méndez”.  
(Gilberto Gerra, chefe do Departamento de Prevenção às Drogas e Saúde do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime).13

 No Brasil, a política nacional voltada para crianças e adolescentes 
é chamada de Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Este sistema serve de 
diretriz aos Estados e Municípios, para que à luz da política nacional possam 
desenhar, desenvolver e implementar as políticas locais de atenção à infância 
e juventude. A legislação nacional também regula através de lei federal – o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - e de dispositivos constitucionais, 
como deve ser desenvolvida a política de atenção às crianças e adolescentes e 
priorizam as atuações dos governos locais, desde que estas sejam condizentes 
com os dispositivos constitucionais e da lei federal. 
 A forma em que a política pública para crianças e adolescentes está 
organizada permite que as decisões sejam tomadas por um Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Este Conselho, de 
composição paritária, sendo a metade de seus membros representantes da esfera 
de governo local e a outra metade representantes de organizações da sociedade, 
determina qual a política deve ser adotada e como será realizada a distribuição 
dos Fundos Orçamentários para sua implementação.
 Infelizmente, em muitos casos, o executivo municipal atropela este 
processo e se utiliza de mecanismos não democráticos para colocar em prática 
seus interesses. É o caso de atos exclusivos do Poder Executivo, como Decretos 
e Resoluções. Assim passou com a situação a ser tratada neste Relatório - A 
Resolução nº 20/2011 que determinou o recolhimento e a internação compulsória 
13  Parte do artigo “Da coerção à coesão” publicado no Jornal O Globo, 6/4/2013
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para crianças e adolescentes em situação de rua usuários (ou não) de drogas.
 Com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos (edital anual 
2012)14, o CEDECA-RJ desenvolveu uma pesquisa que contém a produção 
normativa acerca do recolhimento e internação compulsória no município do 
Rio de Janeiro; opiniões de especialistas em diversas áreas do conhecimento 
relacionadas ao recolhimento e internação compulsória. O projeto de pesquisa 
previa, ainda, a elaboração de instrumentais para visitas aos abrigos onde essas 
crianças e adolescentes tem sido encaminhados e um documentário audiovisual 
sobre a situação, com depoimentos de diversos especialistas e, inclusive, dos 
principais envolvidos, as crianças e adolescentes em situação de rua. Embora 
tenham sido elaborados os instrumentais para a visita aos abrigos, a mesma foi 
inviabilizada pelas autoridades após terem sido veiculadas nos jornais denúncias 
graves de superfaturamento por parte da entidade que administrava os abrigos. 

Notas Metodológicas 

A metodologia adotada consistiu na elaboração de um projeto de pesquisa que 
possui dois objetivos principais: 1) Avaliar os efeitos da política de recolhimento 
e internação compulsória de crianças e adolescentes em situação de rua e/ou 
usuários de crack na cidade do Rio de Janeiro, apontando as contradições e 
as violações de direitos dessa política, na perspectiva da proteção integral 
orientadora do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, por meio do 
monitoramento dos abrigos na cidade e de um vídeo-documentário; e 2) 
Promover um amplo debate público, envolvendo a sociedade civil, os diversos 
atores do sistema de garantia de direitos, a universidade e os próprios segmentos 
atingidos, no sentido de problematizar o consenso existente em torno da 
internação como solução e visibilizando outras abordagens e experiências. 
Após a delimitação do objeto da pesquisa, consistente na avaliação da política 
de recolhimento e internação compulsória de crianças e adolescentes, ou seja, 
com idade até 18 anos de idade, vivendo em situação de rua, usuários ou não 
14 O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma iniciativa pioneira que pretende contribuir para a promoção dos 
direitos humanos no país, criando mecanismos sustentáveis de doação de recursos voltados para a promoção e a proteção 
dos direitos civis, econômicos, sociais, ambientais e culturais.  (http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/)
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de drogas, passou-se a execução do projeto. A pesquisa foi desenvolvida em 
duas fases, com a realização de atividades transversais para a coleta do material 
audiovisual. A primeira fase consistiu na elaboração de instrumentais de 
pesquisa, consistente em roteiros de entrevistas para orientar a coleta do material 
audiovisual e também das informações a serem obtidas na visita in loco aos 
abrigos para onde são levados os adolescentes que foram compulsoriamente 
recolhidos. Ainda nesta fase, foram realizadas reuniões com representantes 
de organizações não-governamentais, conselhos de classe (como os conselhos 
regionais de psicologia e serviço social), representantes da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, entre outros, 
com a finalidade de articular esses espaços e envolvê-los na pesquisa através da 
elaboração de pareceres técnicos, divididos por cada área do conhecimento, como 
sendo do ponto de vista jurídico, do serviço social, da saúde, da comunicação e 
das políticas públicas. O CEDECA-RJ enviou ofícios para os órgãos competentes 
solicitando autorização para visitar os abrigos para onde os adolescentes são 
levados após uma operação de recolhimento compulsório. A equipe do projeto 
realizou um levantamento da produção normativa existente a respeito do tema, 
que inclui pareceres e posicionamentos de organizações e conselhos. 

A segunda fase da pesquisa consistiu na sistematização dos dados coletados 
tanto em documentos escritos, quanto em depoimentos de especialistas e nas 
articulações e logística para realização do Seminário que aconteceu no dia 
19/03/2013 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para discutir 
as violações de direitos humanos de crianças e adolescentes oriundos da política 
de recolhimento e internação compulsória no município do Rio de janeiro. 
O Seminário contou a participação de especialistas, estudantes, professores, 
Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e técnicos. Participaram das 
mesas de debates: Esther Arantes, professora da UERJ e PUC e Conselheira 
do CONANDA representando o Conselho Federal de Psicologia; Jan Daniels 
– Facilitador do Programa VIC Brasil; Vereador Renato Cinco; Márcia Gatto 
(Rede Rio Criança); Eufrásia Maria Souza das Virgens (Defensora Pública - 
Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDEDICA); 
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Roberto Gevaerd - (Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ); Luiz Mario Behnken - 
(Coordenador do Fórum Popular do Orçamento do Rio de Janeiro - FPORJ); 
Alice de Marchi - (Justiça Global - Brasil) e Ana Lúcia da Silva - Assistente 
Social e Técnica de Gerência e Saúde Mental e Coordenadora do Fórum Estadual 
de Atenção ao Uso de Álcool e Drogas.

Com apoio membros da Equipe do CEDECARJ: Vera Cristina Souza, Pedro 
Pereira, Melisanda Trentin, Alexandra Montgomery, Victor Ribeiro, Bernardo 
Serpa, Clayse Moreira e Suanny Martins. 

Durante o evento foi lançado o blog: http://cedecarj.hotglue.me que contém 
vídeos de entrevistas com especialistas no tema da infância e adolescência, 
normativa nacional e internacional, relatórios de direitos humanos e dos artigos 
que compõem a presente publicação com a opinião de especialistas de diversas 
áreas do conhecimento a respeito da política de internação e recolhimento 
compulsório.

Equipe do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA 
RIO DE JANEIRO.
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Alice De Marchi Pereira de Souza e Isabel Costa Lima1

 Este trabalho tem como objetivo problematizar o recolhimento e a 
internação compulsória de crianças e adolescentes que se encontram nas ruas 
do Rio de Janeiro e supostamente fazem uso de drogas, principalmente o crack. 
Colocamos em análise as forças em jogo na implementação dessa política 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e apontamos o retrocesso que 
ela representa no campo das políticas públicas de saúde e assistência social, 
contrariando princípios e diretrizes de importantes marcos legais e avanços 
alcançados. Afirmamos a necessidade urgente da implementação de uma 
rede intersetorial, inclusiva e territorializada de serviços já deliberados em 
conferências e balizados por marcos regulatórios bem como pelos princípios 
dos Direitos Humanos.
Debaixo da marquise, crianças brincam, adolescentes zoam uns dos outros. 
Já estão quase camuflados na escuridão da noite pela fuligem que confunde 
suas roupas com o concreto. A madrugada na cidade maravilhosa é traiçoeira: 
a rua que parecia tranquila agora é invadida pelas sirenes piscantes do carro 
de polícia. Há correria. Há quem ceda de imediato. Há fugas – mas há mais 
capturas. Importa pouco se alguns ali estivessem com cachimbos nas mãos: a 
van da Prefeitura precisa levar um número que soe grande na notícia que sairá 
no jornal do dia seguinte. Pernas e braços se debatem porque não se quer ir com 
o policial, educador, ou seja lá qual for o nome destes que arrastam o grupo para 
o veículo. Trata-se de mais uma “operação de combate ao crack” realizada com 
sucesso.

Em 27 de maio de 2011, com o aval do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da cidade do Rio de 
Janeiro implementa, através da Resolução nº 20, o recolhimento e a internação 
compulsória de crianças e adolescentes em situação de rua que supostamente 
fazem uso de crack e outras drogas.2

1  Alice De Marchi Pereira de Souza é psicóloga (UFRGS), mestre em Psicologia (UFF) e doutoranda em 
Psicologia Social (UERJ). Isabel Lima é psicóloga, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana (UERJ). Ambas 
são pesquisadoras na Justiça Global e atualmente compõem a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro.
2  Caso estejam nas ruas no período noturno, o recolhimento independe da constatação do uso de drogas.

Um déjà vu: recolhimento e internação compulsória de 
crianças e adolescentes e a reedição de práticas de controle da 
pobreza na cidade do Rio de Janeiro
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 O protocolo prevê que a abordagem seja feita por funcionários da 
SMAS acompanhados da Polícia Militar. Todas as crianças e adolescentes 
são de imediato encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA) – sem flagrante delito, o que por si só já é uma afronta à 
Constituição Federal – para que sejam identificados e para que seja verificada 
a existência de mandado de busca e apreensão por descumprimento de medida 
socioeducativa. Caso haja um mandado expedido para algum adolescente, o 
mesmo é encaminhado para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas 
(DEGASE). Em algumas regiões da cidade, ao invés de irem para a delegacia,  
as crianças e adolescentes logo após a operação são levadas para o Batalhão da 
Polícia Militar. Lá, profissionais da SMAS – inclusive psicólogos e assistentes 
sociais – remanejados de seus serviços de origem aguardam para realizar um 
atendimento cujo objetivo é identificar todos para posterior encaminhamento 
das informações para a delegacia.
 As crianças e adolescentes que não são levadas para o sistema 
socioeducativo são conduzidas para a chamada Central de Recepção, porta de 
entrada para os “abrigos especializados em dependência química” conveniados 
com a SMAS. Não há qualquer avaliação de equipe médica quanto à situação de 
dependência química antes da institucionalização.
Interessa-nos, no presente trabalho, colocar em análise as forças em jogo 
nesse triste contexto ora apresentado. Há um grave retrocesso em conquistas 
importantes no âmbito da reforma em saúde mental antimanicomial e da luta 
pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no marco da proteção integral 
preconizada pelo ECA, principalmente no que se refere ao enfrentamento à 
histórica institucionalização da infância e adolescência pobres. De que forma 
esses discursos de proteção vêm (re)produzindo práticas de exclusão? Que 
lugar é dado ao crack nesse cenário “empedrado” (CUNDA, 2011)? Traçar essa 
história do presente nos parece fundamental para que se apontem, implementem 
e fortaleçam não só práticas de resistência à logica de controle e criminalização 
da infância e adolescência pobres, mas também que se efetivem ações e políticas 
públicas já criadas em espaços legítimos para tanto. 

O recolhimento compulsório de crianças e adolescentes pobres das ruas do Rio 
de Janeiro não é nenhuma novidade na história da cidade. Aliás, pelo contrário: a 
cena narrada no início desse texto traz uma incômoda sensação de déjà vu, uma 
vez que zonas turísticas e consideradas nobres3 são alvo de ações que visam 
manter as ruas livres desses personagens em situação de rua há muito tempo. 
Presenças que tanto desagradam o olhar daqueles que querem ver e “melhor 
circular” num modelo de cidade “limpa”, “saudável”, “funcional”. Todo ano, é 
3  Referimo-nos aqui aos bairros da Zona Sul, principalmente Copacabana, Ipanema e Leblon, mas também 
podemos citar a região da Lagoa Rodrigo de Freitas e o Centro Histórico da cidade.
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possível observar a intensificação dessas operações no período imediatamente 
anterior às comemorações de Ano Novo e Carnaval – para mencionar o mais 
óbvio. Mas a preocupação em retirar essa população das ruas e das vistas dos 
transeuntes é especialmente maior em momentos que antecedem grandes eventos 
que mobilizam interesses do empresariado e de governantes. Assim foi nos meses 
que precederam acontecimentos como a ECO 92, os Jogos PanAmericanos de 
2007, os Jogos Militares de 2011, a Rio+20 em 2012 – e assim tem sido na época 
atual, tempos de preparação para a Copa das Confederações de 2013, Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.  
Assistimos hoje a um reordenamento higienista da cidade segundo a lógica da 
“ordem pública”. Desta forma, o recolhimento e a internação compulsória devem 
ser situados numa articulação com várias outras medidas, como remoções de 
dezenas de favelas4 e instalação de Unidades de Polícia Pacificadora. Análises 
com as quais concordamos (CUNDA, 2011; GATTO, 2011) revelam que essa 
gestão da urbe tem sido norteada pelos interesses do capital, de alguns grupos 
da sociedade e dos governos com ele alinhados. No caso do Rio de Janeiro, fica 
evidente que a preocupação principal é a imagem da cidade global da qual o 
município vem se revestindo a partir da atração de grandes investimentos – e não 
as pessoas que nela moram (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS, 
2012). A atenção dada é ainda menor aos setores da sociedade que há muito 
sofrem com a ausência e/ou ineficácia das políticas públicas, efeito do descaso 
do Estado em uma conjuntura de grande desigualdade social.
O movimento higienista no Brasil está muito ligado a teorias eugênicas e 
racistas importadas da Europa no final do século XIX e início do século XX. 
Tais teorias, que não por acaso emergem na mesma época em que estão em curso 
várias propostas de abolição da escravatura nas Américas, condenam as misturas 
raciais e as caracterizam como “indesejáveis, produtoras de enfermidades, 
de doenças físicas e morais” (COIMBRA & NASCIMENTO, 2003, p. 20). 
Num cenário cada vez mais urbano do capitalismo industrial, era preciso não 
só produzir uma suposta essência para o trabalhador e consumidor “ideais” 
como também esquadrinhar e segmentar a cidade como espaço de circulação 
eficiente, livre de quem ocupasse a rua, indivíduos esses que passam a ser “alvo 
de uma ação policial que almejava alijar da cidade seus homens improdutivos – 
mendigos, dementes, miseráveis” (MIZOGUCHI, COSTA & MADEIRA). Para 
onde seriam levados? A resposta está na multiplicação das instituições totais, 
responsáveis pelo encarceramento em massa dessas vidas desimportantes: 
manicômios, orfanatos, prisões, onde essas mesmas vidas seriam examinadas, 
categorizadas, classificadas.
Alimentado por esses referenciais teóricos, o higienismo avança com a 
4  Segundo reportagem da revista Caros Amigos de abril deste ano, a própria Prefeitura anunciou a remoção de 
119 comunidades (UCHOAS, 2012). 
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legitimidade do estatuto científico atribuído ao saber (e poder) médico e pauta 
diversas outras práticas profissionais, ditando socialmente o modelo ideal 
de família nuclear burguesa e ao mesmo tempo indicando que aqueles que 
desviassem disso seriam virtualmente perigosos (FOUCAULT, 1986).
No Brasil, essa forte vinculação entre pobreza e violência produzida na aliança 
entre juristas e médicos aparecerá escancarada no Código de Menores, em 1927. 
Souza (2009) aponta o abismo entre duas infâncias/juventudes construídas 
por essa lei, a primeira específica para esse público no país. Trata-se do menor 
– criança ou jovem “em perigo” ou “perigoso” por ser abandonado, carente, 
infrator, perambulante – e da criança – saudável, que estuda, que tem família, 
e por isso não requer assistência especial (ARANTES, 1999; BULCÃO, 2002; 
COIMBRA & NASCIMENTO, 2003). A institucionalização e o confinamento 
de crianças pobres, em grande parte decorrente deste marco legal, funcionou 
não apenas como depósito daqueles que não se queria ver, mas também como 
um grande laboratório, permitindo tanto a retirada de crianças da rua como a 
produção de um saber sobre a irregularidade – saber este que não se destinava 
a solucionar a questão das desigualdades sociais, mas um aprendizado de como 
submeter esta população a uma determinada lógica de organização. (ARANTES, 
1995, p.215) 
 Acontece que, como já disse Michel Foucault (1979), onde há poder há 
resistência. E é ela, a resistência, que insurge sob as formas de luta contra aquilo e 
aqueles que pretendem controlar a vida: a retirada forçada de meninos e meninas 
das ruas também sempre foi objeto de preocupação e repúdio da sociedade civil 
organizada. Essas mesmas vidas, por tantos consideradas desviantes, anormais, 
a serem corrigidas e confinadas, por outros são defendidas em sua potência, 
liberdade e direitos. 
O período de redemocratização do Brasil foi marcado por intensos debates e 
movimentos no campo das políticas sociais, alguns destes materializados no 
texto da constituição federal. Para além do texto da lei, os movimentos pela 
reforma sanitária, pela reforma em saúde mental e pela garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes apontam para a construção de um outro modelo de 
sociedade. Tanto no campo da saúde mental quanto no campo das políticas para 
a infância, é ressaltada a importância do convívio familiar e comunitário dentro 
das políticas públicas e é refutada qualquer medida que represente segregação 
e exclusão. No âmbito das lutas no campo da infância e adolescência, os 
diversos atores sociais envolvidos na elaboração do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, finalmente publicado em 1990 após 63 anos de Código de 
Menores), principalmente os movimentos sociais, denunciavam naquela época 
o enclausuramento de meninos e meninas nos grandes internatos e tentavam 
materializar propostas que dessem conta de enfrentar a desigualdade social e 
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as precárias condições de vida de crianças e adolescentes sob o paradigma da 
proteção integral. 
 A partir das conquistas destes movimentos, institucionalizadas no SUS, 
no ECA e na lei da Reforma Psiquiátrica, uma série de políticas públicas vem 
sendo discutidas e deliberadas no âmbito dos conselhos e conferências, com a 
participação da sociedade civil e do poder público. No que tange à atenção ao 
uso de álcool e outras drogas, dentro da política de saúde mental, são criados 
dispositivos de base territorial que pressupõem a intersetorialidade, um sistema 
inclusivo e o cuidado em liberdade. Tais estratégias no Rio de Janeiro, no entanto, 
têm sido implementadas de modo precário e insuficiente.
 Com relação à política municipal do Rio de Janeiro, os movimentos 
sociais que atuam no campo da infância e adolescência e os conselhos de direitos 
têm defendido a efetivação do Plano Municipal de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente em situação de Rua, elaborado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que nunca saiu do papel. O plano em 
questão propõe caminhos para o enfrentamento da situação de pobreza e 
abandono verificada nas chamadas “cracolândias”, o que envolve a articulação 
intersetorial de políticas públicas, dada a complexidade da questão cujas raízes 
se encontram em problemas sociais históricos, em contraposição à falsa solução 
midiática do recolhimento compulsório que têm promovido violência, exclusão 
e total desrespeito à dignidade humana.
Desde a sua implantação, o procedimento estabelecido pelo Protocolo nº 20 
vem sendo denunciado por organizações que atuam no campo da infância e 
adolescência, pelos conselhos de direitos das crianças e adolescentes municipal, 
estadual e nacional, conselhos de classe, OAB, entidades de direitos humanos 
e inclusive gestores de saúde municipais e estaduais, por ferirem as políticas 
públicas de saúde, de atenção ao uso de álcool e outras drogas, a Reforma em 
Saúde Mental, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os princípios mais 
básicos dos Direitos Humanos. 
 Foram inúmeras as mobilizações contrárias à atual política da Prefeitura 
do Rio de Janeiro desde o anúncio da referida resolução da SMAS, como 
audiências públicas, fiscalizações aos “abrigos especializados”, atos públicos, 
elaboração de manifestos, reunião com representantes da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, entre outras iniciativas.
 Ainda assim, apesar dessa grande movimentação, da repercussão 
nacional e nos meios de comunicação hegemônicos, a prática do recolhimento e 
da internação compulsória continua ganhando força na cidade do Rio de Janeiro 
e servindo – pasme-se – como “modelo” em outros cantos do país. 
 O que vemos hoje é o discurso sobre o crack e sobre um suposto 
quadro de epidemia sendo usado para desqualificar os recursos existentes no 
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âmbito das políticas públicas construídas democraticamente, como se estes não 
dessem conta da situação dos sujeitos que fazem uso do crack, embora a rede 
substitutiva ao modelo manicomial não tenha sido efetivamente consolidada 
devido ao investimento insuficiente nas políticas públicas de saúde mental. O que 
observamos parece nos apontar, na verdade, para uma reedição dos manicômios 
e da lógica do confinamento dos indesejáveis, mais uma vez contando com os 
saberes técnico-científicos para a legitimação de tais práticas e discursos. “O 
discurso médico-jurídico obteve na junção droga-violência-perigo a validade 
para abrigar o público dos anormais e submetê-los a um circuito de exclusão e 
esquecimento”. (CUNDA, 2011, p. 106)

O advento do crack como substância de uso cotidiano na cidade alterou o 
mercado de drogas com a venda a varejo de uma cocaína empobrecida. Os 
aparatos de segurança e justiça foram os primeiros a aclamarem o problema. 
O entendimento foi que se faziam urgentes medidas de choque contra a 
comercialização da droga, bem como estratégias de controle aos usuários dela. O 
Juiz, nesse proceder, recuperou a nascença da loucura enquanto matéria jurídica, 
aliando-se uma vez mais ao Alienista. Um produto claro do enlace entre código 
infracional e diagnóstico médico são as ordens de internação compulsória para 
os “crackeiros”. (IDEM, p. 11)
 
Assim, o usuário de crack vai sendo produzido como perigoso e irrecuperável. 
Nesse cenário, a patologização de crianças e adolescentes e a fala em nome 
do cuidado e da defesa da saúde vêm mascarando as estratégias higienistas e 
punitivas de controle social da pobreza. São os velhos discursos de proteção 
e práticas de exclusão (NASCIMENTO & SCHEINVAR, 2012). É preciso, 
urgentemente, não só apontar e denunciar esses engodos e déjà vus, mas também 
exigir que os equipamentos de uma rede que integre serviços e saberes, cuidando 
em liberdade e em respeito às crianças e adolescentes de forma integral sejam 
implementados de uma vez por todas.



17

Referências bibliográficas

ARANTES, E.M.M. Rostos de crianças no Brasil. In: PILOTTI, F. ; RIZZINI, I. 
A Arte de Governar Crianças: A História das Políticas Sociais, da Legislação 
e da Assistência à Infância no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Interamericano 
del Niño, Editora Universitária Santa Úrsula, Amais Livraria e Editora, 1995.

ARANTES, E. M. De “criança infeliz” a “menor irregular” – vicissitudes na arte 
de governar  a infância. In: JACÓ-VILELA, A. M.; JABUR, F.; RODRIGUES, 
H. B. C. (orgs.). Clio-psyché: Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: 
UERJ, NAPE, 1999.

BULCÃO, I. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos 
conceitos ―criança e ―menor. Em: NASCIMENTO, M. L. (org.).  Pivetes: a 
produção de infâncias desiguais. Rio de Janeiro: Oficina do autor, 2002.

COIMBRA, C. M. B. & NASCIMENTO, M. L. Jovens Pobres: o mito da 
periculosidade. In: FRAGA, P. C. F. & IULIANELLI, J. A. S. Jovens em tempo 
real. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS. Megaeventos e violações 
dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Comitê Popular 
da Copa e Olimpíadas, 2012. Disponível em: <http://comitepopulario.files.
wordpress.com/2012/04/dossic3aa-megaeventos-e-violac3a7c3b5es-dos-
direitos-humanos-no-rio-de-janeiro.pdf>. Acessado em 12 de agosto de 2012.

CUNDA, M. F. Tramas empedradas de uma psicopatologia juvenil. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional). Programa de Pós-
graduação em Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

FOUCAULT, M. F. Vigiar e Punir. Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 
1986.
______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
GATTO BRITO, M. O outro lado de uma política de governo na reprodução e 
perpetuação de desumanidades: o recolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. 2011.140f.  Dissertação (Mestrado em 
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.



18

MIZOGUCHI, D. H.; COSTA, L. A.; MADEIRA, M. L. Sujeitos no sumidouro: 
a experiência de criação e resistência do Jornal Boca de Rua. Psicol. Soc.,  Porto 
Alegre, v.19, n.1, Abril 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102718220070001
00006Ing=en&nrm=iso>. Acesso em 08 de agosto de 2012.

NASCIMENTO, M. L.; SCHEINVAR, E. Infância: discursos de proteção, 
práticas de exclusão. Estudos e pesquisas em psicologia,  Rio de Janeiro,  v. 5,  n. 
2, dez. 2005. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1808-42812005000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 de 
agosto de 2012.

OLIVEIRA, E. Estamos usando o crack. Artigo publicado no Correio 
Brasiliense em 29 de novembro de 2011.

SOUZA, A. M. P. In(ter)ventar: encontros possíveis entre psicologias e 
juventudes. Dissertação (Mestrado em Psicologia) Programa de Pós-graduação 
em Psicologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade 
Federal Fluminense, 2009.

UCHOAS, L. A Copa do Mundo é nossa? Em: REVISTA CAROS AMIGOS. 
Ano XVI, nº 181. São Paulo: Casa Amarela, setembro de 2011.



19

Merci, Loïc!1

Nilo Batista2

 A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade 
do Rio de Janeiro tem hoje como principal programa o recolhimento compulsório 
da população de rua. Tal programa dispõe de um documento básico, a Resolução 
SMAS nº 20, de 27 de maio de 2011, que nos ajuda a compreender sua dinâmica. 
Diariamente, funcionários da Secretaria lotados num “Serviço Especializado em 
Abordagem Social” (art. 3º) patrulham as áreas urbanas onde aquela população 
procura abrigo e convivência, recolhendo os pobres numa “Central de Recepção” 
(art. 4º, incs. V e XIV), “protegendo-os e impedindo-os de evasão” (art. 4º, 
inc. XI). Já se vê que “abordagem social” e abordagem policial não são muito 
diferentes. O pretexto mais invocado, especialmente para adolescentes, é o uso 
de crack, aquele subproduto do refino da cocaína que passou a ser mais realizado 
em território brasileiro na razão direta da implantação da política de controle dos 
precursores (e, portanto, outra criação do proibicionismo). 
 Caso o adolescente (ou a criança, no texto da Resolução) 
“esteja nitidamente sob a influência do uso de drogas”, ele “deverá ser mantido 
abrigado em serviço especializado de forma compulsória” (art. 5º, § 3º). Porém 
mesmo se a coisa não for tão “nítida” assim, ou seja, “independentemente de 
estarem (os recolhidos) ou não sob a influência do uso de drogas, também 
deverão ser mantidos abrigados/acolhidos de forma compulsória, com o 
objetivo de garantir sua integridade física” (art. 5º, § 4º).
 Este programa, como se vê, é grosseiramente 
inconstitucional e ilegal, atingindo no coração os avanços do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (e a Convenção na qual está ele inspirado) e 
restaurando as políticas higienistas autoritárias da primeira República. Não 
1  Este artigo foi publicado originalmente em Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de 

Janeiro, organizado por In: Vera Malaguti Batista. Revan, 2012
2  Nilo Batista é Professor Titular de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro.
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obstante, a assepsia social das ruas e a detenção imotivada da pobreza urbana 
foi saudada entusiasticamente pela mídia conservadora. Não admira: é imenso 
o pedaço do bolo dos negócios olímpicos e futebolísticos que tocará aos meios 
de comunicação. Estranho é tal Resolução ter obtido algum apoio em setores do 
Ministério Público e mesmo do Poder Judiciário. 
 Para ficar num desconchavo mais evidente: após a 
Resolução SMAS nº 20, de 27 de maio de 2011, o tratamento jurídico de usuários 
de drogas passa a depender estritamente de sua classe social. Os adolescentes 
de classe média, que consomem maconha na praia de Ipanema à luz do sol ou 
da lua, podem no máximo ser conduzidos à Delegacia especializada, onde não 
permanecerão. Se for um usuário adulto, tampouco poderá ser preso em flagrante, 
já que ao simples uso de drogas ilícitas nossa lei não responde com pena privativa 
de liberdade. Mas se o adolescente for um pobre, surpreendido sob o viaduto 
pelos beleguins da “Abordagem Social”, estará sujeito a esta detenção mais ou 
menos prolongada, que nenhuma lei do país impõe – tão somente imposta pelo 
ato de um Secretário Municipal de Assistência Social! A violação do princípio 
da legalidade acompanha a violação do princípio da isonomia. 
 Essa transformação da assistência social em serviço 
policial, que está levando à indignação os setores mais esclarecidos dos Conselhos 
Regionais e do próprio Conselho Federal de Serviço Social, certamente será 
contida por um tribunal em Brasília, se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro não o fizer. O importante a destacar, aqui, é que Loïc Wacquant 
previu e descreveu precisamente este fenômeno: a policização dos programas 
de assistência social na passagem do Estado previdenciário ao Estado punitivo. 
Para usar palavras do artigo dele, glosado neste volume, temos aí “a colonização 
do setor assistencial pela lógica punitiva e panóptica da burocracia penal”. 

II
 Os atores do campo jurídico trabalham a questão 
criminal, há mais de um século, segundo três perspectivas metodológicas: a 
da criminologia, a do direito penal e a da política criminal. Essa acomodação, 
difundida especialmente por Franz von Liszt (e entre nós disseminada pela 
tradução de seu Tratado, feita em 1899 por José Hygino), subsiste até hoje 
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como uma espécie de summa divisio das assim chamadas “ciências criminais”; 
no entanto, o conteúdo e o método de cada uma dessas disciplinas sofreram 
drásticas transformações. 
 A criminologia, para von Liszt e para a legião de juristas 
que o seguiram, seria a ciência causal-explicativa do delito. Como o delito é uma 
criação política (um ato legislativo), esta concepção positivista da criminologia 
oferecia-lhe como objeto o produto final das valorações de legislador. Para 
além da legitimação acrítica de todo ato legislativo, tal criminologia era 
completamente atravessada pela falácia naturalista de Hume. O giro copernicano 
que levou o olhar criminológico para o próprio ato legislativo e para as agências 
do sistema penal, consumado na segunda metade do século XX, originaria 
um conjunto importante de estudos que, a despeito de orientações díspares e 
por vezes colidentes, podem ser reunidos sob o amplo rótulo de Criminologia 
Crítica, mais por oposição às criminologias positivistas e funcionalistas do que 
pelo compartilhamento de um marco teórico unitário. 
 A expressão direito penal, que se confundia às vezes 
com o poder punitivo (naquele “direito penal subjetivo” que exprimia um ius 
puniendi teoricamente inviável e politicamente encobridor) e às vezes com seu 
próprio objeto (naquele “direito penal objetivo” que com maior clareza pode 
ser chamado de programação criminalizante ou simplesmente de legislação 
penal) está hoje reservada ao saber jurídico que se ocupa da interpretação das 
leis penais para oferecer um sistema orientador de decisões que contenham todo 
o poder punitivo inconstitucional, ilegal ou irracional. Sinteticamente, o direito 
penal é a racionalização jurídica do poder punitivo. 
 Política criminal era o pomposo título que o penalismo 
positivista atribuía a um conjunto assistemático de considerações sobre 
reformas da legislação penal, frequentemente perpassadas de paternalismo 
legal, moralismo vulgar contratualista e uma fé inquebrantável no behaviorismo 
punitivo (preventivismo). Tal política criminal era completamente dependente 
do método jurídico, da dogmática jurídico-penal; não pode causar espanto que 
para von Liszt suas funções fossem a crítica do direito vigente e a preparação 
do direito futuro. Alguns avanços, no marco desse horizonte estreito, ocorreram, 
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como na reivindicação roxiniana de que a política criminal intervenha na 
construção dogmática, mas estranhamente a política criminal se manteve afastada 
da ciência política. O “âmago do poder político” que Wacquant adequadamente 
percebe no super-encarceramento neoliberal continuará à margem da política 
criminal até que ela se liberte dessa histórica dependência, e se realize como a 
ciência política do poder punitivo. 

III
 Essas três províncias da questão criminal, entre as 
quais transitam os juristas, receberam da obra de Loïc Wacquant generosas 
contribuições. Se coubesse destacar alguma delas, a primazia tocaria ao 
desvelamento das correspondências entre o regime econômico e o sistema penal. 
Há muito tempo que essas correspondências não eram desnudadas com tanta 
clareza, iluminadas agora pela síntese pedagógica: “do Estado previdenciário ao 
Estado penal”. Além disso, Wacquant, ao contrário de Rusche, é contemporâneo 
das transformações que captura e descreve (entre os sistemas penais do 
capitalismo industrial e os do capitalismo vídeo-financeiro de trabalho morto). 
 O sistema penal do capitalismo industrial ostentava 
cruel simplicidade: a fábrica, a penitenciária (invariavelmente less elegibility) 
e o exército de reserva, tudo sob o controle da criminalização da greve e da 
vadiagem. Simples, silencioso e lucrativo. 
 As transformações do sistema penal na transição do 
capitalismo industrial para o novo capitalismo vídeo-financeiro de trabalho 
morto mereceram letras garrafais na edição de 19 de junho de 2011 de O Globo. 
Nesse dia, o velho jornal trazia na primeira página uma manchete curiosa: “Brasil 
faz 18 leis por dia e a maioria vai para o lixo”. Lia-se, abaixo: “há também leis 
que, de tão antigas, são quase ridículas: a Lei de Contravenções Penais, de 1941, 
prevê prisão para quem ‘se entregar à ociosidade’”. Na página 4, a questão era 
teorizada: 

“Por erros de origem, algumas leis já nascem mortas. Outras, outrora 
importantes, vão perdendo o propósito com a evolução dos costumes 
sociais e deixam de ser aplicadas, mesmo sem sair de cena. Um dos 
casos clássicos é a Lei de Contravenções Penais (...) que mantém 
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artigos que hoje chegam a arrancar risadas daqueles que deveriam 
aplicá-los. Pretexto da polícia, no passado, para levar à prisão 
suspeitos de crimes de difícil comprovação (...)”. 

 Esta passagem sobre a dessuetude da contravenção 
da vadiagem – certamente não por “erros de origem” – é exemplar, e cumpre 
exemplarmente a tarefa de esconder seus motivos históricos. A passagem 
do capitalismo industrial para o capitalismo vídeo-financeiro transnacional 
é chamada de “evolução dos costumes sociais”... A função estrutural da 
contravenção “no passado” – prover mão de obra para as fábricas, constranger 
o sujeito à venda da própria força de trabalho – é escondida atrás de um uso 
conjuntural, que foi prestar-se eventualmente a legitimar a prisão imotivada de 
um suspeito pobre. Aliás, ao transcrever o teor da contravenção, o jornal omitiu 
a parte que advertiria para a natureza classista da criminalização: “Art. 59. 
Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, 
sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência”. Quem 
tinha renda, podia. Apesar de todo o esforço e habilidade para falar do assunto 
passando ao largo de sua significação econômica e jurídica, uma coisa é certa: o 
novo capitalismo de trabalho morto não precisa mais da contravenção que tantos 
serviços prestou ao capitalismo industrial sob aprovação dos jornais.

IV
 Divergindo de David Garland, Loïc Wacquant vê no 
punitivismo neoliberal não um dilema criminológico resolvido pela cultura do 
controle e sim uma “estratégia política notavelmente bem sucedida”, capaz de 
revitalizar o mito moderno da eficácia punitiva estatal e de condenar a “difusa 
ansiedade” social açulada pelo desamparo neoliberal. O sucesso dessa “estratégia 
política” pode ser medido por sua generalização: se o pensamento único 
econômico ainda se permite matizes mais ou menos socializantes (ainda que na 
forma de redistribuição de renda arrecada), a questão criminal é trabalhada de 
forma idêntica por partidos e lideranças da mais afastadas longitudes utópicas. 
É como se a política criminal fosse um corpus de crenças intangíveis; duvidar 
delas numa campanha eleitoral seria mais ou menos como negar a infalibilidade 
do papa num concílio. No Brasil, as duas forças que têm se alternado no poder, 
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a social-democracia e o neotrabalhismo, coincidiram em tudo nas políticas do 
setor. O grande encarceramento brasileiro atual foi obra conjunta de FHC e Lula, 
a despeito da radical diferença, em favor do segundo, nos resultados sociais dos 
respectivos governos. 
 Alguns efeitos do punitivismo neoliberal sobre a reflexão 
penalística e a legislação penal merecem aqui ser evocados. Perante o progressivo 
desamparo de um sujeito de direitos cuja carne era cortada diariamente, 
na flexibilização de direitos trabalhistas e previdenciários – inspiradora de 
flexibilização das próprias garantias individuais – a reflexão penalística 
enveredou por dois caminhos. Os autores comprometidos com o “velho e bom 
direito penal liberal”, nascido como contrapoder oposto aos patíbulos operísticos 
do ancien regime, refugiaram-se na categoria do bem jurídico. Como fruto do 
princípio liberal da lesividade, é indispensável à caracterização de um delito 
a ofensa a um outro: sem alteridade não há conflito que interesse ao direito. A 
categoria do bem jurídico, que substituiu o direito subjetivo da vítima como 
signo dela no conflito, foi apropriada por uma teorização legitimante do poder 
punitivo segundo a qual a principal função da criminalização primária seria a 
proteção de bens jurídicos. Sobrevive nesta noção de bem jurídico tutelado um 
vestígio do argumento contratualista fundacional hobbesiano; que tenha ele 
se mantido sob o neoliberalismo é espantoso. Enquanto na realidade o Estado 
mínimo confiscava ou reduzia direitos, na literatura penalística encontrávamos 
um sujeito falsamente “protegido” dos saques cabíveis num crime, ainda que 
exposto aos saques preconizados pela lei. É estranho que no mundo marcado 
pela sociabilidade individualista do “salve-se quem puder”, pelo desamparo, 
tenha tocado ao discurso penalístico acenar com uma falsa proteção, provinda da 
crença jamais demonstrada na eficácia dissuasiva da ameaça penal. Mas existe 
algo pior do que tomar uma falsa proteção como ponto de partida teórico, como 
endoxa inesgotável. Houve quem, sob inspiração de Luhman, resolvesse demitir 
o próprio bem jurídico, substituído pela pura restauração das expectativas 
normativas decepcionadas pela violação da norma, o que significa afinal a 
demissão da alteridade e a transição de um direito penal da ofensa (do feito) 
para um direito penal da vontade (do autor “desleal” ou “inimigo”), à maneira 
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daquele direito penal em Kiel elaborado para o III Reich. 
 Os efeitos do punitivismo neoliberal sobre a reflexão 
penalística e a legislação penal estão hoje bem visíveis. A expansão da 
criminalização primária se vale de dispositivos teóricos preocupantes, como 
os crimes de perigo abstrato, a tipificação de atos preparatórios, os delitos-
obstáculo, os bens jurídicos aparentes, os delitos de acumulação. Quem poderia, 
há cinquenta anos, prever que a disciplina dos crimes sexuais viveria o retrocesso 
que hoje observamos? Até quando a invasividade e a truculência com as quais as 
leis anti-drogas armam as polícias conseguirão ofuscar o fracasso irremediável 
do proibicionismo? Discutir política criminal às vezes é proibido (a chamada 
Marcha da Maconha foi proibida na maioria dos Estados, até o Supremo Tribunal 
Federal autorizá-la). 

V
 Não há dúvida de que Foucault equivocou-se “ao 
identificar a retirada de cena da penitenciária”, como implacavelmente 
registra Wacquant. Ele errou, e todos os criminólogos e penalistas então em 
atividade erraram. Nos anos setenta estávamos todos convencidos de que os 
sistemas penais tenderiam a retrair-se: no final de seu importante livro, Baratta 
evocava Radbruch para propor como horizonte utópico a superação do direito 
penal. Nas revistas especializadas da época só se falava de descriminalização, 
despenalização, desjudicialização, diversion, mediação... As escalas penais 
baixavam nos países centrais: no Código Penal da Áustria de 1974, o máximo 
da privação de liberdade era de vinte anos (art. 18,2) e no da República Federal 
da Alemanha de 1975, exceptuada a prisão perpétua, quinze anos (art. 38,2); este 
fora também o patamar máximo no Código da República Democrática Alemã, 
de 1968 (art. 40,1). As chamadas “alternativas” à privação de liberdade entravam 
gloriosamente em cena: quem poderia supor que elas ampliariam a intervenção 
punitiva deixando intacta a pena que teriam pretendido substituir?! 
 Talvez a questão aqui, para além do registro do erro, 
pudesse dirigir-se a sua generalização. Por que razão, nos anos setenta, todo 
mundo – y compris Foucault – achou que os sistemas penais centrados na pena 
inventada pelo capitalismo industrial, na prisão, iriam reduzir seu desempenho?
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VI
 Deste tão rico artigo, que oferece a oportunidade de 
agradecer a Loïc Wacquant tantos esclarecimentos lançados sobre a realidade 
social dos sistemas penais na onda neoliberal, gostaria de arbitrariamente 
retomar duas ou três passagens.
 Uma delas remete ao behaviorismo. Os penalistas se 
retorcem de inveja ao perceber como os sociólogos – certamente não todos – 
mencionam o behaviorismo como um projeto teórico completamente esgotado, 
a despeito da sobrevivência difusa de crenças na governança estimulada de 
condutas.
 A inveja se explica. Nos discursos legitimantes da pena, 
sempre se confrontam critérios expiatórios retributivos (do culto de Delfos 
a Hegel) e critérios preventivistas (de Platão a Feurbach); um exame mais 
acurado revela que tais critérios são antes complementares do que antagônicos. 
Muito embora a penitenciária neoliberal, ao contrário da penitenciária do 
Estado de bem-estar imersa nas utopias ressocializadoras, seja essencialmente 
neutralizante, filiável portanto a um critério expiatório-retributivo, o discurso 
parlamentar da criminalização primária tem de oferecer a seu público uma pena 
providente, capaz de prevenir a infração e reabilitar os infratores. 
 No direito penal contemporâneo predominam as 
concepções preventivistas da pena; houve até mesmo um “adeus a Kant e a 
Hegel” (coisa distinta é saber se seus fantasmas não permaneceram assombrando 
juristas e tribunais). E essas concepções preventivistas envolvem o mais vulgar 
behaviorismo, no qual à pena tocaria a função de estímulo aversivo. É curioso 
recordar que no próprio campo do behaviorismo a eficácia da punição foi 
questionada; Burruhs Skinner tem páginas muito desconfiadas da punição. Mas 
nos livros de direito penal espera-se da pena simplesmente a regência interna 
do comportamento humano, seja do criminalizado (prevenção especial) seja das 
demais pessoas (prevenção geral). E não só atribuem-se à pena os efeitos mágicos 
de orientar condutas, como esta crença realimenta o processo de criminalização 
primária: como a pena dispõe desses efeitos mágicos, a produção de novas leis 
penais preveniria conflitos... Exatamente o contrário do que se passa na realidade, 
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mas com os dividendos que Wacquant assinala em seu texto: a nomorréia penal 
permite “às elites políticas reafirmarem a autoridade do Estado e reforçar o 
déficit de legitimidade que atinge as autoridades quando abandonam a missão 
da proteção social e econômica estabelecida durante a era fordista-Keynesiana”. 

VII
 Uma rígida referência à mídia, partindo da feliz síntese 
de Wacquant: “a teatralização da penalidade migrou do Estado para a mídia 
comercial e para o campo político in toto, estendendo-se da cerimônia final da 
sanção para abarcar toda a cadeia punitiva, outorgando um lugar privilegiado 
às operações policiais em áreas habitadas por população de baixa renda e às 
confrontações nas salas de audiência em torno de réus célebres”. 
 A desqualificação da política, principalmente no 
registro paroxístico que poderíamos caracterizar como anti-política, encontrou 
na criminalização o mais poderoso dos instrumentos, na dependência contudo 
da publicidade espetaculosa dos procedimentos concretos. Para esta finalidade, 
a seletividade do sistema penal passou às mãos da mídia: duas caretas do 
mais imbecil de todos os âncoras desfecham imediatamente uma investigação 
contra seu alvo. Surgiram, ao lado dos indefectíveis “especialistas” – aqueles 
acadêmicos cuja opinião coincide com a do editorial – personagens judiciários 
com vocação para a justiça criminal do espetáculo, capazes de imprimir ao 
processo um ritmo de refinado playwriting, de aprofundar o maniqueísmo da 
percepção policialesca difundido pelos meios de comunicação, de construir o 
personagem do justiceiro implacável. 
 Os patíbulos operísticos do antigo regime foram 
substituídos pelo pelourinho virtual, atado ao qual o padecente já não vê desfilar 
diante de sua vergonha os curiosos da praça, mas é sua própria imagem que 
desfila, angustiada e impotente, por dezenas de milhões de lares. 

VIII
 Detenhamo-nos brevemente sobre a referência que 
Wacquant faz à “alegoria da responsabilidade individual”. 
 Nenhum outro campo do direito burguês estava mais 
adequado ao marcante individualismo do empreendimento neoliberal do que 
o do direito penal. Foi uma obra do penalismo ilustrado centrar na pessoa e 
no patrimônio do infrator o estrito alvo do exercício punitivo, dele excluindo 
pessoas próximas (familiares, amigos etc) alheias ao cometimento do delito, que 
antiga tradição, incorporada ao direito germânico, costumava co-responsabilizar. 
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Ao contrário do que se passa em outros ramos do direito, em matéria penal a 
responsabilidade jamais é coletiva ou solidária, e sim individual. Além disso, 
é também subjetiva, no sentido da insuficiência do mero injusto objetivo e da 
exigência de que se reconheça a culpabilidade do autor. 
 Para a sociabilidade de mercado, ouro sobre azul. Não 
se discutirão jamais as práticas do capitalismo financeiro – mas pode existir um 
banqueiro desonesto, como aquele czar do Nasdaq hoje encarcerado. Não se 
discutirão jamais as opressões do latifúndio – mas pode haver um fazendeiro que 
mande matar a missionária que está organizando a resistência dos camponeses. 
Não se discutirão jamais as feridas abertas em Pachamama – mas poderemos 
acompanhar pela televisão o processo contra o diretor da fábrica na qual ocorreu 
o último vazamento. 
 Noticiar e comentar conflitos sociais pela perspectiva 
de suas representações jurídico-penais oferece este conforto, provindo da 
responsabilidade penal individual: nada de aprofundar a análise, basta-nos 
investigar este banqueiro, este fazendeiro, este industrial... Se considerarmos 
ainda as vantagens decorrentes da criminalização de um branco rico (que 
desmentiria a seletividade estrutural dos sistemas penais e ainda acenaria com 
uma mobilidade social às avessas) teremos que nos assustar com essas afinidades 
tão estreitas entre neoliberalismo e pena. 
 Devemos aos trabalhos de Loïc Wacquant importantes 
contribuições para a criminologia, a política criminal e o direito penal. Ao 
contrário de boa parte da sociologia brasileira, alinhada ao poder punitivo e 
insensível à brutalidade do sistema penal, Wacquant desvela as correspondências 
profundas entre governança neoliberal e a ascensão do Estado penal. Merci, 
Loïc; os penalistas brasileiros são seus devedores. 
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Recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua: a face 
bárbara dos fascismos nossos de cada dia

Márcia Gatto Brito1

Recolhimento..., tratam a gente como se fosse bicho! 
Queimam nossas coisas… Na rua perdi amigos, me deu 
uma dor no peito...2.

Meninos e meninas perambulam pelas ruas numa difícil passagem entre 
o sonho e a realidade. São chamados de “menores”, “pivetes”, “trombadinhas”, 
“marginais”... Descalços, sujos e maltrapilhos, eles estão por aí, em toda parte e 
em parte alguma. Estejam onde estiver, esta presença nas ruas, acompanhada das 
ações violentas da polícia e da cena dolorosa de uma sociedade que fecha o vidro 
do carro e avança o sinal, traduzem uma insensibilidade de mais de 500 anos e 
denuncia o descaso e omissão do Estado na execução de políticas públicas que 
respeitem os direitos humanos e as reais necessidades desse público.

O recolhimento da população pobre nas ruas, em especial, de crianças e 
adolescentes, se assemelha a um tipo de política de governo adotada desde o final 
do Brasil Império e que predomina até os dias de hoje. Assim, do ponto de vista 
histórico, o recolhimento não é um fato novo. As políticas públicas adotadas pelo 
governo municipal do RJ, bem como em outras grandes metrópoles do mundo, 
no enfrentamento da situação de rua da população empobrecida (mendigos, 
desempregados, sem-teto, “meninos de rua”, etc.), pouco avançaram em sua 
filosofia e prática. Em pleno século XXI, observamos ainda a permanência e 
manutenção de práticas arbitrárias, de viés eugênico e higienista. Num Estado 
democrático, onde os direitos deveriam ser iguais para todos, esses processos 
1  Márcia Gatto Brito é Mestre em Políticas Públicas e Formação Humana. Faculdade de Educação – Progra- Márcia Gatto Brito é Mestre em Políticas Públicas e Formação Humana. Faculdade de Educação – Progra-
ma de Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2  Parte da entrevista feita com J, um adolescente de 16 anos, que ficou vários anos numa transição rua-
família-rua-instituição-família-rua, até que voltou para casa. Hoje estuda e vai começar a trabalhar.
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mostram-se contraditórios, pois reportam-nos a determinados períodos históricos 
como a ditadura militar, ou os que promoveram e instalaram o “nazifascismo” 
em alguns países, porém que parecem presentes ainda hoje em momentos de 
crise, no discurso sanitarista de higienização social, limpeza étnica, controle, 
discriminação e criminalização dos pobres.  

Muitas foram, e são, as operações de recolhimento realizadas pelo 
Governo Municipal do Rio de Janeiro, algumas delas em parceria com o Governo 
Estadual, como uma forma de atuação emergencial, sem muita preocupação 
em implementar políticas públicas processuais e contínuas, que atendam às 
reais necessidades dessas crianças e adolescentes que estão em situação de 
rua. Os resultados da adoção dessas práticas podem ser considerados nulos ou 
insignificantes diante da complexidade do problema, pois sempre há o retorno 
dessa população às ruas, sem perspectiva alguma de mudança ou promoção 
de vida. Associam-se a isso os apelos de parcela significativa da sociedade e 
da mídia, que cobram providências imediatas do poder público para retirar a 
população que se encontra nas ruas da cidade, sem se aterem às causas dessa 
situação, nem tampouco com o futuro dessas pessoas. 

Os “indesejáveis” da cidade, nem sequer são reconhecidos como 
titulares de direitos. Vistos como não-cidadãos e potencialmente perigosos, o 
uso de práticas repressivas e de controle pelo Estado é a forma historicamente 
reconhecida e concebida de atuação junto a esse segmento da população. As 
tensões estão presentes nessas relações sociais, produzindo um afastamento 
e dominação de um segmento da população sobre outro.  Para o sociólogo 
Boaventura Souza Santos, vivemos a emergência do fascismo societal:

Não se trata do regresso do fascismo dos anos trinta e 
quarenta. Ao contrário deste último, não se trata de um 
regime político, mas de um regime social e civilizacional. 
Em vez de sacrificar a democracia às exigências do 
capitalismo, promove a democracia até ao ponto de não 
ser necessário, nem sequer conveniente, sacrificar a 
democracia para promover o capitalismo. Trata-se, pois, 
de um fascismo pluralista e, por isso, de um fascismo que 
nunca existiu (SANTOS, 1998, p.26).  
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Segundo Boaventura (1998), “o capitalismo deixou de fazer concessões, 
a democracia perdeu a capacidade de distribuir rique za, e as sociedades 
acabaram de senvolvendo relações fascistas”, diz ele, referindo-se ao número 
cada vez maior de pessoas excluídas do contrato social. Ou seja: onde os 
direitos estão ausentes ou minimizados. O estabelecimento de uma so ciedade é, 
para Boaventura, a estabilização das ex pectativas. Diz ele que “hoje, como no 
fascismo, há pessoas que não sabem se amanhã terão comida ou se continuarão 
vivas.” A perda de direitos e da noção de cidadania está ligada ao que Boaventura 
chama de “colapso das expectativas”. 

Reportando-nos às crianças e aos adolescentes em situação de rua, 
podemos dizer que este “colapso das expectativas” pode ser traduzido num 
tipo de sentimento presente em muitas delas. Apesar da grande capacidade de 
resistência dessas crianças e adolescentes frente às práticas bárbaras e desumanas 
das quais são vítimas, em contrapartida isso gera conseqüências que refletem 
em seu cotidiano nas ruas, em seu comportamento, e em sua visão de futuro. 
Vivendo muito em função da busca de estratégias de sobrevivência do hoje e do 
agora, muito poucas são as perspectivas de futuro.  

O autor Alessandro De Giorgi (2006), fazendo uma comparação entre 
dois textos de épocas diferentes (um de um autor anônimo de Paris, no ano de 
1676, que falava da situação de mendicância; e outro texto de W. J. Bratton, ex-
chefe de polícia da cidade de Nova Iorque, em 1997, na época da execução do 
programa “Tolerância Zero”), comenta:

O autor anônimo do opúsculo do século XVII e o ex-
chefe de polícia de Nova York, que foi o principal artífice 
das estratégias da Zero Tolerance, parecem se inspirar 
na mesma filosofia: idêntico é o desprezo por aquela 
pobreza extrema que, de modo desabusado, ousa mostrar-
se, contaminando o ambiente metropolitano, idêntico o 
entrelaçamento entre motivos morais e alusões vagamente 
eugênicas; idêntica a hostilidade contra tudo aquilo que 
perturba o quieto e ordenado fluir da vida produtiva 
citadina, defendendo-a da infecção do não-trabalho, do 
parasitismo econômico, do nomadismo urbano; idêntica, 
sobretudo, a implícita equação entre marginalidade social 
e criminalidade, entre classes pobres e classes perigosas 
(DE GIORGI, 2006, p.26). 
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O comentário de De Giorgi expressa o quanto parece estar cristalizado o 
pensamento e as práticas da classe dominante e seus instrumentos de dominação, 
ao longo de séculos, sobre a classe subalterna. O campo simbólico também é 
algo que chama a atenção, que tem na produção e difusão da cultura do medo 
um grande aliado para legitimar ações repressivas e criminalizadoras contra a 
chamada “classe perigosa”. Vera Malaguti (2003) diz que:

(...) no Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem 
sempre servido para detonar estratégias de neutralização e 
disciplinamento planejado das massas empobrecidas. (...) 
É no campo simbólico e na ação prolongada de inculcação 
que se desenvolvem relações de concorrência pelo 
monopólio do exército legítimo da violência simbólica 
(MALAGUTTI BATISTA, 2003, p.21).

O recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua, realizado 
pelo Poder Público Municipal do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Militar 
e Guarda Municipal, feito de forma arbitrária e violenta contra um grupo de 
pessoas em condições precárias, parece acentuar contradições existentes na 
atualidade de um Estado democrático, que por vezes executa ações semelhantes 
às fascistas. Para Luiz Carlos Lopes (2008), 

(...) o fascismo da atual fase da modernidade é liquefeito. 
Como um gás, está em toda parte. Não precisa ser 
assumido para funcionar, estando adaptado às exigências 
do tempo presente. Existe nas práticas de governo e, 
em outros exemplos, em simples atos de burocratas 
e outros agentes do poder público. (...) Está diluído 
nas concepções que as mídias de hoje fazem circular, 
por vezes, naquelas consideradas como artefatos para 
divertir. Suas características são muito parecidas com 
as do fascismo sólido, dependendo de quem o pratica e 
com que objetivos. Só se solidifica em momentos chave, 
quando é necessário apelar para força bruta de Estado ou 
a de grupos organizados no seio da vida social, como os 
neonazistas (LOPES, 2008)3. 

3  Fascismos Líquidos, artigo publicado em La Insignia. Brasil. Disponível em: http://www.lainsignia.
org/2006/noviembre/soc_003.htm. Acesso em: nov. 2008.  
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Aos 22 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
importante destacar que apesar da luta de movimentos sociais pelos direitos 
humanos e das conquistas consolidadas na forma da lei, ainda prevalecem 
práticas sistemáticas adotadas pelo Estado que violam direitos. O recolhimento 
de crianças e adolescentes em situação de rua ilustra bem esta forma de governar 
para os “indesejáveis” da cidade. Em nome da proteção integral de crianças e 
adolescentes, são determinadas pelo Governo práticas que em sua forma acabam 
por ferir leis nacionais e acordos internacionais: tiram crianças e adolescentes das 
ruas de forma compulsória e violenta, internam compulsoriamente em abrigos 
e clínicas especializadas, criminalizam famílias e juventudes empobrecidas. 
A tentativa de resolução de problemas sociais fazendo uso da força pode ser 
reconhecida como uma prática dos regimes totalitários, o que se mostra como 
uma contradição num regime democrático. 

Governando historicamente o Estado para atender aos interesses da classe 
dominante, as demandas das classes subalternas dificilmente são atendidas, porém 
o processo de criminalização da pobreza têm sido crescente. Nilo Batista, na 
sessão de abertura do Seminário Depois do Grande Encarceramento, realizado, 
em 2008, pelo Ministério da Justiça e Instituto Carioca de Criminologia, 
destacou: 

(...) a assustadora expansão dos sistemas penais no 
capitalismo de barbárie. Como observamos no sumário de 
nosso debate, na periferia brasileira desse capitalismo, a 
constatada redução nos vergonhosos níveis históricos de 
desigualdade e o correspondente incremento nos índices 
de desenvolvimento humano não repercutiram na curva 
ascendente do encarceramento, nos números chocantes do 
filicídio ou na incansável demanda da mídia orgânica por 
repressão punitiva. Não há fronteiras para essa insaciável 
criminalização dos conflitos sociais e das estratégias 
de sobrevivência da pobreza, dos deserdados da corrida 
tecnológica, desempregados e irremediavelmente 
“inempregáveis”, mesmo quando essa estratégia se reduz 
à migração para o centro em busca de trabalho. É proibido 
falar da estratégia da classe social tornada descartável 
pela nova economia; só podemos referir a ela reduzindo-a 
as representações jurídico-penais, pelas quais a polícia e 
a mídia apreendem seus movimentos (BATISTA, 2010, 
p.07).



34

Claramente diagnosticado há pelo menos 100 anos como “gravíssimo”, 
o “problema da infância”, invariavelmente associado à pobreza, em momento 
algum foi enfrentado como uma proposta séria e politicamente viável de 
distribuição de renda, educação e saúde. Dificilmente, no passado ou no presente, 
a dinâmica do sistema capitalista ensejaria simultaneidade entre crescimento, 
repartição da renda e justiça social. O que parece também verdadeiro para o 
futuro, por mais transformadoras que se pretendam as novas relações do mundo 
atual. A essência do problema está em que, neste mecanismo da economia, não 
estão contidos os valores da justiça e da ética, e sim categorias bastante distintas, 
de eficácia, eficiência, produtividade e resultados (Rizzini, 2004). Estas são 
categorias dominantes do neoliberalismo, que engendram todo um mecanismo 
ainda mais cruel de exclusão, colocando à margem do desenvolvimento e das 
forças produtivas um segmento considerável da população, principalmente este 
que se encontra em situação de rua. 

A mundialização do capitalismo, enquanto sistema econômico, e sua 
manutenção têm trazido graves conseqüências para a humanidade. Para entender 
melhor essa lógica da exclusão de certos segmentos das forças produtivas, 
Marx (1982) traz o conceito de barbárie que se refere, principalmente, à 
incompatibilidade entre relações de produção e desenvolvimento das forças 
produtivas. Marx e Engels ressaltam a destruição das forças produtivas 
acumuladas como ponto central da caracterização da barbárie, em meio a relações 
de produção que haviam se esgotado. O processo de valorização e acumulação 
do capital é uma dinâmica do capitalismo e,

para que esse processo não seja interrompido, é necessário 
que de tempos em tempos destruam-se parte destas levando 
então a sociedade a momentâneas regressões. A face 
bárbara do capitalismo não é mais do que um elemento 
necessário para a sua continuidade, diferente dos períodos 
anteriores, é a primeira vez que a destruição das forças 
produtivas faz parte do próprio modo de produção – o que 
demonstra por si só a irracionalidade dessa estrutura social 
(MENEGAT, 2006, p.31-32). 
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Houve mudanças na manifestação da regressão à barbárie 
que podem ser observadas no desenvolvimento histórico 
mais recente do capital, permitindo-nos falar numa 
tendência permanente à barbárie - não mais momentânea 
- com traços conceituais mais nítidos do que nos períodos 
precedentes. Esses traços podem ser entendidos a partir 
do contexto no qual se dá hoje a valorização do capital, 
que tem dividido todos os países do mundo em nichos de 
incluídos e legiões de excluídos (Idem, p.27). 

Podemos destacar a prática da retirada e internação compulsória de 
crianças e adolescentes em situação de rua, como uma das faces do nazifascismo 
e da barbárie contemporâneos. A chamada “operação Cata-Tralha” é um exemplo 
adotado pelo governo municipal do Rio de Janeiro de higienização social, 
quando são recolhidos e jogados fora (no lixo) pela Companhia de Limpeza 
Urbana, sem aparente adoção de critério de seleção, todos os pertencentes desse 
segmento da população, mesmo que dentre tais pertences estejam documentos, 
fotos, roupas, cobertas, medicamentos, etc. 

Herdeiros de um processo histórico excludente, incapaz de absorver a 
força de trabalho excedente pela progressiva diminuição da oferta de emprego, 
e a conseqüente diminuição da demanda de trabalho vivo e aumento do trabalho 
imaterial e qualificado, essa população em situação de rua, considerada supérflua, 
descartável é objeto de constante supervisão e controle. 

(...) dois aspectos da transformação em curso: o primeiro, 
que chamaria de “quantitativo”, refere-se à progressiva 
redução do nível de “emprego” da força de trabalho e, 
consequentemente, à drástica diminuição da demanda de 
trabalho vivo, expressa pelo sistema produtivo a partir 
pelo menos da segunda metade dos anos 1970. O segundo, 
que chamaria de “qualitativo”, diz respeito às mudanças 
ocorridas nas formas de produção, na composição da 
força de trabalho, nos processos de constituição das 
subjetividades produtivas e nas dinâmicas de valorização 
capitalista em que elas estão imersas. A interação entre estes 
aspectos da mudança nos permite descrever a transição do 
fordismo ao pós-fordismo, como a passagem de um regime 
caracterizado pela carência (e pelo desenvolvimento de 
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um conjunto de estratégias orientadas para a disciplina 
da carência) a um regime produtivo definido pelo excesso 
(e consequentemente, pela emergência de estratégias 
orientadas para o controle do excesso) (DE GIORGI, 
2006, p.66). 

Para De Giorgi (2006), o processo produtivo do sistema capitalista vem 
dependendo cada vez menos da força de trabalho diretamente empregada. A 
introdução de novas tecnologias (principalmente informáticas) tem diminuído 
progressivamente a quantidade de trabalho vivo necessário à valorização 
do capital, até reduzi-lo a um mínimo. Essa reestruturação contribui com a 
marginalização e exclusão de grande parcela da população dos contextos 
produtivos, passando a integrar o “exército da população desempregada, não 
empregada e subempregada”, ou mesmo “inempregáveis”, desnecessárias ao 
capital. Com isso, grande parte da força de trabalho contemporâneo é caracterizada 
pela insegurança e precariedade, o que podemos considerar também como um 
exemplo de barbárie.

O progresso tecnológico informático não amplia a 
produção, mas a reestrutura e a modifica através de um 
constante incremento de flexibilidade. Tudo isso não cria 
emprego, mas, ao contrário, o destrói. O desemprego, 
portanto, não é mais um fenômeno puramente conjuntural, 
mas sim estrutural (DE GIORGI, 2006, p.66)4. 

A desigualdade e desumanidade produzida pelo sistema capitalista têm 
na população que se encontra em situação de rua um de seus maiores refletores. À 
margem dos direitos fundamentais e de políticas que respondam concretamente 
às suas reais necessidades, à margem dos benefícios da cidade, com muito poucas 
ou quase nenhuma possibilidade de escolarização e qualificação profissional, 
esses pessoas em situação de rua, cada vez mais se distanciam dos processos 
produtivos, aprofundando-se suas condições de acesso a uma existência social 
cidadã plenos. Como não produzem e não consomem, essas pessoas são 
indiretamente consideradas desnecessárias ao sistema capitalista, portanto não 
4  De Giorgi cita - A. Fumagalli, “Aspetti dell’accumalazione flessibile in Itália”, 1997, p.137-138.
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há um real interesse de Governo em promovê-las, nem em dispor de tempo 
para tal. Certo é que “o capital impõe suas exigências à sociedade inteira, 
implicando uma organização contraditória da sociedade, ou seja, a escravização 
e o empobrecimento relativos da maior parte dela” (Lefebvre, 2009, p. 42). Esta 
parece ser mais uma forma da classe dominante se manter no poder, um poder 
que regula e reprimi tudo aquilo que se constitui uma ameaça.

Ao longo da história brasileira, observa-se uma construção social na 
qual a população que se encontra nas ruas comumente é vista como perigosa, 
ameaçadora, suspeita, “insalubre”. Esses indivíduos são assujeitados, 
sistematicamente, por ações de controle e coerção por parte do Estado. As práticas 
abusivas, violentas e desumanas perpetradas pelo governo com o envolvimento 
de forças policiais ainda sobrevivem, como no ato de recolher essa população 
das ruas. 

Falar da História da Assistência à Infância no Brasil é remontar um 
período de contradições, abusos e discriminação contra crianças e adolescentes, 
desprovidos de direitos e se quer de voz. Excluir é ignorar o outro, desconsiderar. 
Uma pessoa ignorada deixa de existir, se torna transparente, não é vista, não 
é ouvida. Segundo a filósofa Viviane Mosé, “no Brasil, a exclusão se tornou 
regra. É comum, é natural, se tornou normal excluir o que nos incomoda.” O 
sistema capitalista, o neoliberalismo e a globalização parecem ter favorecido 
o distanciamento do homem em relação aos outros homens. Invisíveis para a 
maioria da sociedade, crianças e adolescentes em situação de rua só se tornam 
visíveis quando entram em algum tipo de tensão com a sociedade, como 
quando praticam algum delito, ou ferem a estética da cidade e o conforto da 
classe dominante. Este tipo de conformação da sociedade tem feito com que 
legitimemos, por atos e/ou omissões, todo um processo de violações de direitos 
humanos e sociais, em especial da população negra e empobrecida, estas que 
estão em situação de abandono e miséria nas ruas e vielas de nossas cidades.    

Segundo Loic Wacquant (2001), um fator que não podemos desconsiderar, 

é o recorte da hierarquia de classe e da estratificação 
etnorracial e a discriminação baseada na cor, endêmica nas 
burocracias policial e judiciária. Sabe-se, por exemplo, 
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que os indiciados de cor “se beneficiam” de uma vigilância 
particular por parte da polícia, têm mais dificuldade de 
acesso à ajuda jurídica e, por um crime igual, são punidos 
com penas mais pesadas que seus comparsas brancos. 
E, uma vez atrás das grades, são ainda submetidos às 
condições de detenção mais duras e sofrem as violências mais 
graves. Penalizar a miséria significa aqui “tornar invisível” o 
problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um 
aval de Estado (WACQUANT, 2001, p.09-10). 

A criminalização freqüente de determinados segmentos da população, 
em especial pobres e negros, tem sido observada, discutida e pesquisada em 
vários países.  Diante de uma história marcada pela intolerância, controle e 
opressão de não apenas uma classe sobre a outra, mas, como ressaltou Wacquant, 
também de uma raça sobre a outra, parece nos remeter à vivência de um estado 
latente de um tipo de ideologia nazifascista que direta ou indiretamente sentimos 
permanências ao longo do tempo na sociedade. O que percebemos nessas 
operações de recolhimento de crianças e adolescentes é o conjunto de todas 
essas coisas: intolerância, opressão, discriminação, violência, racismo. É um 
triste e desumano quadro da barbárie e incivilidade humana. 

Boaventura Souza Santos (1998), quando nos traz em seu estudo a 
categoria do “Fascismo Societal”, destaca seis formas fundamentais do tipo 
fascista de sociabilidade que vivenciamos em nossa época: o Fascismo do 
Apharteid Social, o Fascismo do Estado Paralelo, o Fascismo Paraestatal 
(dividido em duas vertentes: contratual e territorial), o Fascismo Populista, o 
Fascismo da Insegurança e o Fascismo Financeiro. Correlacionando ainda de 
forma preliminar as práticas do recolhimento da população de rua como um tipo 
de fascismo, vamos destacar três das seis formas abordadas por Boaventura. São 
elas:

A primeira forma é o Fascismo do Apartheid Social. Trata-se 
da segregação social dos excluídos através de uma cartografia 
urbana dividida em zonas selvagens e zonas civilizadas. As 
zonas civilizadas são as zonas do contrato social e vivem sob 
a constante ameaça das zonas selvagens. Para se defenderem, 
transformam-se em castelos neofeudais, os enclaves 
fortificados que caracterizam as novas formas de segregação 
urbana (SANTOS, 1998, p.23). 
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Contrastando com o objeto de estudo, percebe-se a existência 
dessa segregação social, porém com características territoriais diferentes. 
Diferentemente da Europa, Estados Unidos, ou mesmo algumas cidades do 
Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, pela sua topografia, é uma das únicas do mundo 
em que a pobreza convive com a extrema riqueza em um mesmo território: as 
“favelas” – zonas selvagens, e o “asfalto” – zonas civilizadas. Porém, é notório o 
estado de apartheid social. Presentes principalmente na zona sul e centro do Rio de 
Janeiro, áreas de grande circulação da elite e do capital, a população em situação 
de rua se mistura e ao mesmo tempo está tão distante da sociedade em geral, que 
praticamente se tornou invisível. No entanto, esta invisibilidade naturalizada 
caminha lado a lado com um alto grau de individualismo e intolerância de uma 
sociedade que quer vê-los longe de suas ruas, praças, praias e avenidas. 

A segunda forma é o Fascismo do Estado paralelo. 
Consiste num duplo padrão da ação estatal nas zonas 
selvagens e nas zonas civilizadas. Nas zonas civilizadas, o 
estado age democraticamente, como Estado protetor (...). 
Nas zonas selvagens, o Estado age fascisticamente, como 
Estado predador, sem qualquer veleidade de observância, 
mesmo aparente, do direito (SANTOS, 1998, p.24). 

Nas “zonas civilizadas”, loccus da classe dominante, observa-se a 
presença do Estado e de políticas públicas que beneficiam este público, com 
acesso à educação, à saúde (mesmo que de forma privatizada), à habitação, 
ao saneamento, ao lazer, à cultura, ao transporte, etc. Observamos também e 
ressaltamos as relações estabelecidas entre o Estado e a classe dominante, muito 
mais respeitosas e pacíficas do que as estabelecidas com a classe subalterna, 
empobrecida, nas “zonas selvagens”. Podemos citar a forma diferenciada como 
a polícia entra num bairro da zona sul da cidade do Rio e numa favela. Um 
exemplo claro disto é a forma abusiva e violenta como o aparelho de repressão 
do Estado entra nas comunidades pobres, em seus “caveirões”5, geralmente 
atirando e, na maioria das vezes, fazendo vítimas e causando desespero àquelas 
5  “Caveirão” é o nome/apelido dos carros blindados do Batalhão da polícia de operações especiais (BOPE), 
que trazem na lataria imagens de caveiras, daí o nome.
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pessoas que lá residem. Uma relação também “predatória” junto às crianças e 
aos adolescentes em situação de rua, feitas frequentemente de forma arbitrária e 
violenta pelo aparelho do Estado.

(...) a insegurança criminal no Brasil tem a particularidade 
de não ser atenuada, mas nitidamente agravada pela 
intervenção das forças da ordem. O uso rotineiro da 
violência letal pela polícia militar e o recurso habitual à 
tortura por parte da polícia civil, as execuções sumárias 
e os “desaparecimentos” inexplicáveis geram um clima 
de terror entre as classes populares, que são seu alvo, e 
banalizam a brutalidade no seio do Estado. (...) Essa 
violência policial inscreve-se numa tradição nacional 
multissecular de controle dos miseráveis pela força, 
tradição oriunda da escravidão e dos conflitos agrários, 
que se viu fortalecida por duas décadas de ditadura militar, 
quando a luta contra a “subversão interna” se disfarçou em 
repressão aos delinqüentes. Ela apóia-se numa concepção 
hierárquica e paternalista da cidadania, fundada na 
oposição cultural entre feras e doutores, os “selvagens e 
os “cultos”, que tende a assimilar marginais, trabalhadores 
e criminosos, de modo que a manutenção da ordem de 
classe e a manutenção da ordem pública se confundem” 
(WACQUANT, 2001, p.09).

A utilização por Boaventura do termo “predador”, designando a forma 
como age o Estado nas zonas selvagens, podemos perfeitamente fazer esta 
correlação com a relação Estado-favelas, bem como Estado-população em 
situação de rua, uma relação desrespeitosa, violenta, de controle e opressão, 
agindo “fascisticamente”, como se essas pessoas não fossem detentoras de 
direitos, como se não fossem nem mesmo pessoas.      

A terceira forma de fascismo societal é o Fascismo da 
Insegurança. Trata-se da manipulação discricionária da 
insegurança das pessoas e grupos sociais vulnerabilizados 
pela precariedade do trabalho, ou por acidentes ou 
acontecimentos desestabilizadores, produzindo-lhes 
elevados níveis de ansiedade e de insegurança quanto ao 
presente e ao futuro de modo a fazer baixar o horizonte 
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de expectativas e a criar a disponibilidade para suportar 
grandes encargos para obter reduções mínimas dos riscos 
e da insegurança (SANTOS, 1998, p.26). 

Podemos citar como exemplos para ilustrar o fascismo da insegurança, 
descrito por Boaventura, o estado de insegurança, de baixa estima, de poucas 
ou quase nenhuma perspectiva de futuro que, principalmente, a população em 
situação de rua tem, muito reforçados pela forma como a sociedade, de um modo 
geral, os vê e os trata, com medo e discriminação. Vivendo o hoje e o agora, na 
busca de suas necessidades básicas de sobrevivência, o estado de insegurança 
pode ser latente, quando, por exemplo, crianças e adolescentes em situação de 
rua não têm certeza se conseguirão comer ou beber naquele dia, ou mesmo se 
estarão vivos no dia seguinte. 

Os grandes investimentos feitos na privatização da segurança e as 
manipulações da mídia na produção e no fortalecimento de subjetividades sobre 
o “jovem perigoso”, e as chamadas “classes perigosas”, ressaltam o estado 
de insegurança gerando o medo na cidade. Segundo Vera Malagutti6 (2003), 
“a sociedade, principalmente a carioca, incorporou muito a fascistização da 
segurança pública”. Ela pergunta, “como hoje se criou toda uma polissemia 
de discursos fascistas e de combate à pobreza, de trabalhar a pobreza como 
sujeira, como risco ambiental, como perigo?” Em seu livro O Medo na cidade 
do Rio de Janeiro, Vera enfoca “a difusão do medo do caos e da desordem 
para neutralizar e disciplinar as massas empobrecidas, a partir da hegemonia 
conservadora”. Atendendo aos anseios de uma sociedade amedrontada, e cada 
vez mais individualista e intolerante, as políticas repressivas e de controle da 
população pobre e das que estão em situação de rua tendem a aumentar cada vez 
mais, especialmente com a proximidade dos grandes eventos a serem realizados 
no na cidade do Rio de Janeiro – Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016). E 
essas ações vão se estendendo, sem a menor preocupação com as conseqüências 
dessas práticas junto à população alvo das mesmas.

Notadamente, a prática sucessiva do recolhimento da população pobre nas 
6  Vera Malaguti Batista é Mestre em História Social (UFF), Doutora em Saúde coletiva (UERJ), Professora de 
criminologia da Universidade Cândido Mendes e na UERJ, e Secretária geral do Instituto Carioca de Criminologia.
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ruas da cidade do Rio de Janeiro (Tolerância Zero, Zona Sul Legal, Cata-Tralha, 
Turismo Seguro, Lapa Limpa, Copabacana, Ipabacana, Barrabacana, Choque 
de Ordem e, mais recentemente, recolhimento e internação compulsória), inovam 
em sua designação, porém conservam as mesmas práticas desumanas, arbitrárias 
e violentas de outrora. As denominações citadas das operações, e amplamente 
publicizadas pela mídia, eram (e permanecem) concentradas na zona sul e centro 
da cidade, consideradas áreas nobres. Porém não exclui o fato do recolhimento 
também ocorrer em outras áreas, consideradas menos favorecidas da cidade, 
como a norte e a oeste do Rio de Janeiro, apenas não são tão noticiadas como as 
outras.  Inspirados nos moldes do Programa “Tolerância Zero”, de Nova Yorque 
(implementado e propagado na administração do Prefeito Rudolph Giuliani - 
1994 a 2002), essa forma de atuação junto à população em situação de rua, 
sem-teto, toxicômanos ou, como diz Loic Wacquant (2001), “os deserdados da 
cidade”, foi praticamente globalizada, sendo reproduzida em diversos países:

De Nova York, a doutrina da “tolerância zero”, instrumento 
de legitimação da gestão policial e juduciária da pobreza 
que incomoda (...), propagou-se através do globo a uma 
velocidade alucinante. E com ela a retórica militar da 
“guerra” ao crime e da “reconquista” do espaço público 
(WACQUANT, 2001, p.30). 

O objetivo dessa reorganização: refrear o medo das 
classes médias e superiores – as que votam – por meio da 
perseguição permanente dos pobres nos espaços públicos 
(ruas, parques, estações ferroviárias, ônibus e metrô, etc.) 
(WACQUANT, 2001, p.26). 

A criminalização da pobreza tem sido como uma regra que vem se 
perpetuando ao longo do tempo. Em relatos de Instituições que atuam com a 
garotada que está nas ruas, muitas vezes, quando encaminhadas para a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), ou para o Juiz, a opção pelo 
internamento em unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 
(DEGASE) é a mais freqüente. Ou então, mesmo após terem cumprido o tempo 
de internação nessas unidades, por estarem nas ruas, o Juiz prefere, em muitos 
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casos, manter esses adolescentes internados do que encaminhar para outro tipo 
de regime, como a Semiliberdade ou Liberdade Assistida. O principal motivo 
para mantê-los em regime fechado é o de que como esses adolescentes, assim 
que soltos, voltarão para as ruas, o melhor é mantê-los encarcerados, como 
“medida de proteção”. 

Em maio de 2011, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) 
cria a Resolução Nº 20, que regulamenta o Protocolo do Serviço Especializado 
em Abordagem Social. O Protocolo, apoiado pelo Ministério Público e I Vara 
da Infância, Juventude e do Idoso, elenca vários procedimentos, mas destaca, 
principalmente, o recolhimento e a internação compulsória de crianças e 
adolescentes em situação de rua que sejam considerados dependentes químicos 
nas chamadas cracolândias7 e em outras áreas da cidade. 

Andando na contramão da história e infringindo leis8, cabe destacar o 
inciso XV, do artigo 5º do referido Protocolo que versa o 1º procedimento a 
ser adotado com todos os adolescentes que forem abordados nas operações de 
recolhimento, independentemente se for necessário atendimento emergencial de 
saúde: 

XV – acompanhar todos os adolescentes abordados à 
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – 
DPCA9, para verificação de existência de mandado de 
busca e apreensão e após acompanhá-los à Central de 
Recepção para acolhimento emergencial; (...)

Cabe destacar que, no que tange ao disposto no inciso XV, o inciso 
LXI, do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil (CFB) prevê que nenhuma 
pessoa será privada de sua liberdade senão por flagrante delito ou ordem judicial 
escrita e fundamentada. A simples condução dos adolescentes para a delegacia 
de polícia consiste em uma privação de liberdade e uma inversão do princípio 
7  Designação para territórios em que se concentram pessoas para fazerem uso de crack. Na cidade do Rio de 
Janeiro, a cracolândia do Jacarezinho/Manguinhos, situada na zona norte da cidade, é a de maior destaque e objeto de 
sucessivas operações de recolhimento.  
8  Constituição Federal do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção dos Direitos da Criança 
(CDC), Lei de Saúde Mental (Lei 10.216/01), e Deliberação 763/09 – a Política Municipal de Atendimento às crianças 
e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro
9  Grifos meus.
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constitucional da presunção de inocência, pois, neste caso, sem a ocorrência de 
um flagrante delito, todos os adolescentes são taxados de eventuais infratores 
pelo simples fato de estarem em situação de rua.

Para De Giorgi (2006), 

poder-se-ia, em suma, pensar que o grande internamento 
contemporâneo não é algo muito diferente do que Foucault 
descreveu, e que, no fundo, o projeto disciplinar não tenha 
sido nem de longe extinto e que, ainda uma vez, o objetivo 
dos dispositivos de controle seja o disciplinamento da força 
de trabalho desqualificada. O conceito desqualificante 
desta racionalidade é o de risco. As novas estratégias 
penais se caracterizam cada vez mais como dispositivos de 
gestão do risco e de repressão preventiva das populações 
consideradas portadoras desse risco. Não se trata de 
aprisionar criminosos perigosos individuais, isto é, de 
neutralizar fatores de risco individual, mas sim de gerir, ao 
nível de populações inteiras, uma carga de risco que não 
se pode (e, de resto, não se está interessado em) reduzir 
(DE GIORGI, 2006, p.97).

Menegat (2006) nos chama a atenção de que o espírito de nossa época 
é marcado pela presença efetiva de uma tendência do aprofundamento da 
barbárie. Observamos que “os fascismos nossos de cada dia” se diluem e vão 
se manifestando, implícita ou explicitamente, sejam nos discursos e práticas 
cotidianas de governo, em parcela da sociedade e da mídia nas diferentes 
abordagens e intervenções com a população em situação de rua na cidade do 
Rio de Janeiro. 

Fica a pergunta: não seria a manutenção do recolhimento de crianças 
e adolescentes em situação de rua, feito de forma arbitrária e violenta por 
instituições do Estado, com o apoio e consentimento de segmentos do judiciário, 
da mídia e de boa parcela da população carioca, um exemplo que aponta a 
permanência da barbárie, de práticas desumanas e fascistas em nosso tempo? 
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O sofá e Machado de Assis: eles poderiam ajudar a evitar os 
erros da política de “combate” ao crack do Rio de Janeiro

Roberto P Krukoski Gevaerd1

“O terror acentuou—se. Não se sabia quem estava 
são, nem quem estava doudo. As mulheres, quando os 
maridos saíam, mandavam acender uma lamparina a 
Nossa Senhora; e nem todos os maridos eram valorosos, 
alguns não andavam fora sem um ou dous capangas....
Quem podia emigrava.”

Trecho retirado do capítulo V do conto O Alienista (Machado de Assis)

“Menino usuário de crack é atropelado na Avenida Brasil”
Reportagem do Jornal O Dia – 10 de janeiro de 2013

“Mãe de menino atropelado no Rio diz que filho não era usuário de crack”
Reportagem Portal G1 – 10 de janeiro de 2013

Guardadas as devidas proporções, talvez o conto de Machado de Assis, 
publicado em 1882, não se diferencie tanto assim do que assistimos da atual 
política de “combate” ao crack iniciada em pleno ano de 2011 pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro. Talvez a narrativa da internação compulsória do século XIX se 
distinga no primeiro momento pela sua motivação  inicial, mas logo em seguida, 
a partir de interesses escusos, ganha novo sentido, motivo pelo qual a analogia 
ganha força e merece atenção.

Assim, para quem não sentou no sofá para pensar antes de inciar uma 
política dita pública,  talvez seja importante a reflexão sobre a obra. Nela, o 
protagonista, um médico conceituado, decide se dedicar ao estudo da psiquiatria, 
iniciando um levantamento sobre a loucura. Para tal, funda o hospício intitulado 
1  Roberto P Krukoski Gevaerd  é advogado e coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 
Cidadania Alerj 2011-2013
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Casa Verde, na Vila de Itaguaí, e passa a internar diversas cobaias humanas 
para as suas pesquisas. Todas as pessoas que são ditas como loucas são 
compulsoriamente incluídas em sua pesquisa2.

No primeiro momento a vila que sediava a Casa Verde festejou a atuação 
do Alienista, mas os exageros do médico ocasionaram um motim popular, a 
rebelião das canjicas, liderado por um  ambicioso barbeiro. O líder da revolta 
acaba vitorioso, mas em seguida compreende a necessidade da Casa Verde e 
alia-se ao médico. Em seguida, há uma intervenção militar e os revoltosos são 
trancafiados no hospício e o alienista recupera seu prestígio. Entretanto Simão 
Bacamarte (o médico) chega à conclusão de que quatro quintos da população 
internada eram casos a repensar. Inverte o critério de reclusão psiquiátrico e 
recolhe a minoria: os simples, os leais, os desprendidos e os sinceros. 

Ao término, o alienista, imbuído de seu rigor científico percebe que 
os germes do desequilíbrio prosperam porque já estavam latentes em todos. 
Analisando bem, Bacamarte verifica que ele próprio é o único sadio. Por isso o 
sábio se interna no casarão da Casa Verde.

O enredo deste conto, além de discutir ironicamente as fronteiras 
entre a razão e a loucura, também coloca a questão do poder. Todos os que o 
exercem em Itaguaí, incluindo-se dentre eles o revoltoso barbeiro, fizeram uma 
composição com Simão Bacamarte, o que sugere que tanto a razão quanto a 
loucura são usadas pelo poder, dependendo de seu interesse. 

Resumidamente, a obra de Machado de Assis faz uma importante crítica 
social de seu tempo ao explorar o comportamento humano além das aparências, 
onde a fronteira entre o que é normal e o que é anormal, ou seja, o discurso da 
saúde mental, justificava a fragilidade e a opressão nas relações sociais. Para dar 
um ar mais realista a análise, é necessário recorrer a duas manchetes recentes 
destacadas. 

Logo, considerando a distância para o século XXI, quando nos 
deparamos com a notícia que um menino de 10 anos morreu atropelado na 
manhã de 10 de janeiro de 2013, quando tentava fugir de agentes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SMAS) e de policiais que chegavam para mais 
uma operação de rotina de acolhimento de usuários de crack, com posterior 
2  Resumo disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Alienista>
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declaração da mãe do menor afirmando que seu filho não era usuário de crack, o 
conto parece mais próximo que gostaríamos. 

O presente artigo apresenta o acúmulo dos debates e ações desenvolvidas 
pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj (CDDHC), 
ao longo de 2011 e 2012., sobre a política de internação compulsória de crianças 
e adolescentes em situação de rua. A saber, a CDDHC Alerj tem como missão 
regimental acompanhar e se manifestar sobre proposições, políticas, programas 
e ações relacionadas aos direitos inerentes ao ser humano, o  que somado as 
inúmeras denúncias de irregularidades e violações referentes a política de 
“combate” ao crack levou a equipe a ter especial foco sobre a temática. 

A quem serve a internação compulsória?

A versão atual desse conto alienista acontece em um Estado do Rio 
de Janeiro onde a prosperidade anunciada pelos Governos do Estado e das 
Prefeituras, com a instalação de grandes empreendimentos industriais e o 
anuncio de um calendário de megaeventos internacionais, está associada a uma 
valorização econômica baseada na especulação que produz efeitos de segregação, 
em diversos aspectos. Com novos horizontes intitucionais, estratégias de 
convivência e dispositivos de controle, o estado passa por uma modernização 
conservadora, onde o interesse privado prevalece ao público na atuação dos 
agentes estatais. 

Nos últimos anos, uma nova configuração da correlação de forças, que 
se expressa na coalização das três esferas de governo (municipal, estadual e 
federal), garantiu as condições necessárias para que as atenções internacionais 
se voltassem para a vida fluminense. Com isso, o mundo dos grandes 
empreendimentos encontrou no Rio o seu novo cartão postal. E em nome dos 
megaeventos internacionais, como os Jogos Pan-Americanos, a Rio+20, a 
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, os governos das três esferas promovem 
alterações estratégicas para esse processo. Por um lado, alimentam uma arena 
de oportunidades de negócios para grandes investidores. Por outro, viabilizam 
a produção de um consenso político que permite angariar apoio popular ao 
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projeto em curso e legitima não somente mercantilizar os direitos sociais como 
criminalizar as críticas, os conflitos urbanos e as demandas trabalhistas que se 
opõe ao modelo hegemônico. Servem como verdadeiros estandartes do programa 
“cidade-empresa” que vem sendo implementado com mais ênfase na capital do 
Rio. 

Apesar de esforços de parte dos integrantes de órgãos como Ministério 
Público, Defensoria Pública, bem como de entidades e movimentos da sociedade 
civil, vivemos um processo de valorização do mercado em detrimento do 
exercício da cidadania, ou seja, de fragmentação das instituições democráticas. 

Basta olhar a maneira como as políticas de drogas estão sendo construídas, 
revitalizando antigas práticas manicomiais, com crianças e adolescentes 
moradores de rua e usuários de crack sendo internados compulsoriamente em 
abrigos sem condições materiais e médicas (coordenadas por um ex-policial 
militar com 42 autos de resistências em seu histórico de atuação), e pelo anúncio 
da compra de armas não letais para os agentes da prefeitura que executam as 
abordagens, na contramão das reformas psiquiátricas e do marco legal do SUS.

Protocolo de abordagem à pessoa em situação de rua: a necessidade de um 
inimigo público 

Partindo do pressuposto de que o fenômeno de crianças e adolescentes 
em situação de rua, expostos a todo tipo de abusos e à exploração, é um reflexo do 
intenso processo de exclusão social, cujo desmembramento é histórico-político, 
o uso de drogas na infância é muito complexo e também multideterminado. O 
problema não nasce do uso da droga: a dependência química é o fim de uma 
série de ausências e da falta de acesso à creche, à educação pública, à saúde de 
qualidade e à dignidade.

Em especial, o uso do crack está em pauta no âmbito municipal, estadual 
e federal. A sociedade civil vem se mobilizando em torno do tema, acreditando 
que as políticas públicas devem ser um produto desse movimento. É importante 
considerar que as políticas de saúde mental vêm sendo construídas coletivamente 
há mais de 12 anos, em fóruns e conferências temáticas. Em especial, o Estado 
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do Rio possui um fórum interinstitucional para o atendimento de saúde mental 
de crianças e adolescentes, bem como um fórum interinstitucional para atenção 
integral ao uso abusivo de álcool e outras drogas.  Esses dois fóruns são 
instrumentos de fomento ao debate e de construção das diretrizes que deveriam 
nortear as políticas públicas relacionadas ao tema. 

Contudo, os acúmulos e avanços alcançados na legislação e nos 
debates sobre saúde mental foram deixados de lado pela resolução nº 20/2011, 
da Secretaria de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro (SMAS) 
– principalmente quando levamos em consideração as políticas de redução de 
danos e as estratégias de saúde da família nos marcos do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Lançado em maio de 2011, o intitulado “Protocolo de abordagem à 
pessoa em situação de rua” efetiva a política de “recolhimento e internação 
compulsória” de dependentes químicos, em especial crianças e adolescentes, 
usuários de crack. É importante destacar que a Prefeitura já inicia tal medida 
para adultos, agora se utilizando da roupagem de internação involuntária.

Audiência Pública: O discurso simplista de prevalência ao direito a vida 
perante ao direito de ir e vir de crianças e adolescentes. 

A CDDHC Alerj, provocada pelo Comitê Estadual de Prevenção e 
Combate a Tortura RJ (CEPCT/RJ) realizou a primeira audiência pública sobre 
o tema em novembro de 2011. Na ocasião, quatro aspectos chamaram a atenção:

•	 Falta de consulta aos órgãos públicos técnicos: É importante mencionar 
que a Coordenação de Saúde Mental do Município do Rio de Janeiro 
admitiu que o órgão não fora consultado previamente em relação à 
questão da internação compulsória, assim como a Coordenação de Saúde 
Mental da Secretaria Estadual de Saúde;

•	 Dinâmica de abordagem aos moradores de rua: De acordo com o 
relato, a SMAS realiza as chamadas blitzes: uma grande intervenção com 
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apoio de educadores, assistentes sociais, psicólogos, guardas municipais 
e agentes das polícias Civil e Militar (nos casos envolvendo crianças 
e adolescentes, em especial, da Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente – DPCA). 

Alguns relatos apontam que não são os assistentes sociais que coordenam 
as blitzes. Quem realiza a abordagem são os chamados educadores, muitas vezes 
de forma truculenta. Os assistentes sociais e psicólogos ficam aguardando para, 
em um segundo momento, intervir.

Assim, as crianças e adolescentes recolhidas na rua são encaminhadas à 
DPCA para averiguar a existência de mandado de busca e apreensão. Após essa 
verificação, são internados em abrigos ou, havendo mandado, encaminhados ao 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE). 

É premente manifestar a discordância perante a forma truculenta 
da abordagem, bem como o encaminhamento prévio a uma delegacia para 
averiguação de mandados.  A simples condução à delegacia consiste em uma 
privação de liberdade e em uma inversão do princípio constitucional da presunção 
de inocência, pois, neste caso, sem a ocorrência de um flagrante delito, todas as 
pessoas que se encontram em situação de rua são taxadas de eventuais infratores;  

•	 Aspecto clínico da política de internação compulsória de crianças e 
adolescentes: O Conselho Regional de Psicologia (CRP), a Coordenadoria 
da Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde e a Coordenação 
de Saúde Mental do Município do Rio foram categóricos em afirmar 
que a internação não possui efeitos terapêuticos. A internação, que se 
configura como a retirada do usuário de seu cotidiano, há tempos, já está 
superada por uma metodologia clínica válida para o caso de dependência. 
Portando, torna-se irracional o investimento financeiro e humano nessa 
ultrapassada forma de intervenção.

De acordo com os técnicos da saúde, a retirada à força da criança da 
rua e a internação em um abrigo anula e impede a construção de um vínculo a 
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partir do qual algum efeito terapêutico poderia ser desenvolvido. As práticas 
que estão aí deliberadas, a partir do protocolo de abordagem da SMAS, vão na 
direção oposta do que vem sendo construído no campo da saúde mental para o 
tratamento de quem faz uso abusivo de drogas.  A ausência de uma política de 
saúde voltada para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas acaba 
violando os direitos fundamentais de crianças e adolescentes ao negar políticas 
já existentes para essa população.

•	 O aspecto ilegal do protocolo de abordagem: De acordo com a OAB-RJ, 
presente na audiência, houve um grande avanço na legislação brasileira 
e nas lutas populares para a implementação e garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes. Toda legislação - normas internacionais, 
tratados internacionais, Constituição Federal, leis ordinárias, estatutos, 
Lei de Saúde Mental, Lei Orgânica de Assistência e Saúde – destaca a 
importância da família como eixo central. Contudo, essa resolução da 
Prefeitura, além dos aspectos inconstitucionais, não prima pelo aspecto 
de fortalecimento da família.

As práticas da resolução nº 20 da SMAS ferem a Lei 10.216/2001, 
que reordena a assistência de saúde mental, suprimindo a internação (em 
asilos ou manicômios), que era a intervenção primordial, e criando os serviços 
territorializados. A política de redução de danos, construída coletivamente como 
sendo a direção para o trabalho com usuários de drogas, também não é respeitada 
por essas práticas. 

Alguns dispositivos legais merecem destaque nesse debate. A 
Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LXI, dispõe sobre os 
direitos e garantias individuais de todos os cidadãos, dentre os quais destaca-se 
a liberdade ambulatorial; e em seu artigo 227, versa exclusivamente sobre os 
direitos da criança. Já os artigos 3º3 e 7º4 da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança 
3  Art. 7º - “A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de po-
líticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência.”
4  Art. 3º - “É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e 
a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da 
família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.”
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e do Adolescente e a Lei 10.216/01 determinam5 que estes atendimentos se darão 
em equipamento próprio da rede de atenção em saúde mental, “instituições ou 
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais.”

O atendimento à saúde de crianças e adolescentes deve obedecer ao 
disposto nas leis específicas da política de saúde, não podendo uma resolução de 
Secretaria Municipal de Assistência Social desrespeitar o disposto na legislação 
específica. 

Por não se dar em estabelecimento próprio de saúde, mas sim em uma 
entidade de acolhimento institucional vinculada formalmente à SMAS, a política 
de internação compulsória de crianças e adolescentes em situação de rua e de 
usuários de drogas está em descompasso com os dispostos legais apontados.
 
Inspeção às “Casas Verdes”: a constatação dos equívocos no tratamento 
oferecido

Após a primeira audiência, em parceria com o CEPCT, o Mecanismo 
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura RJ e o Núcleo de Direitos Humanos 
do Departamento de Direito da PUC-Rio, a CDDHC Alerj coordenou uma 
nova inspeção6 a todos os abrigos terceirizados7 indicados para a realização 
do suposto tratamento dos menores recolhidos compulsoriamente, coordenados 
pela ONG Casa Espírita Tesloo�. Foi possível observar as seguintes violações:

5  Relatório completo disponível em <http://www.crprj.org.br/documentos/2012-relatorio_CADQs.pdf>
6  Visita de inspeção em maio de 2012 aos quatro abrigos gerenciados pela ONG Casa Espírita Tesloo: Casa 
Ser Adolescente, Centro de Dependentes Químicos Casa Ser Criança;  Centro de Atendimento à  Dependência Química 
Dr. Bezerra de Menezes e Centro de Atendimento à Dependência Química Dr. Manoel Philomeno de Miranda  
7  Segundo o site da Casa Espírita Tesloo, a instituição com personalidade jurídica adquirida com a inscrição 
no RCPJ/RJ sob protocolo nº 2002.102.513.004.62 e registro nº 199.347, em 13  de novembro de 2002, CNPJ nº 
05.431.669/0001-51, foi fundada em 24 de Junho de 2002 e é uma  associação civil de caráter científico, filosófico, 
religioso, beneficente, educacional, cultural, de  assistência e promoção social, filantrópico, sem finalidade lucrativa, 
de prazo de duração  indeterminado. A sede é na rua Euclides, nº 33, Magalhães Bastos . De acordo com o Sistema 
de Contratos Municipal , da Controladoria do Geral do Município do Rio de Janeiro, a entidade Casa Espírita Tesloo 
iniciou seu convênio com Secretaria Municipal de  Assistência Social em outubro de 2009, realizado com dispensa de 
licitação, tendo a espécie sido  objeto de quatro termos aditivos, ampliando tanto seu escopo de atendimento, de 60 
crianças e adolescente, para um total de 160 atendidos, como seu valor passando de R$ 375 mil para R$ 7,5 milhões. 
No mês de outubro de 2012, a imprensa fez sérias denúncias contra o presidente da organização, ex-policial militar, 
com o histórico de 42 autos de resistência, muitos indicando execução sumária. Após as denúncias, o contrato referente 
aos abrigos foi rompido, restando ainda os demais contratos, que ultrapassam o montante de R$ 60 milhões de reais. 
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•	 Isolamento e encarceramento: A privação do contato e do convívio 
familiar e comunitário foi o primeiro aspecto que chamou a atenção da 
equipe de fiscalização. Os abrigos ficam em lugares de difícil acesso. 
A própria equipe de fiscalização relatou dificuldades para encontrar 
os estabelecimentos, que recebem crianças e adolescentes recolhidas 
compulsoriamente em diversas áreas da cidade, a até 60 quilômetros de 
distância do local.

Para piorar, há uma limitação do contato telefônico com a família, que 
varia entre apenas um ou dois dias por semana, dependendo do abrigo. Também 
há apenas um ou dois dias para visitas. As crianças e adolescentes passam o 
dia inteiro no abrigo, com raríssimas atividades externas, e ficam proibidos até 
mesmo de ir à escola.

•	 Medicalização descontrolada: O relatório constatou a medicalização 
diária e a falta de tratamento individualizado para os  abrigados nas 
quatro instituições vistoriadas. As equipes foram informadas de que 
os internos tomam diariamente, por padrão, quatro tipos diferentes de 
medicamentos, além de injeções compostas por Haldol e Fenergan (os 
chamados “SOS” ou “Sossega leão”), caracterizando a prática recorrente 
de contenção química das crianças e adolescentes; 

•	 Falta de dados e informação:  Há falta de dados consolidados sobre 
os efeitos do tratamento. Não há relatórios sobre a evolução clínica dos 
garotos e garotas. A única certeza que se teve, pelo relatos de funcionários, 
é de que o número de reincidências no tratamento é altíssimo. Relatos 
dão conta de crianças que foram recolhidas compulsoriamente por 
até três vezes, em um curto espaço de tempo, bem como de crianças 
que ficam três meses em um dos estabelecimentos (tempo máximo de 
permanência) e que, em seguida, são transferidas para outro da mesma 
organização gestora, sem que, para isso, haja avaliação e justificativas 
técnicas;
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•	 Internação ou abrigamento: A partir destes fatos e das entrevistas 
realizadas com gestores e funcionários, a conclusão do relatório é a 
de que existe na política da Prefeitura uma confusão deliberada entre 
‘internação’ e ‘abrigamento’, isto é, entre tratamento clínico para usuários 
de álcool e outras drogas e assistência social. Os abrigos especializados 
são registrados nos órgãos e conselhos de assistência, e não de saúde. No 
entanto, há uma sobreposição do tratamento à dependência química em 
relação ao acolhimento socioassistencial; 

•	 Volta do modelo manicomial:  A concentração destes diferentes aspectos 
em um único equipamento representa um retrocesso nas políticas de 
assistência social e de saúde mental. Reafirma-se a lógica da instituição 
total, encontrada em manicômios, na antiga FEBEM e em presídios, 
excluindo os menores do convívio social.

O fato é que as diretrizes das políticas de saúde e assistência já apontam 
para o fortalecimento de uma rede composta por diversos estabelecimentos e 
equipamentos intersetoriais, multidisciplinares e articulados entre si. São CRAS, 
CREAS, CAPS, CAPS AD e CAPSIs,  unidades de acolhimento,  consultórios de 
rua, abrigos, casas de passagem e repúblicas, programas de família acolhedora, de 
saúde da família e de agentes comunitários de saúde e ambulatórios de hospitais. 
Todos desenvolvidos e aprimorados no âmbito das conferências nacionais de 
saúde, saúde mental e assistência e  nos fóruns competentes para a proposição 
de políticas públicas para a área.

De forma clara e objetiva, as organizações da sociedade civil presentes, 
bem como os órgãos de Saúde municipal e estadual apontaram para a necessidade 
de suspensão imediata desse movimento institucional, que vem executando uma 
política de governo que sequestra pessoas, confinando-as por longo tempo; 
criminaliza seus parentes; e entorpece esses jovens, indiscriminadamente, por 
meio da clínica medicamentosa e patologizante.

Há forte apelo social para a execução concreta de políticas de saúde, 
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com necessidade de ampliação de rede de saúde mental substitutiva, que está 
prevista em lei.  É fundamental a implementação imediata da política municipal 
de atendimento à criança e ao adolescente em situação de rua, com a ampliação 
e investimento em estratégias de redução de danos - nos consultórios de rua, na 
rede de saúde mental infanto-juvenil, no centro de atenção psicossocial infantil, 
no centro de atenção psicossocial na área de álcool e drogas e nos leitos em 
hospitais gerais.

A necessidade de superar uma proposta alienista: “O mal não parece estar no 
‘racional’ ou no ‘normal’ mas no humano...”

Depois do apresentado é imprescindível e salutar voltar a sentar no sofá 
por alguns instantes. É nele que exercitamos um dos atos mais importantes para 
os gestores públicos; a escuta e atenção ao próximo. É pedagógico. Não há como 
negar a relevância do fenômeno social que envolve o uso do crack, contudo, 
não estamos lidando com epidemia cientificamente comprovada. Basta olhar 
os números de vagas oferecidas nos Centros de Atendimento à Dependência 
Química terceirizados ou não. 

Os equívocos a política de “combate” ao crack do Rio de Janeiro, 
em especial sob atenção das crianças e adolescentes é agravada pela falta de 
participação popu lar nas decisões das  políticas de interessa público. A luta pela 
implementação de conselhos e comitês ao longo dos últimos onze anos não 
foi injustificada. Os grupos minoritários continuam à margem da participação 
democrática, excluídos dos processos de reconhecimento de suas identidades 
e de defesa das suas necessidades. Precisamos fortalecer e valorizar canais 
efetivos, institucionalizados, de intermediação entre sociedade e poder público, 
para alterar a fórmula tradicional de elaboração de políticas públicas

É necessário repensar o modelo da cidade como negócio, pautada 
no aumento de empreendimentos, geração de recursos ou apenas nas taxas de 
empregos, desconstituindo direitos e retrocedendo do ponto de vista político e 
da cidadania ativa, essa definida como participação e igualdade de acesso às 
ações em curso na cidade.

Existem casos bem sucedidos que precisam ter atenção. Diferentemente 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC 
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paulista investiu em consultórios médicos ambulantes e abrigos com tratamento 
de qualidade, tornando-se modelo a ser seguido. A receita inclui atender aos 
usuários da droga como casos de saúde pública e não de segurança. 

A política de atenção aos usuários de drogas em São Bernardo abrange 
as secretarias de Esportes, Assistência Social, Habitação, Saúde e Segurança. 
Foram criados consultórios de rua, com médicos, psicólogos, enfermeiros e 
terapeutas, que percorrem a cidade prestando toda a assistência necessária aos 
usuários. Há também as ‘Repúblicas Terapêuticas’, moradias com cuidadores de 
plantão durante as 24 horas do dia. E núcleos profissionalizantes, que permitem 
a reinserção social dos dependentes.

Mesmo tendo ciência das peculiaridades do temática de crianças e 
adolescentes em situação de rua, em São Bernardo, os usuários adultos são 
ajudados principalmente na reinserção social e no mercado de trabalho, com base 
no tripé cuidados à saúde, geração de renda e moradia. A opção deve apostar na 
singularidade do indivíduo, no direito de cada um. 

Assim, é necessário restabelecer uma arena de diálogo entre os 
diferentes entes governamentais e a sociedade civil organizada envolvidas na 
questão, bem como de dar voz aos movimentos sociais. A transparência das 
informações referente aos recolhidos e seus tratamentos é princípio básico de 
um processo idôneo e democrático, o que coloca a postura do poder público 
municipal em questão.
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Ordem e conservação

Paula Vargens1

O trabalho aqui desenvolvido aborda a questão de meninos e meninas 
em situação de rua e as políticas que os atingem mais diretamente. A centralidade 
do nosso olhar não está sobre a política formulada, escrita, deliberada pelo poder 
público, também não centramos o olhar nos efeitos quantificados por estudos 
socioeconômicos. Diferentemente, buscamos entender como as políticas públicas 
se dão no cotidiano da vida de crianças, adolescentes pobres, em especial os que 
se encontram em situação de rua.

Com base em uma formação atravessada por um viés de colonialidade 
(QUIJANO, 2005), tendemos a compreender esses meninos e meninas ou 
como vítimas a serem salvas, ou bandidos a serem punidos, destituindo-lhes a 
subjetividade e transformando-os em objetos a serem observados, estudados, 
avaliados e julgados sem estabelecer um diálogo, sem considerar o que sabem, 
pensam e desejam para suas vidas. Deste modo, pautamos sob esse único prisma 
as políticas destinadas ao seu atendimento, recaindo, na maior parte das vezes, 
em políticas de controle e/ou salvação desse outro.

Conceitos como os de civilização e desenvolvimento são incorporados 
e assumidos como as únicas alternativas possíveis para se pensar o social, como 
parte da própria colonialidade do saber (QUIJANO, 2005). Sem questionamentos, 
aceitamos as concepções de mundo que carregam e suas consequências nas 
práticas sociais. Wallerstein (2001) nos lembra que a ideia de civilização faz 
referência “a uma série de características sociais que são contrastadas com 
o primitivismo e a barbárie”. Assim, o conceito de civilização traz embutido 
valores que se impregnam na própria forma de conhecer o mundo, induzindo a 
formas dicotômicas de categorização dos sujeitos, grupos, povos, cristalizando 
a imagem de um mundo composto por civilizados e não-civilizados, com base 
1 Paula Vargens é Mestre em Educação FFP/UERJ e doutoranda em Educação UFF.
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em uma concepção eurocêntrica de sociedade e civilização.
Os “incivilizados”, dentro dessa lógica, não são considerados tão 

sujeitos como os ditos civilizados e parece prevalecer um olhar que vê em suas 
presenças risco, ameaça. Na prática, isso tende a se refletir nas formas como 
tratamos, entendemos e atendemos a infância e juventude pobres, em situação 
de rua ou moradora de comunidades subalternizadas. Crianças, adolescentes e 
jovens pobres passam a ser vistos como bárbaros, passíveis de serem mortos, 
eliminados, são os outros, os sem cultura, sem saber, reduzidos, por sua distância 
em relação à cultura dominante, a objetos. Objetos que estão “fora do lugar”, 
que devem ser retirados, realocados, conforme a necessidade da própria ordem 
capitalista.

Ainda em sua grande parte marcados pela questão racial, por serem 
predominantemente negros, mestiços, descendentes de indígenas, são os pobres 
que assumem hoje o lugar do outro  a ser colonizado. Se tivemos uma história de 
escravidão, com homens e mulheres tratados assumidamente como objetos, com 
proibições legais inclusive sobre as possibilidades de trânsito na cidade, hoje é 
possível identificarmos fortes aspectos de continuidade dessa racionalidade no 
cotidiano e que se concretizam no espaço urbano.

Pelos diversos espaços da vida social, as práticas sociais de controle 
se fazem presentes. Instituições como escola, igreja e família o fazem de modo 
mais sutil, as instituições prisionais e a justiça “com toda sua violência” exercem 
de modo direto o controle.  Novas práticas sociais, ao longo da história da 
Modernidade, foram permeando o cotidiano e se consolidaram como mecanismos 
eficazes de controle e de individualização das relações sociais, como é o caso da 
confissão individual e da priorização da escrita sobre a transmissão oral. Malaguti 
(2003) aponta que com tal processo, as histórias aos poucos vão sendo apagadas, 
cabendo somente  história oficial, pois quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais ele internaliza profundamente o que escuta (p. 71), o que contribui 
para a formação dos imaginários e estereótipos.

Nesse sentido, Chimananda Adichie (2009)2 nos lembra do perigo 
da história única, de como o processo educacional e o processo civilizatório 
2 Chimamanda Adichie é nigeriana e escritora. Em apresentação ao TED Global em 2009 fala sobre o Perigo 
da História Única. Disponível em http://www.ted.com/talks/lang/por_pt/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_sin-
gle_story.html. Acesso em agosto de 2010.
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baseados em uma única versão da história nega, subalterniza e favorece os 
processos de dominação, naturalizando estereótipos, cujo o problema maior não 
é que sejam mentiras, mas serem incompletos. A história única carrega ainda 
o peso de ser contada desde o prisma dos dominadores, e ao enfatizar a língua 
escrita, ao escrever a história dos dominados, suprime tanto a possibilidade de 
que comunidade possa ser ouvida quanto a confiança na voz dos outros, em um 
processo de colonização dos gêneros discursivos (MIGNOLO, 2003), que abafa 
as múltiplas histórias existentes.

No que se refere aos meninos e meninas pobres, em especial aos que 
estão em situação de rua, os processos de dominação ficam muito explícitos. 
O imaginário que sobre eles recai os des-humaniza quase completamente, 
especialmente quando são vistos desde o prisma de bandidos a serem punidos. 
Mas também se perpetua em leituras que os vitimizam, coitadizando-os. Em todos 
os casos, o estereótipo nega a complexidade que nos constitui como sujeitos e os 
reifica em um único lugar. Não é concebido, dentro desse imaginário, que eles, 
como todas as crianças e jovens, possuam saberes e, muito menos, que possam 
contribuir na construção e implementação de políticas e ações que lhes afetam; 
que possam mesmo saber sobre si e seus objetivos no mundo. Não é pensado que 
possam produzir algo que, fora daquilo apresentado pela história única, enfrente 
aquilo sobre o qual ela se omite.

Livros, filmes, noticiários reafirmam a barbárie, e suas barbaridades, 
propondo uma distância entre a garotada e aquilo que se entende por cultura 
e civilidade, diante da ausência de referenciais positivos de suas culturas e 
saberes nas histórias oficiais. Ouvem a respeito de si, de sua família, de seu 
grupo, que são a negação daquilo entendido por civilidade e por modernidade 
e, consequentemente, daquilo desejado para a Nação. Representam o atraso, o 
problema. Ouvem também que, pela ameaça que são, devem ser tratados com 
violência e que por suas condições não são merecedores de ter seus direitos 
respeitados.

Sempre se repetindo a mesma história, mesmo que desde pontos de 
vista, a princípio, distintos, mas sob a mesma base epistemológica, a voz desses 
meninos e meninas desaparece e vai se construindo,ou se reafirmando, cada vez 
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mais a mesma história contada desde o ponto de vista dos dominantes. 
E, como diz Adichie (2009), é assim que se cria uma história única: 

mostra um povo como uma coisa, como uma única coisa, vezes sem conta, e é 
isso que eles se tornam. As consequências da história única abrangem a esfera 
das políticas públicas, que tendem a ser pensadas desde pontos de vista que não 
levam em conta o que sentem, pensam e esperam os “não-sujeitos de direitos”, 
re-afirmando-se a história única e seus estereótipos, sem criarem-se alternativas 
para outras leituras e construções.

Nesse sentido, Fanon (2005) observa que o colonialismo não se satisfaz 
em prender o povo nas suas redes, em esvaziar o cérebro colonizado de toda 
forma e de todo conteúdo. Por uma espécie de perversão da lógica, ele se orienta 
para o passado do povo oprimido e o distorce, desfigura, aniquila (p. 244).

Diferentes mecanismos normativos e programáticos cumprem papel 
relevante na preservação dessa lógica, por meio de sua conservação ou de 
sua atualização. Nesse sentido, o aparato legal vem responder e constituir as 
demandas de uma elite em “modernizar” e “civilizar” as colônias. As políticas 
públicas elaboradas terão em grande medida esse objetivo, entendido como uma 
“ordem natural” que não é alcançada em decorrência da desobediência de alguns, 
os outros. Desta forma, como coloca Castro-Gómez, uma política ‘justa’ será 
aquela que, mediante a implementação de mecanismos jurídicos disciplinares, 
tente civilizar o colonizado através de sua completa ocidentalização (2005, p. 
178). A polícia e as políticas de segurança e de ordem pública assumem papéis 
primordiais e, como colocado por Fanon, a polícia tem a função de manter a 
ordem da cidade como posta, de reafirmar as fronteiras entre a cidade do colono 
e a do colonizado, servindo aos interesses dos dominantes.

A invenção do outro, um outro que classifico e identifico pela diferença, 
pela falta, pelo não-eu parece ser constitutiva do próprio imaginário de civilidade.  
A construção do não-eu, do outro naturalmente inferior serve como justificativa 
para o próprio extermínio de parte da população. A ‘desumanização’ do indígena 
justifica o tratamento ao qual é submetido: ‘Disciplinar, vestir, dominar e pacificar 
são as expressões mais utilizadas pelos colonialistas em territórios ocupados’ 
(MATHIEU, 2010, p.2). Ainda nos dias de hoje podemos observar processos de 
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desumanização dos grupos subalternizados propagados, dentre outros modos, 
por uma linguagem que os associa pejorativamente ao universo animal, através 
do uso de metáforas biológicas como:

Estes violentos bandidos se animalizaram ( ). Eles são animais. 
Não podem ser compreendidos de outra maneira. Por isso os 
confrontos não podem ser civilizados. Essa gente não quer ser 
tratada civilizadamente. Têm que ser tratados como animais 
(Marcello Alencar, Governador do Estado do Rio de Janeiro, em 
rede nacional de TV, programa Jornal da Manchete, TV Manchete, 
11 de maio de 1995. Apud, MALAGUTI, 2007)

Histórias como essa que traficantes, a exemplo de seqüestradores, 
não têm a menor consideração com direitos humanos, comportando-
se como animais selvagens que não merecem qualquer consideração. 
(Editorial do Jornal do Brasil, 15 de dezembro de 1995)3

A necessidade da marcação da suposta e desejada distância acaba 
por ultrapassar a questão biológica e abrange tudo o que possa servir para 
desqualificar na essência o outro. A animalização do outro parece ser uma das 
justificativas de ações como a do Choque de Ordem no que tange ao atendimento 
de crianças e adolescentes em situação de rua. Vale lembrar que a Operação 
Choque de Ordem se constitui hoje como uma das principais ações da atual 
gestão municipal (2009-2012; 2013), visto que uma das primeiras ações desta 
gestão municipal foi o estabelecimento da Secretaria Especial da Ordem Pública 
(SEOP), instituída em 2009 (decreto nº 30.339) com a finalidade de formular e 
implementar Políticas Públicas que garantam a manutenção da ordem urbana 
e a integração da Prefeitura com as forças de Segurança Pública do Estado, 
através da “articulação sob um único responsável de diversos órgãos que atuam 
direta ou indiretamente nesse domínio” (Plano Municipal da Ordem Pública – 
PMOP, 2010, p. 9). Segundo a definição da própria Secretaria, a SEOP é “um 
órgão regulador e fiscalizador da atividade econômica, das posturas municipais 
e regulamentador do uso do espaço público.

3  Jornal O Globo, 3 de fevereiro de 2011. Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/02/02/
pela-primeira-vez-em-seis-anos-numero-de-pessoas-mortas-pela-policia-ficou-abaixo-de-mil-923724961.asp acesso 
fevereiro de 2011.



64

Em nome da segurança

Ao pensarmos a cidade e a demanda por ordem, a temática da violência 
logo salta aos olhos. No encontro com crianças e adolescentes que estão nas ruas, 
também aparece como um dos temas centrais. No entanto, faz-se necessário um 
olhar, mesmo que breve, sobre políticas de juventude e para a situação de rua, 
pelo tanto que essas políticas podem evidenciar sobre a questão tratada.  

Se historicamente tivemos políticas para o recolhimento e a internação 
de crianças e adolescentes em situação de rua, desde a década de 1990, com o novo 
ciclo de criminalização da pobreza vinculado à emergência e consolidação das 
referências neoliberais, a subalternização de negros e pobres assume um caráter 
belicista e as políticas públicas destinadas à infância e juventude em situação 
de rua ficam permeadas por esse discurso. Elaborado em consonância com os 
padrões da sociedade moderna-colonial, o paradigma bélico encontra respaldo  
na sociedade. Assim, as ações voltadas para os grupos mais subalternizados são 
apresentadas sob a roupagem da segurança, da ameaça do tráfico ilegal de drogas 
e monstrualização de seus agentes.

Os dados relativos ao número de homicídios no estado do Rio de 
Janeiro são alarmantes. Notícia publicada no jornal anuncia que “pela primeira 
vez em seis anos, o número de pessoas mortas pela polícia ficou abaixo de mil”4. 
Segundo o Instituto de Segurança Pública, o número de autos de resistência5 – 
assassinatos oficiais da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro – ficou em 
2010 em 885. No ano de 2007 foram 1330 homicídios cometidos oficialmente 
pela polícia. Estudo realizado pelo Laboratório de Análise da Violência da 

4  O instituto do “auto de resistência” existe no Rio de Janeiro para o registro de mortes em confronto com 
a polícia. Em pesquisa do professor Ignácio Cano  analisou as mortes entre 1993 e 1996, estudou as necropsias dos 
cadáveres das vítimas de intervenção policial. Os indicadores médico-legais confirmaram o quadro de uso excessivo da 
força e a presença de execuções sumárias: 46% dos cadáveres apresentavam 4 ou mais impactos de bala;61% dos mor-
tos tinham recebido ao menos um disparo na cabeça;65% deles mostravam ao menos um disparo na região posterior 
(pelas costas);um terço das vítimas tinha lesões adicionais às provocadas por arma de fogo, o que poderia indicar que 
muitas foram golpeadas antes de ser executadas;foram encontrados 40 casos de disparos à queima-roupa, feitos à curta 
distância, o sinal mais evidente de execução. A mesma pesquisa mostrou que os indicadores de uso excessivo da força 
policial eram muito mais dramáticos nas favelas, do que no resto da cidade. (fonte: Relatório da sociedade civil para o 
relator especial das nações unidas para execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais. Junho 2007).
5  Fonte: Jornal O Globo, publicado em 21/07/2009. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/
mat/2009/07/21/estudo-mostra-mais-de-33-mil-assassinatos-de-adolescentes-ate-2012-756903559.asp acesso janeiro 
de 2011.
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em parceria com a Unicef e o 
Observatório Favelas, com base em dados de mortalidade de 2006, aponta que 
“as chances de adolescentes homens morrerem por violência é 11,9 vezes maior 
do que mulheres. Para negros, a chance é 2,6 maior do que para adolescentes 
brancos”6.

Esses dados são acompanhados por outros que indicam um crescimento 
sistemático no número de pessoas presas no sistema penitenciário. Segundo o 
Departamento Penitenciário Nacional, “entre 1995 e 2005 a população carcerária 
do Brasil saltou de pouco mais de 148 mil presos para 361.402, o que representou 
um crescimento de 143,91% em uma década. A taxa anual de crescimento 
oscilava entre 10 e 12%. (…) Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2009, a 
população carcerária aumentou de 361.402 para 473.626, o que representou um 
crescimento, em quatro anos, de 31,05%.”7  O encarceramento de adolescentes 
não foge à essa regra: de 2002 a 2004 houve um aumento de mais de 300% de 
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Sendo em sua grande maioria 
adolescentes, negros e pobres. “Com quase 500 mil presos, o país tem a terceira 
população carcerária do mundo, sendo que um terço está em situação provisória 
– sem julgamento”8.

A mudança empreendida pelo governo federal para uma política de 
segurança menos letal, a qual proporcionou uma leve diminuição do número 
de homicídios e de presos, apesar de sua extrema importância, não retira ainda 
a marca racial e social que orienta a questão prisional no Brasil: do total da 
população prisional do Estado do Rio de Janeiro, 7.257 são brancos; 6.116 
negros; e 10.439 pardos9, de forma que temos 68% da população prisional do 

6  Fonte: Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em:  http://portal.
mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE924046B46C6B9CC447B586PTBRNN.htm acesso 
janeiro de 2011.
7  Fonte: Revista Caros Amigos. Disponível em  http://carosamigos.terra.com.br/index/index.php/
component/content/article/147-edicao-165/1320-brasil-encarcerado  acesso janeiro de 2011.
8  Idem.
9 Referência ao Direito Penal do Inimigo, defendido por Jakobs. A ideia do inimigo implica em um tratamen-Referência ao Direito Penal do Inimigo, defendido por Jakobs. A ideia do inimigo implica em um tratamen-
to específico e radical que não precisa respeitar as normas: “O indivíduo que não admite ingressar no estado de cidada-
nia, não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa. O inimigo, por conseguinte, não é um sujeito processual, 
logo, não pode contar com direitos processuais (...) Contra ele não se justifica um procedimento penal (legal), sim, um 
procedimento de guerra. Quem não oferece segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoal, não só não 
deve  esperar ser tratado como pessoa, senão que o Estado não deve tratá-lo como pessoa (pois do contrário vulneraria 
o direito à segurança das demais pessoas).  (GOMES, Luiz Flavio. O direito penal do inimigo. p. 1 disponível em: 
http://www.revistajuridicaunicoc.com.br/midia/arquivos/ArquivoID_47.pdf )



66

Estado negra, entendida como negros e pardos. Ainda do total desta população, 
30,5% (7.460) são jovens entre 18 e 24 anos e 64% (15.652) não possuem nem 
o ensino fundamental completo.

A população carcerária no Brasil é, assim, eminentemente negra e 
pobre. Quando voltamos nosso olhar para os adolescentes condenados a cumprir 
medidas socioeducativas de internação, ou que estão cumprindo a internação 
provisória, a realidade não é distinta: negros, pobres e fora da rede formal de 
escolarização.

Vale observar que, como alerta Ceceña (2008), a condição de presos 
provisórios, sem julgamento, coloca o “indivíduo numa situação de indefinição 
e indefensão, perdendo ao menos temporariamente, absolutamente todos os seus 
direitos e status de reconhecimento” (p. 15), recebendo uma nova identidade 
(culpado, processado, réu, etc.) que o reifica. No bojo deste mesmo processo, 
o conjunto da sociedade é colocado na categoria de suspeitos, reforçando a 
“necessidade” de práticas disciplinadoras – mesmo que efetivamente alguns 
grupos específicos sofram mais as consequências dessa “suspeição generalizada”, 
o “sentimento de insegurança” difundido sob o discurso do risco, da sociedade 
insegura e que estamos sob uma grande ameaça atinge a todos, que, em maior ou 
menor escala, fica vulnerável aos novos aparatos de segurança. Desenvolvido nas 
bases epistemológicas do pensamento moderno, o discurso do medo atravessa 
todas as classes sociais.

Será esta atmosfera do medo e da insegurança que orientará as políticas 
públicas, em especial aquelas voltadas para as camadas subalternizadas. 
Estruturadas a partir da proposta de um controle totalizante das comunidades 
e tendo na base de seu discurso a ideia de inimigo10, “existe um atropelo das 
garantias, as áreas pobres ficam transformadas em territórios de exceção, onde 
não regem direitos e as garantias são completamente supérfluas porque trabalham 
com a ideologia da segurança nacional”.  A construção do medo, que vem desde 
a colonização, será recebida de braços abertos por esta nova fase do capitalismo 
e os novos modos de gestão da pobreza criados nos Estados Unidos da América 
serão exportados dando continuidade ao sistema-mundo moderno-colonial.

10 Malaguti, Vera. Entrevista publicada  na EPSJV-Fiocruz, 2011.
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Loïc Wacquant (2007) identifica como o novo contexto mundial 
tem alterado os mecanismos de controle da população pobre sendo cada vez 
mais a prisão utilizada, com o objetivo de controle social, em um processo 
que denomina de criminalização da pobreza, se referindo a uma nova forma 
de gestão da pobreza típica do neoliberalismo. Observa que, com a ascensão 
do neoliberalismo, há um processo de desmonte do Estado de Bem Estar 
Social, a partir da década de 1970. Paralelamente a esse movimento, o braço 
Penal do Estado assume uma nova centralidade na gestão da pobreza, que se 
faz sentir através das políticas de segurança pública, as quais possuem seus 
pontos característicos: 1. “atacar de frente o problema do crime, bem como as 
desordens urbanas e as pertubações da ordem pública que afloram nos confins 
da lei penal, batizadas de ‘incivilidades’”(WACQUANT, 2007, p. 25); 2. 
proliferação de leis, medidas punitivas, e dispositivos tecnológicos; 3. criação e 
manutenção de um discurso alarmista, com apoio dos diferentes meios (mídia, 
técnicos, especialistas, etc); 4. ampliação do discurso da “guerra ao crime”, com 
aumento da repressão e estigmatização dos jovens das camadas subalternizadas, 
bem como todos os outros da sociedade; 5. abordagem gerencial e privatista; 
e 6. extensão e estreitamento da rede policial, endurecimento e aceleração dos 
processes judiciais, e aumento absurdo da população atrás das grades (op. cit.).

No Brasil, não tivemos a consolidação do Estado de Bem Estar Social, 
no entanto é possível identificarmos processo semelhante da substituição 
dos parcos direitos e garantias sociais que vinham sendo definidos por ações 
pautadas na criminalização e penalização das camadas populares. O discurso do 
medo, da “guerra ao tráfico”, o aumento do número de prisões, bem como uma 
visão gerencial das ações desenvolvidas são alguns dos aspectos que apontam 
para a semelhança com o processo identificado por Wacquant. Aspectos que tem 
marcado as políticas para o atendimento da população pobre do Rio de Janeiro.

As diferenças existentes entre o contexto dos EUA e o Brasil, com 
suas particulares conjunturas sócio históricas, políticas, econômicas e culturais, 
obrigaram que tal ideologia sofresse um processo de tradução, sem contudo, 
perder suas linhas mestras e as bases que lhe são características. Desta forma, 
não podemos ignorar que força dos movimentos sociais, bem como a existência 
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de um governo mais comprometido com as camadas populares tem favorecido 
a elaboração de uma versão própria – não menos cruel – do processo de 
criminalização da pobreza. Daí a recente diminuição do número de homicídios, 
a manutenção do número de prisões e a proposição de políticas para além do 
assistencialismo e da criminalização.

Mesmo com essa ressalva, é inegável a existência de uma nova onda 
punitiva contrária às noções de direitos expressas nos marcos jurídicos. Apesar 
do ECA, por exemplo, que traz uma mudança da doutrina da situação irregular 
para a proteção integral dos meninos e meninas uma grande parte das ações 
governamentais concretas em relação a crianças e adolescentes pobres, ao longo 
da década de 1990 e ainda nos anos 2000, manteve-se fortemente marcada 
pelo caráter penal que remonta ao Código de Menores de 1927. O aumento 
dos conflitos urbanos e as variadas ações e políticas constituídas nesse contexto 
parecem expressar todo o tempo um conflito desigual entre as tentativas de 
afirmação de direitos e a impressionante persistência do discurso e das práticas 
de ‘combate à criminalidade’.

A assunção de um discurso de guerra coloca em segundo plano um 
debate sobre o que é segurança. Concomitantemente à venda do paradigma 
bélico, abafam-se os debates sobre as políticas sociais, como se a ideia de 
segurança existisse independentemente das demais políticas. Na ausência de 
políticas de assistência social, de saúde, de cultura, de juventude, enfim, dos mais 
diversos campos da política que lhes sejam destinadas diretamente, as políticas 
de segurança assumem um papel central. Vale considerar como a violência se 
faz presente nas falas dos meninos e meninas em situação de rua, contrariamente 
à ausência de referências às políticas sociais: nas brincadeiras de teatro, como 
em situações criadas, onde a polícia era representada por homens violentos que 
batiam e prendiam sem nem sequer perguntar antes o nome, já partindo para a 
humilhação; na fala da governadora, quando esta proclama em seus discursos que 
seriam mais respeitados pela polícia, que não seriam tratados como bichos, mas 
sim com dignidade e respeito; nos relatos sobre como se fazem ameaçadores; 
na expressividade da raiva do outro; nas brincadeiras entre eles; nas formas de 
solução de conflitos que elegem.
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A ascensão do modelo neoliberal reforça a naturalização do uso 
da violência com seu forte viés penal, representando uma continuidade no 
paradigma da Modernidade, que tem nessa nova fase do capitalismo o discurso 
do combate ao terror e ao narcotráfico um de seus instrumentos para o controle 
social. Ceceña (2008) aponta que

o destaque de um momento histórico que se abre com o neoliberalismo 
é a universalização da guerra sob todas as suas formas: econômica, 
coma extensão da economia de mercado e finaceirização do campo 
de definição de normas e políticas; cultural, coma ampliação 
conceitual, e a criminalização do não civilizado, do ingovernável, 
dos velhos e novos bárbaros; disciplinária, coma flexibilização do 
trabalho e o controle do entretenimento, e, logicamente, militar. (p. 
13)

Assim, se a prática da guerra e do extermínio como forma de controle 
vem desde o início da Modernidade, colocando um clima de pavor entre os 
dominados, hoje há a concepção de uma guerra preventiva.

Nessa nova concepção, o que se procura é diretamente evitar 
que o sujeito nasça, que se forme. Não é uma guerra contra um 
inimigo específico, é contra todo sinal, real ou imaginário, de vida 
independente.
Tudo aquilo que não é incondicional é suspeito, e a guerra, neste 
momento, é principalmente contra os suspeitos, suscetíveis de serem 
detidos a qualquer momento, não contra os inimigos reais. A guerra 
preventiva moderna é uma guerra que se antepõe à necessidade de 
guerra, que se antepõe à ameaça para dissuadi-la. É uma guerra 
que fabrica o inimigo como prevenção de um futuro conflito e 
que arrebata os direitos humanos e sociais a um coletivo universal 
de suspeitos. A própria sociedade torna-se suspeita de ameaçar 
a segurança e, nessas circunstâncias, tem que ser redimida. A 
sociedade é esvaziada de todo impulso de sujeição ou criminalizada 
em seu exercício, e substituída por um aparelho que age e dita 
políticas e normas em seu nome (p. 14).

Categorizados como ameaça, meninos e meninas em situação de 
rua são entendidos como suspeitos ininterruptamente. A reação da Guarda-
Municipal diante de uma movimentação inesperada é prontamente com tiros de 
borracha, a Operação Choque de Ordem chega ameaçando atirar na barriga de 
um adolescente. Todos são potencialmente grandes terroristas.

O mal da sociedade e a impossibilidade de ‘desenvolvimento da nação’ 
são  representados pelo menino negro e pobre que transita entre os becos da 
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favela e as ruas do centro e da Zona Sul, sobre quem se constrói o estereótipo de 
terrorista, narcotraficante, monstro. É esse menino que deve ser ‘ordenado’ até a 
Copa do Mundo de futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Nas palavras 
da Secretaria Especial da Ordem Pública

A temática da ordem pública ganha ainda mais destaque em função 
da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que terá no Rio 
de Janeiro um de seus palcos principais e pela escolha da cidade 
para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Em razão da visibilidade 
internacional de tais eventos, o estabelecimento de um ambiente 
urbano organizado e seguro se torna essencial para o êxito dos 
mesmos, bem como para a nossa cidade (PMOP, 2010, p. 11).

Desta forma, as políticas de segurança ganham uma nova roupagem 
dentro da mesma orientação. O prisma da superioridade presente no imaginário 
moderno, o qual associa um grupo à evolução, colocando-o simultaneamente 
como modelo e como ponto inatingível dos demais povos e raças, faz com este 
grupo seja autorizado (mesmo que de forma inconsciente), a subjugar todas as 
demais culturas, formas de organização social e política existentes, na lógica do 
‘civilize-se ou te mato’ (GROSFOGUEL, 2008)11, que hoje pode ser atualizada 
pelo pacifique-se ou te mato’, mas tendo como elemento de continuidade a 
guerra - implícita ou explícita como mecanismo de controle e subjugação dos 
outros.

O endurecimento da violência urbana parece se constituir como uma 
gestão política da juventude popular brasileira, que cada vez mais mata e morre. 
É uma violência, contudo, localizada nos territórios subalternizados da cidade e, 
com base no discurso da segurança, do combate ao tráfico de drogas, observa-se 
cada vez com maior frequência operações policiais que resultam em alto índice 
de letalidade dos jovens negros e pobres, e a prisão parece ser o principal projeto 
para a juventude popular. Em nome da segurança, tem-se cometido atos cada 
vez mais bárbaros e, como nos ensina Marques (2010), o discurso da segurança

tem sido o principal argumento do processo de legitimação de 
políticas oficiais e não oficiais sobre uma parcela dos moradores da 
cidade. Não se trata de um processo simples de segregação social 
e urbana, facetas mais visíveis dessas relações no contexto carioca. 
Acontece que estamos falando de relações sociais, políticas e 

11  Grosfoguel identifica que desde o início da colonização existe tal lógica. Inicialmente “cristianize-se, ou te 
mato”, justificando as ações de extermínio contra os povos originários, em seguida, “civilize-se, ou te mato”, e ainda 
hoje no “democratize-se, ou te mato”, presente nas diversas guerras “em nome da democracia”
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espaciais que se realizam no cotidiano e também dele se alimentam. 
Quer dizer, o que acontece hoje pode ser entendido, também, como 
um complexo jogo de forças que, sobretudo no cotidiano, produzem 
desigualdades (p.3).

A política atual do Choque de Ordem parece ser a culminância de 
diversas políticas públicas para a população pobre que vem sendo desenhadas há, 
pelo menos, uma década, marcadas pela truculência e o desrespeito aos direitos 
dessa população. No caso da população em situação de rua, isso parece ser ainda 
mais escancarado, inclusive por romper com diversos padrões do que se supõe 
ser o lugar e o destino dessas crianças, adolescentes e jovens. O tratamento a elas 
dispensado, inclusive em termos de políticas públicas, é majoritariamente pelo 
lado penal do Estado, com alguns contrapontos da assistência social.

Na questão da segurança, a duplicidade do direito, entre garantidor 
de direitos universais e garantidor da ordem, fica escancarada. O discurso da 
segurança responde à uma angústia provocada pela própria modernidade. A 
violência decorrente da suposta necessidade de proteger a si e a sua propriedade 
exclui e subalterniza cada vez mais parte da população, que passa a ter também 
na violência uma forma de resposta, e, assim, retroalimenta e reforça o discurso 
da necessidade de segurança. Fanon analisa esse processo e

nos convida a uma compreensão da gênese da violência e da 
única alternativa deixada aos oprimidos para sua libertação. Sua 
descrição da ‘compartimentação’ da sociedade colonial, com sua 
‘linha de partilha’ e sua ‘fronteira indicada pelos quartéis e postos 
de polícia’, nos remete, aliás, ao nosso universo militarizado que, 
bem longe de ‘pacificar’, produz ele mesmo o ‘radicalismo’ que 
pretende combater (MATHIEU, 2010, sp).

A defesa do direito à segurança será mote para as ações de maior 
barbárie e violência que se darão dentro da legitimidade do Estado, porém dentro 
da lógica colonialista, serão voltadas para uma parte específica da população que 
é profundamente subalternizada.

A partir de 2007 as ações da polícia e da guarda municipal voltam a ter 
uma sistematicidade maior sempre com o uso de muita violência. É desse período 
o início da Operação Copabacana, que em seguida se amplia para as operações 
Ipabacana e Barrabacana, atualmente convertidas na Operação Bacana. É com 
essas operações que os recolhimentos de meninos e meninas em situação de rua 
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adquirem uma sistematicidade maior (até então era comum operações no verão 
ou perto de algum evento específico), alterando profundamente a vida dos que 
estão nas ruas e se consolidando como as políticas de fato para a infância e 
juventude pobre em situação de rua no Rio de Janeiro12.

Vale lembrar que, em 2007, ocorrem os jogos Pan-Americanos do Rio 
de Janeiro e se inaugura, no complexo do Alemão, a política da megaoperação, 
ou seja, operações policiais que envolvem um grande número de agentes das 
forças de segurança estadual e/ou federal, além de uma ampla cobertura dos 
meios de comunicação. Invariavelmente, apresentam como resultado um alto 
número de mortos e feridos, contribuindo para um aumento acentuado nos 
índices de letalidade.

Sob a justificativa da “guerra ao tráfico”13, e se proclamando uma 
“ação pacificadora”, a megaoperação que precedeu os Jogos Pan-Americanos 
“envolveu mais de 1300 (mil e trezentos) policiais entres militares, civis e 
soldados da Força Nacional e resultou na morte de pelo menos 19 pessoas, além 
de nove feridos, inclusive crianças. Como resultado de uma política de confronto 
sistemático, entre os dias 2 de maio e 17 de agosto de 2007 foram contabilizados 44 
mortos e 81 feridos durante as operações policiais no Complexo do Alemão”14. 
O processo de estigmatização das favelas como centro de excelência do crime 
organizado favorece a construção de um

estereótipo tanto humano quanto geográfico de periculosidade, 
que transposto para um clima de guerra, enseja o enfrentamento 
dos inimigos e legitima as ações que visem “derrotá-lo”. Essa 
perigosa associação impulsiona à vala comum da marginalidade 
os moradores das comunidades pobres, tornando-os alvos fáceis 
e justificáveis no tratamento desumano a que se veem expostos 

12  Vigora no Rio de Janeiro a política de internação compulsória para usuários de crack.
13  Uma das consequências do discurso da “guerra” é o uso de aparatos e armamentos bélicos na segurança 
pública urbana. “O dispositivo mais simbólico do atual modelo de segurança pública fluminense pode ser encontrado 
nas garagens das polícias do Rio de Janeiro.  O “Blindado” é um veículo militar de combate utilizado pelas Policias 
Militar e Civil do Rio de Janeiro nas suas incursões pelas favelas e demais comunidades pobres da região estadual.  
Embora pese cerca de 8 toneladas, o blindado pode alcançar velocidades de até 120km/h. Equipado com altos falantes 
e duas camadas de blindagem pesada, a máxima permitida no Brasil, estes veículos tem uma torre de tiros rotatória, 
capaz de girar 360°graus, e fileiras com posições para tiros nas laterais, assim como uma grade de aço para proteger 
as janelas durante tiroteios. Para impedir que sejam furados, os pneus dos veículos são revestidos com uma substância 
glutinosa especial. Com capacidade para até 12 policiais fortemente armados, o modelo destes veículos blindados 
permite que os agentes no seu interior efetuem disparos e ofendam os moradores das comunidades sem serem identifi-
cados” (Relatório da sociedade civil para o relator especial das nações unidas para execuções sumárias, arbitrárias e 
extrajudiciais. Junho 2007, p. 6)
14  fonte: Relatório da sociedade civil para o relator especial das nações unidas para execuções sumárias, 
arbitrárias e extrajudiciais. Junho 2007
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todos os dias. (Relatório da sociedade civil para o relator 
especial das nações unidas para execuções sumárias, arbitrárias 
e extrajudiciais. Junho 2007, p. 3)

A ideia da guerra nos oferece um importante elemento para pensarmos 
a relação da cidade com a infância, a adolescência e a juventude pobres: se 
há uma ‘guerra’, no sentido mais tradicional, há uma disputa de territórios 
declarada. Ora, se existem grupos assumidamente disputando o território com o 
Estado, cabe a este preservá-los. Logo, as violações dos direitos, as políticas de 
maior controle do espaço público, dos circuitos e permanências são legitimadas e 
valorizadas. A ‘guerra’ envolve todas as partes daquele espaço, e seus habitantes 
carregam esse estereótipo para onde forem, permanecendo como o inimigo a ser 
capturado. A megaoperação ajuda assim a reconstruir o desenho da cidade ao 
atualizar os instrumentos de luta pela disputa do espaço urbano.

Concretiza-se uma mudança na política de segurança pública no estado 
do Rio de Janeiro, que tem uma repercussão direta no tratamento e atendimento 
da juventude pobre em todas as suas esferas, incluindo aqueles que se encontram 
em situação de rua. Se até então vinha sendo delineado esse tratamento penal da 
miséria no Brasil, a partir de 2007 tal opção ideológica assume uma centralidade 
no planejamento de políticas públicas de segurança, que culminam, em 2009, 
com a criação da SEOP e as operações Choque de Ordem. A mudança se dá no 
sentido de uma restauração de uma visão conservadora, punitiva, criminalizadora 
e de exceção de direitos, uma restauração, no entanto, revestida de modernização. 
A naturalização da visão eurocêntrica cientificista da existência de um outro 
viabiliza a manutenção deste outro como inimigo e promove a elaboração de 
políticas que tomam tal aspecto como ponto de partida e, deste modo, tendem a 
reproduzir estigmas e hierarquias (em movimento contrário, como consequência 
dessas políticas, tem-se um aumento dos “índices de criminalidade” nessas 
regiões, retroalimentando o discurso, sem que se faça uma análise crítica do 
dados apresentados).

A partir do argumento de desprivatização do espaço público, a 
Secretaria Especial da Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop) busca chegar ao 
que entende como ordem pública. Deste modo, apresenta a importância de acabar 
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com o uso irregular de calçadas por bares, restaurantes, vendedores ambulantes, 
estacionamento irregular – e também por pessoas em situação de rua. Uma das 
ações do Choque de Ordem foi a instauração de “bancos anti-mendigo”, que 
consistem na colocação de divisórias de ferro nos bancos de praça pública de modo 
a impedir que pessoas ali se deitem.  Tais medidas visam o “desenvolvimento 
adequado da vida na cidade”15 e a defesa da “integridade do espaço urbano”. 
Sempre entendidas dentro da racionalidade moderna, reproduzem a compreensão 
de que há uma linha evolutiva que parte da selvageria e chega à civilização. Na 
mesma lógica, o documento fala da “cultura da ilegalidade, entendida como um 
desrespeito às regras básicas necessárias à organização urbana, e segue: atacar 
os eventos de incivilidade urbana é fundamental a uma cidade mais segura e 
estável. Aspectos que ficam explicitados dentro do objetivo estratégico 1.1: 
garantir o correto uso do espaço público.

Cabe observarmos que, desde o ponto de vista da atual gestão municipal, 
existe uma ordem pública, a ordem pública. Ou seja, entende-se que há uma 
cultura, uma ordem reproduzindo o processo de dominação e nesse mesmo 
processo ignora-se a multiplicidade de formas de organização social possível, 
e principalmente que esta ordem apresentada ela mesma produz aqueles a 
que chama de “excluídos” por todos os processos de exploração, alienação e 
subalternização necessários à sua manutenção. A ideia de uma única ordem, 
como algo neutro e universal, que seria bom a todos, ignora os processos de 
dominação existentes de modo que automaticamente, no mesmo processo que 
define, impõe aos outros a criminalização: seus modos de vida, trabalho, cultura, 
organização familiar... são subalternizados e muitas vezes criminalizados. 
Entendidos, dentro dessa lógica moderna, como “desordem”, impedimentos à 
“civilidade”, tais expressões – e seus sujeitos – devem ser afastados da cena 
urbana, pública. São eles causa e problema do “atraso” desta cidade.

O documento da Seop deixa muito clara essa concepção. Compreende-
se que a ordem é a pedra basilar para o combate à violência e à criminalidade, 
para o “desenvolvimento adequado da vida na cidade”, de forma que parece ser 

15 Fonte:  Secretaria Especial da Ordem Pública. Proposta para um plano municipal de Ordem Pública 
(PMOP). Março de 2010. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?article-id=622379. Acesso 
julho de 2010.
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fundamental “atacar os eventos de incivilidade urbana”.

O que o documento não questiona é a partir de que olhar é estabelecida 
essa Ordem. Será que o trabalho dos vendedores ambulantes é entendido como 
desordem para suas famílias? Sem questionar se seria melhor para esse sujeito 
ter um emprego formal, com carteira assinada, o que entra em debate aqui é o 
processo de criminalização do trabalho desenvolvido sem que haja por parte do 
Estado uma contrapartida que garanta a este trabalhador meios adequados para 
o sustento de si e de sua família, melhoria na sua qualidade de vida, acesso a 
serviços e direitos.

A questão do crack vem dar um novo elemento na dinâmica das ações 
voltadas para a população em situação de rua e parece ser um fator explicativo 
para a grande aceitação social das ações de recolhimento, independente de sua 
truculência: a demonização do crack, que é apresentado como uma droga de 
altíssimo risco, favorece que pessoas que até então eram contrárias à violência 
das práticas de recolhimento se coloquem a favor, ou ao menos a aceitem, sob o 
discurso, agora, do cuidado com esses meninos e meninas do crack.

Cidadania?

A ideia de controlar a vida implica em uma série de práticas de 
ordenamento das relações sociais que perpassam as mais variadas instituições e 
que são, inclusive por isso, naturalizadas. A valorização da razão, das ciências, 
e a tentativa de submeter a vida ao controle do conhecimento, fazem parte do 
projeto de modernidade. O Estado é entendido como o garantidor da organização 
racional da vida humana, o locus capaz de formular metas coletivas, válidas para 
todos, de forma que

o Estado moderno não somente adquire o monopólio da violência, 
mas usa dela para ‘dirigir’ racionalmente as atividades dos 
cidadãos, de acordo com critérios estabelecidos cientificamente de 
antemão. ( ) Todas as políticas e as instituições estatais (a escola, 
as constituições, o direito, os hospitais, as prisões, etc.) serão 
definidas pelo imperativo jurídico da ‘modernização’, ou seja, pela 
necessidade de disciplinar as paixões e orientá-las ao benefício da 
coletividade através do trabalho (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 171).

No conjunto de dispositivos utilizados, a utilização da norma escrita 
assume uma marca central, sendo fundante de práticas disciplinares, como as 
constituições, os manuais de urbanidade e as gramáticas do idioma, respondendo 
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à necessidade de ordenar e controlar, sempre dentro da lógica da civilização. 
As normatizações e institucionalizações estabelecem o que deverá ser a correta 
conduta e, ao mesmo tempo, definem diferenças e delimitam fronteiras, 
definindo os uns e os outros, os de dentro e os de fora (GONZÁLEZ STEPHAN, 
1996, apud CASTRO-GÓMEZ, 2005). No mesmo sentido foram historicamente 
definidos os normais e os anormais, categorias punitivas que serviriam de base 
para o Direito Penal e da medicina.

A transformação das leis em regras escritas, carrega ainda um outro 
prisma de dominação que é o domínio da linguagem. O uso de manuais e normas 
para definir o ideal de civilidade e estabelecer regras para a sociabilidade, 
entendida como princípio do progresso dos povos e base de uma sociedade bem 
ordenada faz com que os mesmos exerçam uma violência profunda nos grupos 
subalternizados, sobretudo por serem apresentados em uma língua cujo domínio 
muitas vezes eles não possuem. A língua vem, assim, como instrumento de 
exclusão e de subalternização na medida em que se faz incompreensível para 
grande parte da população, sendo necessária a presença de um intérprete, de 
um mediador. Os manuais vêm inserir (ao lado de outros instrumentos) o que 
deve ser entendido como o ‘bom comportamento’, valorizando a obediência e a 
moral, ao mesmo tempo em que se define (ou se inventa) o sujeito de direito e o 
cidadão, e, por omissão, quem não é, como aponta Castro-Gómez (2005):

A formação do cidadão como ‘sujeito de direito’ somente é possível 
dentro do contexto e da escrita disciplinar e, neste caso, dentro do 
espaço de legalidade definido pela constituição. A função jurídico-
política das constituições é, precisamente, inventar a cidadania, ou 
seja, criar um campo de identidades homogêneas que tornem viável 
o projeto moderno da governamentabilidade. ( ) A aquisição da 
cidadania é, então, um funil pelo qual só passarão aquelas pessoas 
cujo perfil se ajuste ao tipo de sujeito requerido pelo projeto da 
modernidade (p. 173)

A análise de Castro-Gómez dialoga com o processo que Rodrigues 
(1981, apud Malaguti, 2003) identifica na construção da nação: a necessidade 
de se delimitar “o espaço possível da cidadania nesta sociedade”.

Esta ideia de cidadania possível é tão introjetada nos corações e 
mentes da época, que valores como honra e pureza, tão arraigados 
nos crimes e processos da época, não eram valores disponíveis 
para os crimes de escravos, que não podiam defender-se através 
desses ‘símbolos de respeitabilidade’. Nem a cidadania nem os 
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sentimentos eram legítimos para todos (MALAGUTI, 2003, p. 
138).

A negação da cidadania, ao longo da história do Brasil aparece através 
de sua legislação. É Nilo Batista quem cunha o conceito de cidadania negativa, 
que se restringe ao conhecimento e exercício dos limites formais à intervenção 
coercitiva do Estado (MALAGUTI, 1998, p. 48). Entende que as camadas 
subalternizadas, ao longo da história brasileira, tem acesso à cidadania pelo seu 
avesso, especialmente pelos braços do sistema penal. Nesse sentido, observamos 
que, somente no ano de 1821 é regulamentado, por meio de um decreto as práticas 
judiciais e policiais: prisão só com mandado judicial, acusações formais 48h 
após a prisão, não poderia haver prisão sem condenação por tribunal aberto, não 
se usariam mais grilhões e correntes. Apenas um detalhe: as mudanças seriam 
só para os cidadãos, ou seja, homens/brancos/proprietários (MALAGUTI 2003, 
p. 143).

Será esse cidadão que estará presente nos manuais de urbanidade, será 
a sua cultura, sua religião, sua língua a que farão referência os manuais e que 
estarão refletidas nas normativas do Estado. O ideal de civilidade, que autorizará 
o uso da violência por parte do Estado, responde, assim, a esse cidadão homem/
branco/proprietário. Nas diversas instituições do Estado e nesse sentido a escola 
assume um importante papel, ao lado da família e da Igreja, tal conjunto de 
referenciais orienta as práticas cotidianas, tendo como foco alcançar e forjar o 
que se entende por um bom cidadão.  Apresentados como neutros, os parâmetros 
contidos nos manuais se constituem como um forte instrumento de dominação.

Na interdependência dos fatores que se somam aos mecanismos de 
controle, a escola exerce um papel fundamental por ser uma das principais 
instituições responsáveis oficialmente por ‘formar o cidadão’ e garantir a ele os 
‘padrões de civilidade’.

A lógica do ‘indivíduo’ e da meritocracia encontra amplo apoio e 
desenvolvimento nas categorias de análise da ciência moderna, que tende a 
minimizar as interferências dos aspectos raciais e sociais, das relações de poder, 
das lutas de classe, da dominação epistêmica, e serve de muito bom grado para 
explicações que colocam no sucesso ou fracasso da vida escolar no próprio 
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indivíduo, negando o caráter selecionador e excludente desta instituição. De 
fato, o sistema escolar reflete a estrutura social e contribui para sua manutenção 
através de mecanismos de seleção, discriminação e marginalização.

Herdeira da tradição do pensamento moderno clássico, eurocêntrico 
e atravessado por um viés de colonialidade, as instituições educativas tendem 
a se estabelecer como espaço do conhecimento, reafirmando a concepção da 
existência de apenas uma cultura, um saber, de forma tal que a cultura e os saberes 
adquiridos na trajetória de vida dos adolescentes e jovens em situação de rua, 
por exemplo, não são considerados válidos. O educador fica, nessa perspectiva, 
em uma posição hierarquicamente superior (e no caso daqueles que estão em 
situação de rua ainda mais, visto que nesta lógica a diferença comparativa entre 
a cultura que trazem e a cultura hegemônica é maior) reproduzindo toda uma 
lógica da dominação e da subalternização. O trabalho realizado por escolas e 
organizações da sociedade civil acaba, assim, por ser concebido no sentido de 
viabilizar meios para que esses jovens se apropriarem dos saberes da cultura 
hegemônica, pregando-se um discurso ilusório - o mito da mobilidade social - 
uma vez que o próprio imaginário de civilização ocidental não comporta o fim 
da subalternidade.

Por sua vez, o permanente movimento de afirmação da ordem 
hegemônica na organização da cidade é tensionado por disputas do uso da 
cidade que, potencialmente, tem caráter transgressor. Para além dos usos 
estabelecidos para cada espaço, dos trânsitos determinados pelo capital, há 
os movimentos orientados por outras espaço-temporalidades que re-criam os 
espaços. A presença de meninos e meninas, negros, pobres nos territórios das 
classes dominantes parece colocar em xeque a lógica social e impõe, por si, 
questionamentos, resistências e re-existências ao modelo existente, uma vez que 
suas presenças escancaram as desigualdades sociais e forçam novos significados 
dos circuitos por onde passam. Nesse sentido, aponta Lefebvre (2001):

a sociedade urbana, conjunto de atos que se desenrolam no tempo, 
privilegiando um espaço (sítio, lugar) e por ele privilegiados, 
altamente significantes e significados, tem uma lógica diferente da 
lógica da mercadoria. É um outro mundo. O urbano se baseia no 
valor de uso (p. 87).
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A complexidade das relações cotidianas, porém, impede a exclusiva 
reprodução da ordem posta e se desenvolvem reações e respostas de enfrentamento 
do sistema-mundo moderno/colonial em um processo de re-existência na 
sociedade. A modernidade não é possível sem os outros, submetidos a uma 
subalternização constante, concretizada pela ocupação das camadas mais baixas 
da sociedade e exercício de funções e trabalhos com alto grau de precariedade, 
que, no entanto, são essenciais ao capitalismo.  

Como crianças e adolescentes, suas existências se fazem presentes 
e constroem formas próprias de estar no mundo, respostas e resistências ao 
modelo hegemônico, atribuem diversos usos ao espaço urbano lhe conferindo 
possibilidades de leituras e significados distintos dos prescritos pelo uso oficial, 
fazendo re-existir a cidade.

A cidade é uma obra, característica que implica na viabilidade da 
realização de diversas leituras, em oposição à lógica única do dinheiro, das 
trocas, dos produtos. O sentido da obra se dá pelo uso, pelos modos como a vida 
social e cultural se encontram e convivem na cidade. A organização econômica 
do espaço, com suas zonas de expressão do poder político, não é suficiente para 
explicar e organizar a complexidade das trocas existentes, nem mesmo dá conta 
de explicar a imensa diversidade de manifestações dos diversos grupos sociais: 
“a cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso” (LEFEBVRE, 2001, 
p. 14).

A noção da existência de um outro se concretiza com a divisão do 
espaço e as relações de dominação. Forja-se a identidade das pessoas conforme 
o local onde vivem. A ideia da ‘falta’ aparece como importante instrumento 
nesse processo. Lefebvre identifica que a lógica da cidade de Paris, organizada 
entre os grandes conjuntos e os pavilhões, leva a que

As pessoas se representam a si mesmas através daquilo que lhes 
falta ou que acreditem faltar. Nesta relação, o imaginário tem mais 
poder. Ele sobredetermina a lógica: o fato de habitar é percebido por 
referência aos pavilhões, nuns e noutros (as pessoas dos pavilhões 
lamentam a ausência de uma lógica do espaço, as pessoas dos 
conjuntos lamentam não conhecer a alegria dos pavilhões). (op. cit, 
p. 27)
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Ousamos dizer que processo semelhante ocorre no Rio de Janeiro, na 
divisão entre a cidade europeia e a cidade quilombada. Constituintes do mesmo 
espaço urbano, os dois pólos são interdependentes. Como elemento intrínseco 
ao processo de dominação, há pontos de reconhecimento de si no outro, pontos 
de desejo e de inveja. A lógica constitutiva do ordenamento urbano define que 
aquele é o local “civilizado” e estes são percebidos como locais de desordem 
e perigo. Devem permanecer separados, tendo seus trânsitos delimitados, em 
um fluxo direcionado que não comporta a vivência completa do espaço urbano. 
Define-se, o que Marques (2010) identifica como cidade autorizada e cidade 
negada. No entanto, a complexidade da vida, das relações, dos desejos, das 
necessidades não comporta tal separação e coloca-se, assim, um enfrentamento 
cotidiano entre os usos efetivos dos espaços e o imaginário de cidade. As múltiplas 
possibilidades e caminhos, cavados por movimentos de resistência e re-criação 
do espaço urbano, encontram diversas formas de dominação e controle do uso 
do espaço público.

 Parece-nos, assim, que o embate entre crianças e adolescentes em situação 
de rua e a “ordem pública”, que marca o cotidiano desses meninos e meninas, 
ocorre, de modo particular, na disputa pelo uso do espaço urbano. Possuem suas 
formas próprias de estar no mundo, estabelecem relações com a sociedade e seus 
diferentes sujeitos. Entre os olhares penalizantes e as suas próprias percepções e 
vivências, que leituras e re-leituras do seu estar no mundo vão sendo construídas; 
identidades, culturas e saberes criados e re-criados. Apropriam-se do espaço das 
ruas deixando marcada sua presença, sua existência. Se a sociedade, através da 
cultura hegemônica busca escondê-los e/ou criminalizá-los, por outro lado eles 
vêm se apresentar ao mundo – seja pelo silêncio de quem passa e os teme, seja 
pelo barulho da polícia, por suas brincadeiras, pelo o que vendem, ou por todas 
as formas de interação com a sociedade.

Como os outros inventados pela modernidade, crianças, adolescentes 
e jovens pobres, com maior ênfase os que estão nas ruas, fazem parte da cidade, 
sem fazer. O tratamento dispensado a essa garotada vem carregado de valores 
e preconceitos que reforçam o imaginário hegemônico correspondente aos seus 
lugares na sociedade. Nesse sentido vale observar que, como ressalta Barría 
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Mancilla (2007),
toda a construção subjetiva, isto é, ética e moral desde o prisma 
hegemônico da sociedade moderna ocidental, relacionado ao (não) 
lugar ‘da criança e do jovem de rua’ no processo de produção 
capitalista, implica em sequer poderem ser vistos como um outro 
qualquer, mas um outro subalternizado, um não-eu (p.59).

Desta forma, a criança em situação de rua representa tudo aquilo que 
se opõe à ideia do que é “ser criança” - de certa forma colocada pela dicotomia 
entre menor e criança, porém podendo ser expandido a todos os não-brancos que 
compõem o outro moderno, de forma que estes são sempre identificados pela 
falta, pelo que não possuem em relação ao eu. Quanto maior a distância existente 
até o modelo homem/branco/proprietário/cristão (PORTO-GONÇALVES, 
2006), mais esse outro se encontrará subalternizado. Assim, a transformação 
do outro em um não-eu parece contribuir para a naturalização da violência com 
que são tratadas crianças, adolescentes e jovens das classes subalternizadas e 
estar atravessada por uma lógica que de fato não os concebe como iguais. Do 
mesmo modo, moradores da cidade quilombada são desqualificados por sua fala, 
pelo lugar de onde vêm, apresentados como bárbaros, não-educados e, assim, 
colocados como uma espécie de “sub-humanidade” (MARQUES, 2010). Desde 
esse prisma, pelo lugar que ocupam já se define suas incapacidades de debater e 
construir políticas conforme suas necessidades.

Colocados a priori como pertencentes à cidade não realizada ou 
desvirtuada, seus desejos só podem ser de ascensão (nos moldes 
dominantes), seus pensamentos só podem ser o de se transformar 
naquilo que ainda não é. Não possuem, portanto, as referências 
necessárias ao debate, pois se considera que estejam em patamares 
inferiores na escala de conhecimentos do mundo e de decisões 
(MARQUES, 2010, p. 8)

As práticas cotidianas tanto do Estado, quanto da sociedade civil, 
tendem a responder e a se pautarem por tal imaginário. Na lógica hierarquizante 
e racista da modernidade, ou seja, a ideia da existência de uma linha evolutiva 
que parte dos ‘selvagens’ e chega à ‘civilização’, que parte das ‘seitas’ e chega 
à ‘religião’, que parte do ‘artesanato’ e chega à ‘arte’, se insere no modo de 
pensar e se concretiza nas diversas ações cotidianas, a garotada que está em 
situação de rua ocupa lugares profundamente subalternizados: por serem negros, 
por serem pobres, por estarem fora da escola, fora da cadeia produtiva oficial, 
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fora da família, por ocuparem espaços que lhes são proibidos; por ameaçarem a 
ordem. Neste lugar, são transformados em animais, em monstros perigosos de 
quem a sociedade deve se precaver e, como coloca Gregori (2000) aqueles que 
estão nas ruas

são tomados ora como pequenas monstruosidades sociais, 
“bandidos em potencial” - em versões que sua periculosidade já 
está definida como algo inato ou, se não inato, como resultado 
de uma miséria social e moral que dificulta a busca de soluções, 
ora como “verdadeiros carentes”, nas versões que os representam 
como a ilustração mais cabal do abandono, dos desmandos e da 
desigualdade social (p. 30)

Aspectos que acabam por ser justificativa das ações de extrema 
violência, como alvos de grupos de extermínio e de exploração sexual, 
dentre outras formas aviltantes da dignidade que acabam sendo aceitas e 
compreendidas pela racionalidade moderna-colonial. Com isso, contribuímos 
para a construção de estereótipos conforme o lugar que se ocupa na cidade. 
O espaço urbano materializa as desigualdades e determina (ria) o indivíduo, 
ainda dentro da lógica etiológica. Entendemos que processo semelhante ocorre 
nas grandes cidades da América Latina. A representação de moradia vem pelo 
imaginário do tipo de moradia das classes dominantes. Aos demais grupos, cabe 
a comparação por negação e, novamente, quanto maior a distância em relação a 
esse padrão colocado pelos grupos dominantes, maior a subalternização. Maior 
também a desqualificação atribuída ao local e seus habitantes, que longe de ser 
uma produção de determinados grupos para manutenção do poder, é o próprio 
exercício do poder, o combustível e as consequências das relações desiguais 
e combinadas que reproduzem lógicas de visões de mundo compartilhadas 
por todos os sujeitos desse processo (MARQUES, 2010).  A situação de rua 
fica colocada assim como o extremo oposto de um imaginário do que é a “boa 
sociedade”, ou “bom cidadão”. Não raro são tratados como lixo, percebidos 
como um incômodo que deve ser retirado.

Há ainda que mobilizar muita água para mover o moinho do 
reconhecimento humano, social, jurídico esses meninos e meninas que estão 
fora do que pode ser alcançado pelo sistema de direitos vigente e pela nossa 
capacidade de reconstituí-lo à luz de novos parâmetros.
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Cotidiano

Hélcio F. Mattos1

Mesmo diante dos problemas mais simples, é raro que possamos, de um 
único gesto, resolver a causalidade de todos os fatores envolvidos. O mais comum 
é conseguirmos criar uma situação mais tranqüila, que possa gradativamente 
ser melhorada por novas decisões. Quando caracterizamos uma situação, não é 
possível reduzi-la a somente um dos seus fatores. Normalmente, uma situação 
não é redutível a cada um dos seus componentes e nem mesmo à soma dos seus 
fatores.

Adolescente, usuária de crack, em prostituição desde os 12 anos, grávida 
do segundo filho – já teve um filho aos 15 anos, portadora de sífilis, ameaçada 
de morte pelo pai do primeiro filho (atualmente na prisão) e pelo gerente da 
prostituição que a introduziu neste mundo e não aceita perdê-la, morando com o 
atual namorado com ajuda das duas famílias. 

Cada um destes estados não se adiciona aos demais, eles interagem uns com 
os outros, sendo transitórios. É uma situação contingente. Em breve ela chegará 
ao mundo adulto, porém, sem um intenso trabalho de recuperação, apresentará 
um expressivo déficit no plano psicológico, em decorrência da precariedade de 
recursos materiais e psicológicos que teve a sua disposição. 

Seu avanço nos estudos foi interrompido, suas possibilidades profissionais 
são restritas, a ausência de rede de apoio diminui a sua capacidade de persistir 
em qualquer projeto que não tenha respostas imediatas. Os dispositivos aos quais 
pode recorrer não possuem os recursos suficientes para ajudá-la e tampouco estão 
a sua disposição equipes treinadas para planejar uma intervenção duradoura com 
objetivos definidos. Em função da sua intensa e precoce experiência na área afetivo/
sexual, há um comprometimento nas possibilidades adquiridas para estabelecer 
uma relação afetiva duradoura.
1  Hélcio F. Mattos é Coordenador do CAPSad – CRIAA – UFF



85

Assim, talvez, o mais delicado e difícil centro de referência para o 
estabelecimento de vínculos sociais estáveis – o desenvolvimento amoroso – 
sem o qual, mesmo os adultos não conseguem atingir uma esperada maturidade, 
alcançando no máximo um equilíbrio instável, foi nela atropelado pela 
experiência de realizações concretas. 

Dentro do equilíbrio instável de uma família, uma adolescente, contando 
com alguma estrutura de apoio (família, escola, amigos, igreja), mesmo ficando 
exposta aos diferentes estímulos de sexualização, consegue construir uma camada 
de fantasias entre os estímulos internos, convites externos, e as suas vivências 
confusas sobre o seu papel sexual: deve-se seduzir ou se deixar seduzir? Estas 
indecisões são situações que permitem às adolescentes, de forma gradativa, irem 
incorporando as representações das ações concretas. 

A adolescente a que nos referimos não conviveu com este espaço de 
incerteza, tão característico do desenvolvimento sexual. Ela foi invadida pelo 
gozo: sexual e da droga, sem que houvesse ao seu lado um terceiro capaz de 
ajudá-la a construir diferenciações entre as experiências vividas. Atualmente, 
mostra-se ativa e forte, como aquela que tem muitas horas rodadas de prática 
sexual, e, ao mesmo tempo, muito frágil, por não ter a diversidade de experiências 
construídas também pelas fantasias. 

Analisando esta situação, duas questões se destacam: a- como se constrói 
a sexualidade de uma adolescente exposta à tamanha violência com rupturas de 
suas etapas de crescimento? Sabemos ainda muito pouco sobre esta temática, 
sendo uma situação recente que merece maiores estudos. E b- podemos acreditar 
que a amplitude desta situação possa ser resolvida apenas por uma internação 
compulsória?

De um modo sintético, podemos dizer que somos ativos (responsáveis) 
quando somos a única causa de qualquer acontecimento. Neste caso, o efeito 
depende apenas de nós. E, inversamente, somos passivos quando o efeito 
não depende de nós. No limite em que foi colocado o percurso de vida desta 
adolescente, poderíamos dizer que o efeito produzido nela (sua vida atual) 
dependeu apenas das suas escolhas? 

A complexidade da situação nos exige muito mais do que apenas nos 
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colocarmos contra ou a favor.  Alguns princípios devem nos ajudar nas tomadas 
de decisões. Mais importante do que avaliarmos os resultados a serem obtidos, 
devemos também pensar no método que sustenta as decisões a serem tomadas, e 
que é de fundamental importância nos resultados a serem produzidos.

A internação é um dos recursos componentes da rede assistencial. Esta 
deve ter condições de se adaptar às necessidades de cada paciente. A noção de 
rede implica em considerarmos diferentes dispositivos que se complementam, 
sustentados por um eixo comum que orienta as diferentes intervenções, e, ao 
mesmo tempo, dão continuidade às experiências do paciente e dos membros da 
equipe. 

Um dos aspectos centrais deve ser o cuidado com a preocupação dos 
outros. Assim, mais do que tratar apenas o sofrimento, como um sintoma, 
devemos ter uma escuta capaz de perceber as preocupações, os medos, as 
incertezas dos outros, que dão o contorno e sustentam o sofrimento. Uma forma 
de acolher a sua dor e buscar dar ao atendido uma autonomia. Uma intervenção 
integral. 

No que tange à dependência química, há um aspecto legal que cabe 
ao poder judiciário, porém estas ações só poderão ser efetivas se houver uma 
complementação do poder executivo às deliberações do poder judiciário. Não 
constatamos a existência de serviços específicos para complementar a ação 
jurídica. Nesta seara, fica evidente ainda não existir a construção de redes 
eficientes, unidas por propostas comuns capazes de garantir um seguimento das 
atividades realizadas na rede de apoio ao adolescente. Ou seja, uma postura de 
colaboração dos diferentes níveis: clínico, administrativo, jurídico, ação social, 
educação, psicológico, médico, etc. 

A internação compulsória, sem o cortejo que deve acompanhá-la, 
repete uma tradição secular, de, não se sabendo o que fazer com as condutas 
desobedientes às regras, deixar emergir a tirania da maioria: o preconceito, base 
de todas as ações repressivas. 

Como uma forma de proteger-se das incertezas, tudo aquilo que é 
diferente passa a ser considerado ameaça e deve ser mantido afastado. Assim, 
quando aqueles que foram entregues à própria sorte manifestam através da sua 
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incapacidade a ausência de cuidados primários, que não receberam do poder 
executivo, mais uma vez são excluídos, pois, na sagaz análise de Robert Castel, 
eles são considerados “os inúteis para o mundo”, e o seu destino, pela posição 
em que são colocados, já está definido: ser atropelado na fuga, ser assassinado, 
ser destruído pela droga, morrer de sífilis, o que para tantos infelizmente, parece 
ser  apenas um mero detalhe, contingente à vida que lhes foi dado o direito de 
viver.

Vivemos “uma era de simplificadores brutais” e, em parte por acomodação, 
não percebemos isto claramente.
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Menores e Crianças – o velho e atual debate

Joana Garcia1

Qualquer um que ande pelas ruas das grandes cidades, observando 
seus personagens, nota que o fluxo de crianças e adolescentes em situação de 
risco é intenso. Embora não se trate de um fenômeno recente, ganha contornos 
próprios de um novo tempo, em que a rua não tem a mesma vocação de abrigar 
os variados tipos descritos por João do Rio no livro “A Alma Encantadora das 
Ruas”. Especialmente nas áreas consideradas nobres, onde a riqueza socialmente 
produzida e as belezas naturais estão concentradas, ali também estarão os 
ainda denominados menores. Transitam por todos os cantos, em grupos ou em 
duplas, raramente sós, aparentemente sem obedecerem às inúmeras cancelas da 
cidade. Estas cancelas, embora invisíveis para muitos, são por eles transpostas, 
afrontando as restrições relacionadas à cor, classe social, vestuário e hábitos 
sociais que demarcam os espaços urbanos.

O Poder Público, agindo em nome do bem da sociedade, não dá sinais 
de que se interessa pelas razões da ocupação das ruas, mas ao contrário, concentra 
seus esforços em esvaziá-las deste incômodo e ameaça. A reapresentação do 
tema “situação de rua” freqüentemente consta na pauta do debate político, seja 
em virtude de escândalos, seja em campanhas de sensibilização pública, seja 
em recorrentes expedientes higienistas, tais como os que ultimamente têm sido 
implementados. Muitas crianças e jovens tem sido submetidos à situação de 
rua por razões diferenciadas, embora frequentemente associadas à condição 
de pobreza. Várias ações de reinserção familiar foram movidas, ao longo 
das últimas décadas, como uma estratégia de limpar as ruas dos elementos 
considerados indesejáveis. As famílias recebem de volta o que não deveriam 
1  Joana Garcia é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e associada do Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA – RJ. 
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ter deixado escapar. Quem pariu Mateus que o embale.
Há 22 anos, com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), esses ‘menores’ que encontramos nas ruas receberam 
um novo tratamento jurídico: passaram a ser legalmente reconhecidos como 
crianças (até 12 anos de idade) e adolescentes (entre 12 e 18 anos) numa 
condição peculiar de ‘pessoas em desenvolvimento’. O sentido político da 
mudança terminológica é buscar reduzir a diferença entre segmentos sociais 
e atenuar as discriminações que recaíam, com força, sobre as crianças e 
jovens de origem popular, de cor negra, provenientes de famílias consideradas 
‘desestruturadas’, entre outros atributos desabonadores. A despeito do grande 
avanço político que esta lei representou, esses indivíduos continuam sendo 
menores para efeito do seu reconhecimento social nos dias de hoje. Na prática, 
não alcançaram a cidadania em seus aspectos mais elementares (se circulam 
nos espaços públicos não é porque têm trânsito livre ou direito de mobilidade, 
mas porque desafiam as interdições). 

A caricatura do menor nos remete a um dos personagens emblemáticos 
da literatura: Oliver Twist. A história do menino Oliver, contada com forte 
apelo dramático, serve, para Charles Dickens, como elemento de ilustração 
do modo de vida dos pobres, na Inglaterra em princípios do século XIX. O 
leitor percorre as “ruas estreitas, lamacentas, com grande número de lojas, 
montões de crianças que, mesmo àquela hora da noite, se arrastavam para 
dentro e para fora das portas” e acompanha Oliver renovando a esperança de 
que sua redenção esteja próxima. De fato, após testemunhar uma sucessão de 
privações, negligências e toda sorte de violência, o leitor se satisfaz com um 
final feliz em que o menor se torna criança. Neste caso, contudo, essa mudança 
de identidade não se dá senão pela ascensão econômica. De pobre a rico, de 
menor à criança, de ‘excluído’ a ‘integrado’. Se vivesse no Brasil de hoje, dir-
se-ia que Oliver Twist finalmente teve seus direitos de cidadania garantidos: 
“todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade” (art.3 - ECA). 

As vidas dos jovens que ocupam as ruas das grandes cidades 
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brasileiras não inspiram esse sentimento de expectativa otimista. Suas histórias 
de vida não encobrem um passado misterioso, mas, de um modo geral, revelam 
as mesmas passagens sombrias que o menino Oliver viveu antes de se tornar 
criança: quando ‘institucionalizado’ (seja na família ou em abrigos) não 
encontrou ambiente favorável para se sentir seguro, para aprender as regras do 
jogo e como exercer a prática de opinar acerca destas regras, não teve acesso a 
uma escola que potencializasse sua criatividade e foi constrangido a abrir mão 
da dimensão lúdica da infância para buscar sua sobrevivência física, através do 
trabalho ou do furto. 

No cenário de Dickens não aparece a droga como um elemento de 
interpelação e este é outro grande diferencial em relação aos Oliver(s) de hoje. 
A cada leva de jovens que faz uso da rua, nos últimos anos, é expressivo o 
número de drogadictos e de ‘trabalhadores’ na indústria do tráfico de drogas. 
Nos pontos de distribuição das drogas, grupos de jovens são recrutados, com 
a promessa de maior pertencimento social e com a retribuição objetiva de uma 
remuneração bastante atraente pelo serviço prestado. Mas sabemos que este 
não é um trabalho qualquer. Presas fáceis de uma rede perversa que envolve 
violência, poder, dinheiro e dependência, os jovens de baixa renda são os que 
mais se expõem e sofrem as consequências da prática criminosa. A indústria das 
drogas não tem sede própria. Usa as dependências das comunidades populares 
para a circulação de suas mercadorias, o que ajuda a sociedade a pensar que 
está onde o pobre, está a raiz do mal. Está a fábrica de menores. Trata-se de 
uma certa associação apressada mas, sem dúvida, funcional. 

Esse pequeno Oliver que é criado no cenário urbano brasileiro não 
conta, como o da ficção, com a torcida da sociedade. Por trás dele não há os 
requisitos necessários para tal. Famílias que se organizam em bases consideradas 
nocivas ao desenvolvimento da infância sadia e moralmente educada, cenário 
de misérias e perversões que degradam a condição humana fazem desse jovem 
um incômodo para ser administrado pelo Poder Público. O fim da história real é 
diferente do romance. Não há surpresas no caminho, nem redenções em função 
da ‘boa índole’ do menino que o destino colocou em apuros.

Se Oliver Twist se tornou criança em razão de sua ascensão econômica, 
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não teria sido necessária a promulgação da Lei no 8069 de 13/07/1990, mais 
conhecida como ECA, para lhe garantir a condição de cidadão. Sua inclusão 
estava dada pela sorte de ter nascido em família nobre. Para os jovens de 
classes média e alta, o atributo ‘menor’ não é aplicado e, com isso, o impacto 
da lei para a garantia de sua respeitabilidade é inexistente. O ECA é, desse 
modo, uma lei que, embora disponha sobre  proteção integral à criança e ao 
adolescente, indiscriminadamente, possibilita ao ‘menor’ um novo padrão de 
tratamento e de proteção. Esta é a sua principal virtude. 

O desafio é ainda modificar valores e definitivamente entender que as 
manifestações da questão social, embora incômodas, não se resolvem com 
políticas higienistas. Para usar um argumento caro à racionalidade que espera 
resultados rápidos e seguros, esta estratégia de limpeza das ruas não é eficiente. 

Retirar crianças e adolescentes das ruas não deveria indicar uma ação 
externa a estes sujeitos. As implicações deste tipo de intervenção social vão 
ser tanto mais favoráveis à consolidação do direito da criança e do adolescente 
quanto mais considerarem as razões de saída e as condições de acolhimento 
familiar e/ou institucional. O uso do crack acrescenta uma complexidade maior 
a este tema, considerando o nível de exposição ao risco, o padrão de dependência 
da substância, a ambiência em que a droga circula e é consumida. Para que não 
seja uma ação unilateral exercida pelo Poder Público em nome do direito destes 
segmentos, há que haver um conjunto de serviços e programas orquestrados e 
não apenas uma ação episódica.  Assim o acolhimento da criança e do jovem 
poderá ser elaborado de forma produtiva para todos os envolvidos. 
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Posicionamento do Conselho Regional 
de Serviço Social do Rio de Janeiro1

Hilda Corrêa de Oliveira
Silvia Dabdab Calache Distler2

O Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro tem se 
posicionado desde 2011, junto com várias entidades da sociedade e especialistas, 
contrariamente a política de internação compulsória executada pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro para crianças e adolescentes em situação de rua, supostamente 
usuários de crack, agora também para os adultos.

 O Artigo 4º da Lei 10.216/2001 estabelece que “A internação, em qualquer 
de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes”. Somos contrários às operações de recolhimento e à 
utilização abusiva e indiscriminada das internações compulsórias.

 A política de recolhimento realizada pela prefeitura do Rio de Janeiro 
é direcionada a uma determinada classe social: àqueles mais “atingidos pela 
desigualdade social e econômica” e tem como objetivo “a limpeza das ruas da 
cidade” com vistas aos grandes eventos, favorecendo o lucro e a especulação 
imobiliária. 

•	 O que se pretende? Esconder a miséria produzida por esta sociedade 
extremamente desigual e desumana na qual vivemos?

•	 Por que as pessoas moram/estão nas ruas? O que o Estado lhes ofereceu 
1  Este artigo foi originalmente publicado no Jornal Redes da Maré
2  Hilda Corrêa de Oliveira e Silvia Dabdab Calache Distler são Conselheiras do CRESS/RJ- Conselho 
Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro/RJ



93

ou oferece? Quais as políticas públicas que respondem efetivamente as 
necessidades da população?

•	 Por que será que alguns estão proibidos de habitar as ruas? O que diz a 
Constituição do Brasil quanto aos direitos fundamentais do cidadão?

•	 Vocês sabem que nem todas as pessoas que moram nas ruas usam 
drogas? São vários os fatores que levam as pessoas a viverem 
nas ruas: o desemprego, desavenças familiares, direitos violados 
continuadamente.

•	 Acreditam que o consumo de drogas lícitas e ilícitas, que sempre existiu, 
não seja comum a todas as classes sociais?

•	 Acreditam na efetividade desta política de internação compulsória? 

Defendemos que os volumosos recursos financeiros que são utilizados 
para esta política de internação devam ser redirecionados, com urgência, 
para a rede pública de políticas sociais, em conformidade com as legislações 
construídas democraticamente pela sociedade brasileira. Apresentamos como 
propostas viáveis:

•	 Ouvir as representações da população que mora nas ruas, dos usuários 
e ex-usuários de drogas, da luta antimanicomial, das categorias 
profissionais e demais entidades para melhor conhecerem a realidade e 
suas propostas;

•	 Ampliar as equipes profissionais através de concursos públicos, 
oferecendo capacitação continuada, na perspectiva da garantia dos 
direitos humanos; 
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•	 Ampliar a rede de atenção psicossocial, com a abertura de mais CAPS, 
CAPSad, CAPSi, principalmente na modalidade III (24 horas) e outros 
serviços da rede que possam prover cuidados de urgência, emergência, 
atenção hospitalar assim como: Residências  Terapêuticas, Centros de 
Convivência e Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil e de Adultos;  

•	 Consolidar a Estratégia de Saúde da Família e os Consultórios na Rua, 
bem como os NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), priorizando 
o trabalho com os usuários de drogas, diretamente nos seus territórios;

•	 Implementar redes alternativas, diferenciadas da internação, em 
cumprimento à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
instituída na Resolução 109 do CNAS, como, por exemplo, os CREAS 
(Centros de Referência Especializados da Assistência Social) e os 
CENTRO POP. (Centro especializado para a população em situação de 
rua) respeitando-se a autonomia profissional das equipes;

•	 Implementação de políticas públicas de cultura, educação, esporte e lazer  
nos diversos bairros da cidade, que incluam de fato e de direito os mais 
“atingidos pelas desigualdades sociais e econômicas”, com a criação de 
projetos e programas em parceria com escolas e universidades públicas;

•	 Efetivação dos princípios da atenção integral e da intersetorialidade 
das diferentes políticas (educação, trabalho, habitação, esporte e lazer, 
cultura, saúde, assistência social, dentre outras), garantindo o acesso de 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos aos seus direitos.

 
As políticas públic as devem ser construídas e efetivadas com participação 

popular, na perspectiva da garantia dos direitos humanos, não sendo pautadas 
em ações de repressão de segregação. Existem alternativas concretas como as 
citadas e implementa-las é uma decisão política que pode fazer a diferença na 
gestão pública.                                                         



95

Fórum Inter-Institucional para Atendimento em Saúde Mental 
de Crianças e Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro

Recomendação 01/2012

O Plenário do Fórum Inter- Institucional para o Atendimento em Saúde Mental 
de Crianças e Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro, em sua reunião ordinária 
realizada no dia 26 de abril de 2012, no uso de suas competências e atribuições 
conferidas pela resolução 1485/2000; 

CONSIDERANDO a Lei 10.216 de 06 de abril de 2001 que dispõe sobre a 
proteção dos direitos dos portadores de transtornos mentais e reorienta o modelo 
de atenção psiquiátrica para serviços territorializados, inseridos na comunidade, 
garantindo os princípios do SUS: acesso universal, equidade e responsabilização 
dos Programas Municipais e serviços de saúde mental no acompanhamento de 
seus munícipes;

CONSIDERANDO a portaria nº 336/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002, 
que estabelece que os serviços CAPS, CAPSad e CAPSi são dispositivos 
organizadores do território e possuem a função de principal porta de entrada 
para os casos de saúde mental e/ou uso abusivo de álcool e outras drogas bem 
como avaliação e redistribuição de fluxo. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 3088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, 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;

CONSIDERANDO a Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012, 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 
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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;
CONSIDERANDO as deliberações pactuadas no Fórum Estadual de Saúde 
Mental de Álcool e outras Drogas , que desde sua constituição em 2004, prioriza  
eixos de discussões essenciais para a fomentação da política,  a saber: 1- a 
consolidação da política de Redução de Danos, danos sociais e danos à saúde, 
enquanto política oficial do Ministério da Saúde. Redução de danos decorrentes 
do uso de produtos, substâncias ou drogas psicoativas; 2- a desmistificação da 
internação como única e /ou principal estratégia de tratamento; e 3- a ampliação 
da rede de atenção integral: consultórios de rua, leitos clínicos para intoxicação e 
abstinência em hospital geral,  Unidades de Acolhimento (estruturas residenciais 
de caráter transitório), CAPS adII e CAPS III (Centros de Atenção Psicossocial 
em regime diurno e 24 h).
CONSIDERANDO as Recomendações 01/2007 e 01/2009, que estabelecem 
princípios e diretrizes referentes a assistência aos adolescentes usuários de álcool 
e outras drogas, deliberadas a partir deste Fórum, que aponta os dispositivos extra-
hospitalares como serviços preferenciais no cuidado de crianças e adolescentes. 
Além disso, aponta a implantação de leitos para internação psiquiátrica e de uso 
abusivo de álcool e outras drogas em hospitais gerais como direção da política 
nacional de saúde mental para reorientação do modelo assistencial, conforme 
deliberação da II Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em 2001;
 CONSIDERANDO a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite 
realizada em 10 de junho de 2010, deliberou por estabelecer que as internações 
psiquiátricas de adolescentes devem ser realizadas nas unidades do próprio 
território/município e mais breves possíveis. Sendo o acompanhamento regular 
e próximo da equipe de saúde metal do município fundamental neste processo, 
além do suporte familiar e intersetorial;                                                                                          

Recomenda:
- que os hospitais gerais ou postos de urgência das redes municipal e estadual 
se constituam como Serviço Hospitalar de Referência para o atendimento de 
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urgência/emergência de crianças e adolescentes com transtorno mental e/ou 
com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, com 
internações de curta duração até a estabilidade clínica do usuário;
- que nos hospitais em que houver equipe de saude mental esta será a equipe de 
referencia para os casos de urgência e emergência de crianças e adolescentes 
com transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas, naqueles hospitais em que não houver equipe de saúde 
mental, será necessário instituir um profissional de referencia.
- que a equipe de referência para o atendimento dos casos de urgência/
emergência de crianças e adolescentes com transtorno mental e/ou com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas no hospital 
geral seja multiprofissional, contando com, no mínimo, um técnico ou auxiliar 
de enfermagem por turno, um profissional de saúde mental de nível superior e 
um médico clínico;
- que os casos de internação de crianças e adolescentes com transtorno mental 
e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas em 
hospital geral sejam acompanhados pelo Caps ou ambulatório de saúde mental 
de referência;
- que os casos de urgência/emergência de crianças e adolescentes com transtorno 
mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, 
depois de receberem o devido atendimento clinico, sejam referenciados à Rede 
de Atenção Psicossocial. Os hospitais devem, portanto, ter a sua disponibilidade 
o cadastro atualizado desta rede, a ser fornecido pelas coordenações estaduais e 
municipais de saúde mental;
- que as equipes de referência do Hospital Geral e do Caps/ambulatório de saúde 
mental constituam o projeto técnico para cada caso, contemplando: avaliação 
clínica e psicossocial, abordagem familiar e a articulação com outros pontos de 
atenção da Rede de Atenção Psicossocial;
- que os leitos do hospital geral para o atendimento de urgência/emergência 
de crianças e adolescentes com transtorno mental e/ou com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas funcionem nas 24 horas do 
dia e nos sete dias da semana, inclusive nos feriados;
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- que os leitos para o atendimento de urgência/emergência de crianças e 
adolescentes com transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso 
de álcool, crack e outras drogas sejam de preferência da pediatria e estejam 
localizados em espaço próprio, resguardando-se o direito à permanência de 
acompanhante em tempo integral;
- que os casos de urgência/emergência de crianças e adolescentes com transtorno 
mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 
drogas sejam comunicados: aos Conselhos Tutelares, à rede do Sistema Único 
de Assistência Social (CRAS e CREAS), à rede do Sistema Único de Saúde 
(Coordenações de Saude Mental Municipais/Áreas Programáticas), através de 
formulário especifico.
- que o hospital geral mantenha atualizados os dados referentes aos casos de 
urgência/emergência de crianças e adolescentes com transtorno mental e/ou com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas
- que as equipes de saúde mental realizem reuniões periódicas com o hospital 
geral/ ou postos de urgência/ emergência visando reunir informações sobre os 
casos que foram atendidos na emergência e não necessitaram de internação para 
que os dispositivos de atendimento em saúde mental possam contactá-los e 
acompanhá-los.
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PRONUNCIAMENTO: EM REPÚDIO À PRÁTICA DA INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE 

CRACK E EM SITUAÇÃO DE RUA DA PREFEITURA DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO

- Forum Interinstitucional para o Atendimento em 
Saúde Mental de Crianças e Adolescentes 

- Fórum Interinstitucional de Atenção Integral ao 
uso abusivo de Álcool e outras Drogas

Do Estado do Rio de Janeiro

O Fórum Interinstitucional para o Atendimento em Saúde Mental de 
Crianças e Adolescentes do Estado do Rio de Janeiro, e o Fórum Estadual 
Inter-institucional de Atenção Integral ao Uso Abusivo de Álcool e Outras 
Drogas, reunidos em conjunto, no dia 4 de agosto de 2011, com inúmeras 
entidades intersetoriais, entre instâncias públicas e associações da Sociedade 
Civil voltadas para a saúde, a assistência, o direito e à atenção global à infância 
e adolescência, a saber: Conselho Regional de Assistência Social, Conselho 
Regional de Psicologia, Rede Rio Criança, Fórum Municipal de Defesa 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, Associação 
São Martinho, e a Associação Ex-Cola, com o objetivo de discutir e deliberar 
sobre as ações de recolhimento e internação compulsória promovida pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro com apoio 
integral da Prefeitura desta cidade, decide vir a público REPUDIAR as 
ações da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro de 
“RECOLHIMENTO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA” de crianças e 
adolescentes em situação de rua e de usuários de drogas, ações instituídas 
pela Resolução nº 20 da SMAS de 27.05.11, Protocolo do Serviço Especializado 
em Abordagem Social.

Estas ações, além de estabelecidas de forma autoritária, vertical e sem qualquer 
discussão prévia com o campo constituído por diferentes setores (Saúde, 
Assistência Social, Educação, Justiça), equipamentos, serviços, dispositivos, 
e portanto por um universo de profissionais que há décadas vêm construindo 
formas de intervenção, atenção e tratamento pautadas por princípios construídos 
coletiva e democraticamente, inspirados na Reforma Psiquiátrica Brasileira e 
nas políticas públicas em vigor destinadas ao enfrentamento do uso de álcool 
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de outras drogas no Brasil, contrariam frontalmente esses princípios e modos de 
intervenção, promovendo um obscuro retrocesso político, clínico e assistencial, 
ao impor o recolhimento involuntário e compulsório de crianças e adolescentes 
em situação de rua e usuários de drogas, especialmente o crack, submetendo-as 
ao constrangimento de serem levadas a delegacias policiais à força e destas a 
locais de detenção onde são mantidas e medicalizadas.

Os profissionais e entidades nomeadas, reunidos sob a égide desses dois Fóruns 
Estaduais, consideram que essas medidas agridem os direitos humanos dessas 
crianças e jovens e afirmam que as estratégias de enfrentamento e cuidado de 
sua condição de desamparo e de adoecimento decorrente do uso abusivo do 
crack podem e devem ser radicalmente distintas das que vem sendo praticadas 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, práticas que, 
a nosso entender, desrespeitam frontalmente dispositivos legais em vigor no 
Brasil, tais como:

1) A Lei 10.216 de 2001 que reorienta o modelo de assistência em saúde 
mental priorizando o tratamento territorial, continuado, que valorize 
a inserção social crítica em detrimento do confinamento em hospitais 
como forma de tratamento. 

 2) As deliberações da IV Conferência Nacional de Saúde Mental-
Intersetrial, em suas fases municipal, estadual e nacional, realizadas em 
2010 que reafirmam a estratégia da Redução de Danos como diretriz da 
política pública para o enfrentamento do uso abusivo de Álcool e outras 
Drogas.   

3) A diretriz principal dessa política, que é a reorientação do modelo de 
atenção, a partir da montagem de serviços de base comunitária calcados 
nos princípios da intersetorialidade, rede, território, acolhimento 
universal e encaminhamento implicado.

4) O Estatuto da Criança e do Adolescente; que só prevê internação 
involuntária de crianças e adolescentes em casos de medidas sócio-
educativas em regime fechado, situando, portanto, na ilegalidade, o tipo 
de recolhimento compulsório e involuntário que vem sendo praticado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

5) A Constituição Brasileira, que concede a todos os cidadãos o direito 
de ir e vir.
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Diante deste quadro, que infelizmente já se vem concretizando em ações práticas 
desde maio de 2011, os profissionais reunidos nos Fóruns em pauta vem afirmar:

1. que o uso e abuso de drogas, especialmente na infância e adolescência, 
deve ser abordado como um fenômeno complexo, cuja determinação 
é de ordem psicossocial, envolvendo precipuamente aspectos sociais, 
políticos, econômicos, subjetivos e históricos, todos eles resultantes e ao 
mesmo tempo constitutivos de um longo processo histórico de exclusão 
e desassistência;

2. que, em decorrência da complexidade de sua determinação multifatorial, 
as estratégias de enfrentamento não podem ser reducionistas, não podem 
pautar-se em um único modelo e muito menos restringirem-se ao plano 
das ações de cunho policialesco e medicalizante, como se estivéssemos 
diante de efeitos causados unicamente pela ingestão de substâncias 
tóxicas, tomadas, neste contexto, como o mal que deve ser eliminado, 
sem consideração alguma dos fatores que levam a esse uso, a relação 
de cada criança ou jovem com a droga, a relação entre esse uso e as 
condições de vida em que se encontram, entre outros fatores.

3. que se reafirma, assim, a urgência de implementação de estratégias 
intersetoriais para o enfrentamento do problema, que privilegiem ações 
de cuidado psicossocial, de base comunitária, operem na lógica de rede 
e de redução de danos e não se restrinjam ao recurso da internação, 
estratégias que já desde muito tempo estão propostas, formuladas 
e portanto podem ser prontamente operacionalizadas, a despeito de 
receberem cada vez menos apoio da parte da gestão pública dos recursos 
públicos e das instâncias responsáveis pela direção das ações públicas 
em âmbito nacional, estadual e municipal neste campo. 

4. que se considerem as diretrizes da IV Conferencia Nacional, tais como:

•	 Garantir a implantação e a ampliação de dispositivos de base 
territorial, tais como consultórios de rua articulados com equipes 
volantes intersetoriais, com vistas a promover ações de redução 
de danos junto às crianças e adolescentes em uso prejudicial de 
álcool e drogas
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•	 Garantir que a internação por problemas de saúde mental 
ou decorrente do uso de álcool e outras drogas em crianças e 
adolescentes ocorra, quando necessária, em hospital geral, 
assegurando o acolhimneto e o acompanhamento dessa clientela 
através da articulação entre as equipes do hospital – clínica, 
odontológica e de saúde mental – e os dispositivos territoriais, 
tais como: CAPSi, CAPS ad e demais equipes de saúde mental 
existentes no território 

5. Que possamos despertar o espírito crítico dos operadores dos diversos 
campos e setores implicados, nomeadamente os operadores do Direito, 
sempre atentos aos direitos da criança, e que por isso mesmo tendem a 
considerar medidas como esta, que ora repudiamos, como bem-vindas, 
porquanto sejam concretas, efetivas e aparentemente protetivas, mas 
que, talvez por desconhecerem meandros e aspectos internos aos campos 
de saúde e assistência, tenham dificulfdade de entender os motivos 
políticos que entravam a concretização de outras formas, infinitamente 
mais eficazes em termos de cuidado e assistência, e evidentemente mais 
afinadas com o próprio aspecto do Direito da Criança e do Adolescente, 
desconsiderados em práticas como estas a que hoje assistimos, e que 
aqui repelimos.

6. Que a sociedade brasileira seja sensibilizada para a violência deste tipo 
de cuidado e sua correlata ineficácia real, mostrando-lhe, através de todos 
os recursos à nossa disposição, inclusive a mídia, que outras formas de 
agir terão efeitos mais duradouros, mas requerem de todos os cidadãos 
maior tolerância no convívio com o problema, ao invés do pronto apoio 
que sempre tendemos a dar a toda medida que simplesmente retira de 
nossas vistas o feio espetáculo que nossas problemáticas sociais nos 
esfregam diariamente na cara, o que nos leva a não entender que só um 
enfrentamento que não se defina pela exclusão e pela segregação terá 
chances de nos levar a uma superação real deste cenário.

Os profissionais e entidades signatários do pressente Pronunciamento propõem, 
assim:

1. a imediata e expressiva ampliação e investimento nas estratégias de 
redução de danos, nos consultórios de rua,  na rede de saúde mental 
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infanto-juvenil: Centros de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi), 
Centros de Atenção Psicossocial na área de álcool e drogas (CAPS/ad) e 
nos leitos em hospitais gerais.

2. a implementação do Plano integrado de enfrentamento ao crack e 
outras drogas (Decreto 7179/2010), implantando Casas de Acolhimento 
Transitório (CAT) que ofereçam ambiente de proteção social e de cuidado 
integral em saúde, em articulação com os CAPS/ad.

3. a implementação imediata da “Política municipal de atendimento à 
criança e ao  adolescente em situação de rua”, conforme deliberação 763 
AS/CMDCA de 2009.

4. a revogação imediata do Protocolo que estabelece a abordagem a crianças 
e adolescentes nos moldes aplicados hoje, face à Resolução SMAS nº 20, 
deixando de proceder a internação compulsória e o encaminhamento de 
adolescentes, julgados prematuramente em delito, à DPCA.
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Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2011

FORUM INTERINSTITUCIONAL DE SAÚDE MENTAL INFANTO-
JUVENIL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FORUM INTERSINSTITUCIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL AO USO 
ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

FÓRUM MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA.
 
CONSELHO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

CEDECA - RJ - CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO

REDE RIO CRIANÇA

ASSOCIAÇÃO SÃO MARTINHO, 

ASSOCIAÇÃO EX-COLA

Existe lista de presentes e signatários na condição de profissionais individuais 
participantes dos Fóruns convocantes da Reunião.
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PRONUNCIAMENTO PÚBLICO DO CENTRO DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

– CEDECA RIO DE JANEIRO –

“EM DEFESA, INCONDICIONAL, DA VIDA COM DIGNIDADE, 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE “ATENÇÃO CONTINUADA” A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA, A FAVOR 
DO ACOLHIMENTO E CONTRA O RECOLHIMENTO”

“Nenhum tipo de violência é justificável 
e todo tipo de violência é evitável”
 (ONU, Estudo Mundial sobre Violência contra Crianças)

O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CEDECA RIO DE JANEIRO, filiado a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – ANCED 
-Seção DCI Brasil, coerente com a sua missão, reitera sua posição radical na 
defesa da vida como parte fundamental pela consolidação da democracia e do 
respeito à dignidade humana.

Vem a público REPUDIAR as ações da Secretaria Municipal de Assistência 
Social da Prefeitura do Rio de Janeiro em operações realizadas com a 
presença ostensiva da polícia no desenvolvimento de “RECOLHIMENTO E 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA” de população de rua e a de dependentes 
químicos, em especial crianças e adolescentes, nas chamadas “cracolândias”.

Entendemos que o fenômeno de crianças e adolescentes em situação de rua 
(vulneráveis a abusos, inclusive abuso sexual e outras formas de exploração) 
é um reflexo do intenso processo de exclusão, e que esse problema que deve 
ser enfrentado pelo Estado, Sociedade e pela Família. Com medidas efetivas e 
apropriadas para assegurar que crianças e adolescentes de rua tenham acesso à 
educação, ao abrigo e aos serviços de saúde.

Inicialmente, é importante esclarecer o seguinte:

1. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi CONDENADA em três Ações Civis 
Públicas propostas no ano de 2002 pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (com trânsito em julgado, não cabendo mais qualquer recurso).
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Na primeira ação a Prefeitura foi condenada: a) manutenção de unidades 
públicas de saúde de cada área programática da cidade, de serviço especializado, 
em regime ambulatorial, para atendimento, tratamento e acompanhamento 
de crianças e adolescentes usuários de drogas, dotando-as de equipamentos 
e profissionais capacitados; b) condenada a disponibilizar, no prazo de 90 
dias, serviço de saúde especializado em regime de internação com o mínimo 
de 16 leitos, para desintoxicação e/ou tratamento de crianças e adolescentes 
dependentes de entorpecentes ou drogas afins, dotando o referido serviço de 
equipamentos e profissionais capacitados. Condenada a multa diária de R$ 
10.000,00 por descumprimento da sentença.

Na segunda ação a Prefeitura foi condenada  a promover programas de 
assistência integral à saúde e o acolhimento de crianças e adolescente em situação 
de rua (tratamento médico, matricula em escola, profissionalização...), inserir a 
família em programa de promoção e orientação; dotar os abrigos de condições 
estruturais de modo a atender as normas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

E na terceira ação a Prefeitura foi condenada a alocar em creches 10829 
crianças que estão em filas de espera, até o mês de fevereiro de 2004 sob pena 
de multa diária ou matrícula em creches particulares a expensas do Município. 
Condenação do Município a suprir a demanda reprimida prestando o serviço 
público de educação em creches e pré-escolas para toda e qualquer criança de 
zero a seis anos de idade em condição de igualdade, cujos pais desejem matriculá-
las sob pena de multa diária.

2. A Prefeitura investe pouco em Políticas Sociais e Estruturação dos 
Conselhos Tutelares

De acordo com estudos do Fórum Popular do Orçamento, baseado em dados 
oficiais (prestações de contas de 2002 a 2010), o Município do Rio de Janeiro 
aplicou em média apenas 3% de seu orçamento em Assistência Social e Direitos 
da Cidadania.

O baixo percentual é refletido no Plano Plurianual quando analisamos o Programa 
“Enfrentamento ao uso e abuso do crack e outras substâncias psicoativas”, 
pois consta como planejamento o tratamento de 12 crianças e adolescentes nas 
casas vivas para 2011 e 2012. Em audiência pública realizada em 2011 o atual 
secretário de Assistência Social Rodrigo Bethlem, afirmou que hoje existem 76 
vagas, número observado no ano de 2010.
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“Setenta e seis é o número de vagas que temos. Hoje, temos 76 vagas 
em três convênios: um para crianças e dois para adolescentes. São 
76 vagas de internação em três abrigos distintos, um para crianças e 
dois para adolescentes, um para adolescentes meninas e outro para 
adolescentes meninos.” 
(Secretario de Assistência Social - Rodrigo Bethlem – audiência 
pública CMRJ. Fonte: Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, 
30/05/2011, p. 22)

O programa “Enfrentamento ao uso e abuso do crack e outras substâncias 
psicoativas” apresenta os seguintes produtos:

Nota 1: Para 2011, o programa prevê atender, segundo a LDO, 1452 crianças. 
Equivale a R$ 1501,07 por criança no ano de 2011. R$ 125/ mês

Nota 2: Para 2010 o projeto atendeu, segundo a LDO, 1676 crianças. Equivale 
a R$ 1284,07 reais por criança. R$ 107/mês

Fonte: Fórum Popular do Orçamento
Transcrevemos a seguir trechos da audiência pública realizada pela Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro1 

“Outro produto: “Criança e adolescente abordado, crack e 
substâncias psicoativas.” A previsão em 2010 era de 1.500 crianças 
e adolescentes abordados. A execução em 2010 foi zero. Em 2011 e 

1  Audiência Pública realizada no dia 23 de maio de 2011 com objetivo de analisar  o Projeto de Lei 910/2011, 
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012
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2012 não consta previsão para isso. Em 2013 tem 1.500, para dar uma 
resultado final de 4.500, que, evidentemente, já foi comprometido 
porque não temos meta nenhuma para isso. É algo complicado, 
porque o crack é o grande problema que hoje esta Cidade enfrenta.” 
(Vereadora Andrea Gouveia, audiência pública CMRJ. Fonte: Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro, 30/05/2011, p. 22)

“Bom, só para explicar a questão de 2010. Em 2010 não existia um 
programa específico para os convênios que nós conversamos aqui, 
anteriormente, específicos para tratamento de usuários de crack. 
Então, no que tange esses convênios para crianças e adolescentes, 
eles foram utilizados, os recursos do 3028. Por isso, essa meta ficou 
em 78. Em 2011, isso, orçamentariamente, já foi desdobrado. Você 
tem o programa específico para os convênios de dependentes de 
crack, o que nós falamos aqui, anteriormente. E nós temos no 3028, 
especificamente, a questão da Casa-viva, que a meta em 2011 seriam 
de doze metas, nós já vamos começar com trinta metas. Nós estamos 
aumentando o número de metas, já, em virtude do que nós temos 
encontrado nas ruas da Cidade. A gente vê que a Cidade tem as suas... 
A Cidade não é estática. A Cidade vai tendo os seus desdobramentos 
e a gente precisa estar atento a isso. E na medida do possível ir 
adequando os nossos programas para atender melhor a população. 
Então, nós estamos começando agora, a partir de amanhã, com 
trinta metas e não doze metas.” (Secretario de Assistência Social - 
Rodrigo Bethlem – audiência pública CMRJ. Fonte: Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro, 30/05/2011, p. 23)

“Então, a gente não pode ter atendido em 2010, a execução do 
Casa-viva em 2010, não pode ter sido setenta e oito, isto está errado 
na prestação de contas! Por favor! Então, o produto estava escrito 
errado! Porque o produto é: “Criança e adolescente tratados nas 
Casas-vivas”. Se as Casas-vivas não existiam em 2010, isso aqui 
não deveria estar aqui. Isso é uma coisa.
A segunda coisa. Produto 3236 - Criança e Adolescente atendidos 
em Embaixada da Liberdade. Previsão para 2010: 100. Execução 
de 2010: 109. Beleza! Atendemos mais do que o previsto! Previsão 
para 2011: 1440. Só que não vai ter mais Embaixada da Liberdade!” 
(Vereadora Andrea Gouveia, audiência pública CMRJ. Fonte: Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro, 30/05/2011, p. 22)
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Os programas “Enfrentamento ao uso de Crack” e “Conselho Tutelar” tiveram 
um orçamento de mais de R$ 4 milhões, entretanto apenas 66% foram utilizados. 

Para 2011 o orçamento previsto é 20% menor.

Orçamento 
2010 2011

Previsto Liquidado Previsto

Enfrentamento ao Uso  
de Crack

3.493.519,26 2.072.493,84 2.293.640,26        

Conselho Tutelar 916.895,54 845.582,31 1.224.227,87

Nota 1: Para 2011, o programa prevê atender, segundo a LOA, 1528 crianças. 
Equivale a R$ 1501,07 por criança no ano de 2011. R$ 125/ mês

Nota 2: Para 2010 o projeto atendeu, segundo o PPA, 1614 crianças. Equivale a 
R$ 1284,07 reais por criança. R$ 107/mês
Fonte: Fórum Popular do Orçamento
3. A Prefeitura não respeita a Deliberação nº 763/09 do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que institui a Política de Atendimento 
às Crianças e aos Adolescentes em Situação de Rua;

4. A Prefeitura desconsidera todo o acúmulo do trabalho da saúde mental 
municipal e estadual. 

5. A saúde mental do Município do Rio de Janeiro deu parecer desfavorável ao 
aluguel do imóvel onde funciona a “Casa Viva”, por não ser um local adequado 
para funcionamento do projeto (casa com três andares, sem área verde, beliches), 
número de leitos acima do previsto no projeto original de 12 para 30 leitos.

5. A Prefeitura aprovou a  Resolução da Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SMAS) Nº 20 DE 27 DE MAIO DE 2011 (Cria e Regulamenta o 
Protocolo do Serviço Especializado em Abordagem Social), cujo art. 5º afronta 
direitos e garantis constitucionais: 
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“Art. 5º - São considerados procedimentos do Serviço 
Especializado em Abordagem Social, devendo ser realizados 
pelas equipes dos CREAS/Equipe Técnica/Equipe de 
Educadores:  (...)

XV – acompanhar todos os adolescentes abordados à Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, para 
verificação de existência de mandado de busca e apreensão e 
após acompanhá-los à Central de Recepção para acolhimento 
emergencial; (...)

§3º A criança e o adolescente que esteja nitidamente sob a 
influência do uso de drogas afetando o seu desenvolvimento 
integral, será avaliado por uma equipe multidisciplinar e, 
diagnosticada a necessidade de tratamento para recuperação, o 
mesmo deverá ser mantido abrigado em serviço especializado 
de forma compulsória. A unidade de acolhimento deverá 
comunicar ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância, Juventude 
e Idoso, todos os casos de crianças acolhidos.

§4º Não obstante o previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, 
a criança e o adolescente acolhidos no período noturno, 
independente de estarem ou não sob a influência do uso de 
drogas, também deverão ser mantidos abrigados/acolhidos de 
forma compulsória, com o objetivo de garantir sua integridade 
física.”

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ao realizar “abordagem 
social” sob o pretexto de salvaguardar a integridade física e a saúde de usuários 
ou não do crack, apreende de forma humilhante e constrangedora, para supostos 
fins de “averiguação” (por suspeita ou precaução), TODAS as crianças e 
adolescentes em situação de rua, que são levadas para a DELEGACIA onde tem 
seus dados levantados.

Essa ação típica do Estado de exceção vem sendo feita, de modo a “espetacularizar” 
o evento através da participação direta da mídia, o que faz com que a opinião 
pública passe a acreditar que esta é uma ação válida e única possível. 
Os adolescentes em situação de rua e usuários de crack que tem mandado de 
busca são encaminhados ao sistema socioeducativo, permanecendo “presos” 
sem que lhes seja garantido o direito a tratamento de sua saúde.
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 O Instituto Padre Severino – IPS (unidade de internação provisória do DEGASE) 
no último mês dobrou o número de adolescentes internados a partir das chamadas 
operações de recolhimento. Com capacidade para 156 adolescentes, o IPS está 
no mínimo com 250 adolescentes.
Constituição da República Federativa do Brasil:

“art. 5º LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei”.

Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
“Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão 
em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente.”

DO ASPECTO CLÍNICO  DA “INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA”

O aspecto clínico da ação da Prefeitura é totalmente desprovida de significado, 
isto porque sabemos que não há processo “mágico” no tratamento de drogas e 
outras substâncias que afetam o sistema nervoso central. A fase da adolescência, 
como uma etapa da vida, requer formas de aproximação cuidadosas e inclusivas, 
requer dar aos adolescentes o direito de serem escutados sem juízo de valor, 
em conversas informais, longe de uma platéia de milhões de espectadores 
das diversas Redes de Televisão. Ou seja, é preciso humanizar e singular a 
abordagem, antes de qualquer outra ação. 

Nesse aspecto a Resolução da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SMAS) Nº 20 infringe a Lei Federal 10.216 de 2001, Dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental, que tem como premissa a proteção da 
saúde mental e deve-se efetivar através de medidas que contribuam para 
assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para favorecer 
o desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da personalidade 
e para promover a sua integração crítica no meio social em que vive. Esta lei 
reverte a concepção do internamento como princípio basilar para o tratamento 
de doenças psiquiátricas.

Violando ainda a Lei Federal nº 11.343, de 2006, que no art. 5, inciso I, determina 
que a assistência possa “contribuir para a inclusão social do cidadão, visando 
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a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso 
indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados”.

Dentre seus princípios básicos, pode-se ler no artigo 22, inciso II que as atividades 
de atenção deverão considerar “a adoção de estratégias diferenciadas de atenção 
e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares 
que considerem as suas peculiaridades socioculturais”. 

Por fim, no art. 28, determina penalidades para quem traficar drogas, com o 
cuidado no § 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.”

DA SITUAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
DA PREFEITURA

O que se vê na prática que os programas de acolhimento institucional da Prefeitura 
são pauperizados de recursos, físicos, humanos e materiais. As instalações mais 
se parecem com “prisões” dos antigos internatos de menores; os profissionais não 
recebem capacitação e supervisão para lidar com os problemas diversificados de 
cada criança e adolescente que recebem, tendo que lidar com sua saúde mental 
por contra própria; os educadores, terceirizados, têm um salário aviltante, sem 
nenhum dos benefícios trabalhistas. Recentes mudanças administrativas, levou 
a SMAS a reduzir o número de educadores, ferindo a proporção de acolhidos/
profissionais  determinada pelos Conselhos de Direitos Nacional e Municipal.

PROPOSTAS:

1. Que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro interrompa imediatamente 
o recolhimento/internação compulsória dos supostos usuários de crack.

2.  Abertura de um debate público envolvendo os diversos setores da 
sociedade civil, conselhos profissionais, Universidades, crianças e 
adolescentes e conselhos de políticas públicas (criança e adolescente, 
saúde, educação, ...).

3. Solicitar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
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a indicação de um profissional habilitado para, em nome do órgão, 
acompanhar as ações da Prefeitura Municipal.

4. Criação de um Grupo Gestor (saúde mental, assistência, educação) de 
acompanhamento do programa “Enfrentamento ao uso e abuso do crack 
e outras substancias psicoativas”.

5. Implementação imediata da Deliberação nº 763/2009 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que institui a 
Política de Atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua, 
que prevê ações articuladas com as demais políticas públicas setoriais 
(saúde, trabalho, profissionalização, habilitação, desporto e lazer, 
cultura, educação, dentre outras) em consonância com o Plano Nacional 
de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária – PNCFC.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2011.

Diretoria, Associad@s e Equipe do CEDECA RIO DE JANEIRO

Referências: 

1. Resolução SMAS nº 20, de 27/05/2011, publicado no D.O.M.RJ de 
30/05/2011.

2. Deliberação nº 763/2009 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

3. Manifesto das Crianças e Adolescentes contra as operações de 
recolhimento.
(http://www.direitosdacrianca.org.br/em-pauta/2011/06/criancas-e-
adolescentes-do-rj-manifestam-contra-operacoes-de-recolhimento

4. Legislação Federal (fonte: www.presidencia.gob.br)
5. A maioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fórum Popular 

do Orçamento do Rio de Janeiro (http://www.corecon-rj.org.br/pdf/je_
julho_2011.pdf)

6. Nota Pública do Conselho Regional de Serviço Social – RJ – CRESS – 
7ª Região (http://www.cressrj.org.br/2noticias_res.php?recordID=1066)

7. Nota Pública do Conselho Regional de Psicologia CRP-RJ Práticas de 
recolhimento compulsório em Abordagem Social vão a contrapelo da 
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Política Nacional para a População em Situação de Rua 
(http://www.crprj.org.br/noticias/2011/0622-praticas_de_recolhimento_
compulsorio.html)

8. Artigo: “É mais fácil bater em criança”. Desembargador Siro Darlan. 
(http://www.blogdosirodarlan.com/?p=112).

9. Ata da Audiência Pública da Comissão de Finanças orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
realizada no dia 23/05/2011. Publicada no D.O. do Poder Legislativo do 
Município do Rio de Janeiro de 30/05/2011.

10. Site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – www.tjrj.jus.
br  (Ações Civis Públicas: Tratamento de Crianças e Adolescente 
usuárias de drogas - 0271325-78.2002.8.19.0001 (2002.710.000350-
0); Atendimento à crianças e adolescentes em situação de rua - 
0271223-56.2002.8.19.0001 (2002.710.000248-9)  Creche –  Processo 
No 0233893-88.2003.8.19.0001 (2003.710.004869-8);

Nós, abaixo-assinados apoiamos e aderimos ao Pronunciamento do CEDECA 
RIO DE JANEIRO “EM DEFESA, INCONDICIONAL, DA VIDA 
COM DIGNIDADE, DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE “ATENÇÃO 
CONTINUADA” A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
RUA, A FAVOR DO ACOLHIMENTO E CONTRA O RECOLHIMENTO”.

1. CARLA DANIEL SARTOR

2. MARIA HELENA RODRIGUES NAVAS ZAMORA

3. FERNANDA MENDES – CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – CRP-RJ

4. ANDRÉA CASSA - ASSESSORIA DO VEREADOR ELIOMAR 
COELHO PSOL/RJ

5. SANDRA CELANO

6. DANIEL ADOLPHO DALTIN ASSIS - CEDECA INTERLAGOS/SP

7. DENISE DE CARVALHO CAMPOS – CEDECA MARIA DOS 
ANJOS/RO 

8. VERA DE SOUZA PINTO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
MOVIMENTO RIO CARIOCA
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9. MARCIO AURELIO DOS SANTOS - EDUCADOR SOCIAL/OBRA 
SOCIAL

10. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - DESEMBARGADOR DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

11. WALDEMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CEDECA-BA.
12. MARGARIDA PRESSBURGER – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – OAB (RJ)
13. LIGIA COSTA LEITE, PEDAGOGA, PROFESSORA DA UFRJ
14. ANA CÂNDIDA DA SILVA GOMES, CONTADORA
15. ARÃO DA PROVIDÊNCIA, ADVOGADO
16. ELIANA ROCHA OLIVEIRA, PEDAGOGA
17. CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA, ADVOGADA.
18. PAULO MOREIRA DE SOUZA, ESTUDANTE DE DIREITO
19. RAFAEL BORGES, ADVOGADO
20. JULIANA OLIVEIRA CAVALCANTI, ADVOGADA
21. PEDRO PEREIRA, ADVOGADO
22. VERA CRISTINA DE SOUZA, ADVOGADA 
23. MARIA AMÉRICA UNGARETTI, ECONOMISTA 
24. THIAGO MARQUES, ECONOMISTA
25. MONICA ALKMIM, PEDAGOGA 
26. MARCIA GATTO, JORNALISTA
27. ARNON GERALDO DAMASCENO, CONTADOR
28. WANDERLINO NOGUEIRA NETO. PROCURADOR DE JUSTIÇA 

(APOSENTADO) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. 
29. MARGARIDA MARIA SEABRA PRADO DE 

MENDONÇA.  ADVOGADA.
30. SIDNEY TELLES DA SILVA. EDUCADOR SOCIAL. 
31. ESTHER MARIA M. ARANTES. PSICÓLOGA. PROFA. DA PUC-

RIO E UERJ
32. MARIA CRISTINA SALOMÃO ALMEIDA. ASSISTENTE SOCIAL. 
33. VALÉRIA CRISTINA BRAHIM DA SILVA. PSICÓLOGA. 
34. JOANA ANGÉLICA BARBOSA GARCIA. ASSISTENTE SOCIAL. 

PROFESSORA DA UFRJ.  
35. DYRCE DRACH - ADVOGADA
36.  PABLO CLETO SILVA – ESTUDANTE DE DIREITO
37. HERMINIA HELENA CASTRO DA SILVA
38. FUNDAÇÃO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

BENTO RUBIÃO/CEDECA BENTO RUBIÃO, RIO DE JANEIRO/RJ
39. IRANIR CARDOSO DE SOUZA, ASSISTENTE SOCIAL
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40. LUCIANE SILVEIRA, ESTUDANTE DE SERVIÇO SOCIAL
41. CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS – RJ

42. CAMILA FREITAS RIBEIRO, ADVOGADA
43. SUELI APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS – CEDECA 

SAPOPEMBA - SP
44. LUCIANO ARAÚJO – FÓRUM ESTADUAL DCA SÃO PAULO
45. CELINÉIA PARADELA FERREIRA, PROFESSORA
46. CEDECA GLÓRIA DE IVONE – TOCANTINS
47. DANILO RAMOS SILVA - CEDECA “MÔNICA PAIÃO 

TREVISAN”  - SP
48. JOSÉ BOFF – CEDECA - ALTA PAULISTA – SP
49. TEREZA MARIA POMPEIA CAVALCANTI, PROFESSORA DA 

PUC-RJ
50. ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA
51. JORGE KAYANO – INSTITUTO PÓLIS – SÃO PAULO
52. MAYARA CRISTINA MUNIZ BASTOS MORAES
53.  CAMILA FERNANDES DIAS – CEDECA SAPOPEMBA – SP
54.  TIANA SENTO-SÉ – PEDAGOGA – IBISS / ECPAT Brasil
55. CEDECA INTERLAGOS – SÃO PAULO - SP
56.  FRANCISCO INÁCIO P. M. BASTOS, MD, PHD, SENIOR 

RESEARCHER, MEDICO E PESQUISADOR DA FIOCRUZ
57. MAURICIO DE VASCONCELLOS, ESTATÍSTICO, D.SC. EM 

SAÚDE PUBLICAN
58. JULIA RANGEL SALLES NADDEO - ONG REDE POSTINHO DE 

SAÚDE - CANTAGALO-PAVÃO-PAVÃOZINHO.
59. SEBASTIÂO  BERNARDINO DE ANDRADE
60.  CEDECA D. LUCIANO MENDES – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

SÃO MARTINHO
61. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR - RJ
62. VANESSA ROSA BASTOS - SÃO PAULO – SP. SERVIÇO DE 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO - CAMPO 
LIMPO I.

63. RAFAEL MARMO, SÃO PAULO – SP
64. ANDRÉ OLIEHOEK, MG
65. VALERIA NEPOMUCENO TELES DE MENDONÇA - CENTRO DOM 

HELDER CAMARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL - CENDHEC, 
RECIFE, PERNAMBUCO.

66.  PROFA. DRA. MAGDA VAISSMAN - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 
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DA UFRJ, RIO DE JANEIRO. 

67.  DELMA DE FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL.
68.  PASTORAL DO MENOR DA DIOCESE DE DUQUE DE CAXIAS E 

SÃO JOÃO DE MERITI/RJ.
69.  CLÁUDIA GOUVEIA DOS SANTOS
70.  HUDSON PADILHA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ESTUDANTE DE   

PSICOLOGIA - ISE CENSA - CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
71.  FABIO BELLONI - 18626651-0 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SAÚDE MENTAL - NUCLEO SÃO PAULO - ABRASME-SP, SÃO 
PAULO.

72. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO – CRP 
06 – SÃO PAULO – SP. 

73. LUCIA FRIGERIO PAULO - COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL/
SECRETARIA DE SAÚDE/DIADEMA – SP 

74.  ALINE YAMAMOTO, ADVOGADA, SÃO PAULO. 
75.  PROF. DR. PAULO AMARANTE, PROFESSOR DA FIOCRUZ E 

PRESIDENTE DA ABRASME - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
SAUDE MENTAL. 

76. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA - JUIZ DE DIREITO. 
PROFESSOR DA UFSC 

77.  ASSOCIAÇÃO VIC DO BRASIL 
78.  CEDECA - ARARAQUARA – SP 
79.  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO DCI 
80.  COLETIVO DESENTORPECENDO A RAZÃO - COLETIVO DAR 

– SÃO PAULO - SP 
81.  CONSELHO TUTELAR SANTANA – SP 
82.  CARLOS EDUARDO GUIMARÃES CAMPOS 
83.  FLÁVIO SOARES HADDAD – SÃO PAULO –SP
84. RENÊ DUTRA DA SILVA, COORDENADOR GERAL DE 

ORGANIZAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 
DE RIO DAS OSTRAS. 

85. DAYSE TOZZATO DE SOUZA, ASSISTENTE SOCIAL – 
PRESIDENTE DA  ASSOCIAÇÃO CHILDHOPE BRASIL 

86. LAÉRCIO JURANDYR BRUNI, MFC - MOVIMENTO FAMILIAR 
CRISTÃO 

87. DANIELLE DA SILVA SCOTELLARO, CEDECA DOM LUCIANO/RJ 
88. APARECIDA DALLA VECHI, SÃO PAULO 
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89. ROBERTA DE MESQUITA RIBEIRO - DEFENSORA PÚBLICA DE 
MINAS GERAIS 

90. CEDECA – DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA
91. ANDREA GRAINGER
92. IR. ADMA CASSAB FADEL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

AMAR
93. CEDECA HELENA GRECO - CIRCO DE TODO MUNDO – MG
94. LUCIANA COSTA BRILHANTE - CEDECA CEARÁ
95. EDNA MARIA DA SILVEIRA MONTEIRO, PSICÓLOGA, 

MESTRANDA EM SAÚDE COLETIVA PELA UFRJ.

Para aderir ao Pronunciamento, envie uma mensagem a cedecarj@cedecarj.
org.br indicando nome completo, documento de identidade, instituição/
organização e cidade.
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