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RESUMO: O projeto redenção representa uma política pública de inclusão social desenvolvida 

na cidade de São Paulo pelo prefeito João Dória, cujo o principal objetivo é o tratamento 

ambulatorial e psiquiátrico dos dependentes químicos que “residiam” no centro, em região 

denominada Cracolândia. Este projeto se revelou conflituoso no decorrer de sua execução, que 

também tinha como finalidade acabar com a Cracolândia, sob o pretexto de que o local havia 

se tornado um ponto de tráfico, afetando a segurança pública dos transeuntes e moradores, bem 

como, tutelaria a saúde pública dos dependentes químicos que lá adquiriam e faziam uso dos 

entorpecentes. Todavia, entendemos que a execução e implementação do Programa se deu de 

forma precipitada, demostrando um claro despreparo da atuação do Estado na tutela dos direitos 

e garantias individuais constitucionalmente previstos, dentre eles a saúde e segurança. 

Demonstrou-se, uma manifesta falha de comunicação do Estado com a sociedade civil, com o 

Poder Judiciário e além de tudo, um total desprezo com os Direitos Humanos ao promoverem 

uma ação policial descabida a situação existente no local. É indispensável elucidar que por 

definição e fundamento a organização e a criação duma política pública depende 

impreterivelmente do planejamento de uma agenda de longo e médio prazo, sendo 

responsabilidade do Governo, administrar as ações e exercer tomadas de decisões assertivas, 

que mantenham o equilíbrio entre, direitos e obrigações de todos os agentes envolvidos, quais 

sejam, a sociedade, as empresas privadas, o próprio governo e os dependentes químicos 

marginalizados, Deve, ainda no desenvolvimento e implementação destas políticas buscar-se o 

efetivo problema público ou social a fim de ser tutelado, fundamentadamente, os direito sociais 

previstos no artigo 6º da Carta Magna, devendo executa-los com adoção de medidas concretas 

e bem definidas pelo governo, para que o Estado exerça sua função de prover e proteger. Temos, 

portanto, que as consequências de uma política pública mal planejada e mal executada são 

catastróficas, restando-se deflagrada pela ação policial desmedida, as demolições de prédios, as 

internações compulsórias, orientações contraditórias que buscam uma rápida resolução para um 

problema de grande complexidade e profundidade que exige o envolvimento da sociedade civil 

nas discussões prévias e a devida cautela no planejamento e execução das Políticas, sob pena 

de restarem caracterizadas violações de direitos humanos. Desta forma, a participação e o 

envolvimento da sociedade na agenda pública é essencial para as tomadas de decisões do 

governo, vez que o projeto piloto da revitalização da área ocupada pelos dependentes químicos, 

não contou com a intervenção de um Conselho Gestor, que deveria ser composto por 

representantes da população, com o fito de elaborar e aprovar um projeto urbanístico que irá 

transformar a Cracolândia em um lugar habitável, de modo que essa discussão é de interesse 

social, devendo ser mantida a finalidade de elaboração dos focos da política, que deveria seguir 

a seguinte ordem de prioridade, (i) proteção dos dependentes químicos, (ii) tutela da segurança 

pública local e (iii) revitalização urbanística da região. 
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