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RESUMO: A Constituição brasileira de 1988, em busca de uma sociedade democrática, trouxe 

um amplo rol de direitos e garantias fundamentais para o exercício pleno das liberdades 

individuais pelos cidadãos, bem como direitos fundamentais de caráter social que se traduzem 

em uma obrigação positiva ao próprio Estado brasileiro. Como objeto do trabalho, tem-se o 

Direito à saúde, especificamente à saúde mental, que ganhou proteção especial com o 

surgimento da Lei 10.216/2001, conhecida como Lei Antimanicomial. A lei dispõe sobre o 

tratamento mais humanizado voltado à desospitalização e extinção das instituições manicomiais 

ou de práticas afins, contando com a Rede de Atenção Psicossocial para o atendimento do 

paciente portador de sofrimento mental. Além disso, a lei estende sua proteção às pessoas 

psicodependentes. Contrariando às diretrizes desta lei, há situações crescentes de pedidos de 

internação compulsória de mulheres e homens, vistos como farrapos humanos, os quais 

habitam as ruas do Centro de São Paulo em uma região conhecida como Cracolândia. Estes, 

expostos à vulnerabilidade e ao uso abusivo de substâncias psicoativas, compõem o que para o 

Estado se tornou um problema de saúde pública; muitas vezes tratado com intervenção policial. 

Assim, há anos tenta-se implementar políticas eficazes para por fim à Cracolândia e salvar os 

usuários de drogas que nela se encontram. As inúmeras tentativas contam com medidas de 

internação compulsória, repressão policial para dispersar os usuários do local. Atualmente, o 

Estado de São Paulo faz mais uma atuação higienista por meio do Projeto Redenção, 

sobrepondo os direitos humanos inerentes às pessoas psicodependentes e contrariando o 

dispositivo legal da Lei 10.216/2001, no que tange às internações compulsórias e ao tratamento 

do usuário de substâncias psicoativas. Modelo de tratamento similar foi aplicado na Europa no 

século XVII, que no entendimento de Foucault era uma forma de excluir os indesejáveis dos 

olhos da sociedade. De modo contrário à atual política de drogas, a Frente Nacional de Drogas 

e Direitos Humanos (FNDDH) age a favor de princípios da Luta Antimanicomial e da redução 

de danos no acolhimento e no tratamento de usuários abusivos de drogas nos princípios da Lei 

10.216/2001 e do Sistema Único de Saúde (SUS). O FNDDH defende uma política de 

segurança pública baseada na garantia dos direitos humanos e sociais, e não na repressão 

policial, ou em ações higienizadoras e criminalizadoras da pobreza. Portanto, este trabalho tem 

como objetivo ressaltar a importância da apreciação crítica das ações implementadas pelo 

Estado de São Paulo no combate aos usuários de drogas da Cracolândia e da discussão de 

políticas eficazes pautadas em diretrizes humanistas, que vão além do modelo higienista de 

retirar do convívio social aqueles que não se encaixam nos padrões de normalidade impostos 

pela sociedade. Este será feito através da analise detalhada da Obra de Michel Foucault, da Lei 

Antimanicomial, documentos da FNDDH e das diretrizes do Projeto Redenção.   
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