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1. INTRODUÇAO 

  
No Brasil, em fins da década de 70, ganha força o Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, implicando a sociedade no questionamento à 
exclusão social da loucura e posteriormente às formas de atenção às pessoas com problemas 
decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. As ações e reivindicações destes 
movimentos garantiram conquistas importantes que transformaram o cenário social, político, 
assistencial e legal no campo da saúde mental, como por exemplo, a aprovação de leis e 
portarias que oficializaram práticas instituintes que redirecionavam o modelo assistencial - 
passagem da cultura hospitalocêntrica com foco nas internações por tempo indeterminado 
para a cultura anti-manicomial com foco nos serviços substitutivos (Caps, residências 
terapêuticas, unidades de saúde, ambulatórios etc.) aos estabelecimentos de internação. 
Assim, preconiza-se que estes serviços abertos funcionem em rede e que se articulem com 
outras políticas públicas e outros recursos (culturais, artísticos, de lazer, de economia solidária 
etc.) existentes em um dado território. Entendemos que essas novas diretrizes podem 
contribuir com a ampliação de espaços de liberdade e de sociabilidade entre os humanos e que 
isso potencializa a vida. 

Entretanto, mesmo com os avanços e conquistas inegáveis do Movimento da Luta 
Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, ainda existem no Brasil instituições psiquiátricas 
em funcionamento nos moldes hospitalares e estabelecimentos não hospitalares, como as 
Comunidades Terapêuticas, que atuam promovendo práticas de internação. E que são 
altamente demandados. 

É precisamente nesta sociedade que acolhe a existência do velho modelo e do novo 
modelo e que alterna a assistência em saúde, que pretendemos desenvolver nosso debate. Pois 
apesar das experiências inovadoras no campo da saúde mental, ainda vivenciamos práticas 
que produzem exclusão de pessoas via internação compulsória amparadas pelo sistema 
jurídico-policial.  

Esse trabalho surge dos múltiplos encontros possibilitados pelo mestrado em Psicologia 
Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Encontros que se dão no coletivo, em 
rede, em diversos outros espaços de trocas, aonde aos poucos vão se tecendo idéias, temas, e 
apresentações em congressos. É nesta paisagem sempre dinâmica entre mestrado, café, casa, 
carro, engarrafamento, unidades de saúde, ônibus, que pensamos em sistematizar o que 
vivenciamos nas práticas cotidianas dos serviços, impulsionados pelas questões que nos 
inquietam, e nos movem.  
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Consideramos relevante explicitar que a discussão aqui pretendida, trata-se de um estudo 
em curso. Assim alguns pontos apresentados podem parecer inconclusos, já que privilegiamos 
discutir a tensão instalada na trama justiça, saúde mental, internações compulsórias, 
problematizando as forças sociais aí implicadas, dando visibilidade aos usos-abusos e os 
efeitos produzidos por tais ações na esfera do coletivo e atentando para o reflexo disto na 
saúde pública.  

Da segregação ao encontro, é aqui que situamos os incômodos, ou seja, a proposta de 
sistematizar a escrita deste texto surge a partir das experiências de trabalho vivenciadas como 
gerente de um serviço de internação em um hospital psiquiátrico no estado do Espírito Santo, 
somado à atuação como psicólogo em um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras 
drogas – CAPS ad. A observação dos cenários cotidianos destes estabelecimentos e das 
práticas ali desenvolvidas convocou-nos a uma discussão que problematizasse as 
determinações judiciais para tratamento em regime de internação compulsória. Para além da 
observação do cotidiano, buscamos junto aos gestores e estabelecimentos, dados técnicos 
sobre as diferentes modalidades de internação. 

 
 

2. DO SISTEMA JURÍDICO À SISTEMATIZAÇÃO DA VIDA 
 

Práticas de controle sobre a vida engendradas pelas forças jurídicas datam desde fins de 
século XII e início do século XIII com o surgimento dos tribunais. Nesta época, a 
configuração do direito apoiava-se sobre a questão da sentença proferida por um terceiro, que 
anuncia os pares verdade-razão e mentira-não razão, não tendo confrontação dos fatos. É uma 
disputa da vitória ou do fracasso. É ainda no século XIII que surgem os inquéritos judiciários 
conduzidos pelos procuradores do rei, que atuam para além das práticas comerciais, a saber, 
também sobre as práticas sociais e econômicas. Assim reorganizam-se as práticas judiciárias 
da Idade Média, da época clássica e à época moderna (FOUCAULT, 2005). 

Podemos a partir daí pensar nas tentativas de gerenciamento da vida, através da 
sistematização das práticas judiciárias. Destacamos: 

 
[...] O inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão [da vida], 
de exercício do poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma 
maneira, na cultural ocidental, de autentificar a verdade, de adquirir coisas que vão 
ser consideradas como verdadeiras e de as transmitir. O inquérito é uma forma de 
saber-poder [...] (FOUCAULT, 2005, p.78). 
 

É nesta sociedade disciplinar nomeada por Foucault, em fins do século XVIII e início do 
século XIX, que se dará a reforma e a reorganização do sistema judiciário e penal nas 
diferentes partes do mundo. Estas transformações ocorreram cada qual a seu tempo, e de 
maneiras diversas ao longo do globo. Foucault apresenta questionamentos sobre a justiça, 
sobre a atuação dos tribunais, a emergência do aparelho judiciário, remontando a constituição 
desse sistema como descrevemos até então. Neste cenário, é com especial atenção que 
destaca-se o “[...] campo do novo direito civil.” (MOTTA, 2004, p. XVI).  

Mas é sobre o discurso da legislação penal, das penalidades e da prisão, que Foucault vai 
identificar a passagem de uma atuação não mais preocupada com a defesa geral da sociedade, 
mas sim preocupada em interferir no comportamento dos indivíduos.  

O arcabouço teórico elaborado sobre a penalidade no século XIX aponta para o controle 
inerente ao sistema de penas, não estando preocupado com o que realmente os indivíduos 
fazem em termos de conformidade com a lei, mas sim com o que eles podem vir a fazer, a 
iminência do ato, culminando com a conceituação de periculosidade. Aonde o indivíduo deve 
ser visto pela sociedade não em face de seus atos, e sim face às suas virtualidades, não 
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importando as infrações de fato que ferem uma lei, mas sim as virtualidades do 
comportamento que elas representam. (FOUCAULT, 2005). 

 É pela ótica do indivíduo potencialmente perigoso que uma série de instituições se 
forjam, servindo de sustentáculo ao sistema judiciário, como: a escola, o asilo, a polícia, e o 
hospital, tendo por função controlar estes indivíduos enquadrando-os numa rede e gerindo 
suas vidas, onde “[...] toda essa rede de um poder que não é judiciário deve desempenhar uma 
das funções que a justiça se atribui neste momento: função não mais de punir as infrações dos 
indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades.” (FOUCAULT, 2005, p.86).  

É nessa rede de poder que engloba o sistema Jurídico e à sistematização dos processos da 
vida, que Foucault nos fala das instituições normatizantes. Destacaremos especialmente a 
história do surgimento do hospital e a origem de sua função de tratamento, objetivando 
discutir as práticas de internação compulsória ou internação judicial, dos ditos loucos-
desordeiros-viciados-drogados. Essas práticas crescentes na atualidade produzem e 
reproduzem o velho internamento, a exclusão, a segregação.  
 
 
3. DO INTERNAMENTO DOS LOUCOS, DOS DESORDEIROS-VICIADOS- 

DROGADOS  
 

Por volta do século XII o comércio das sociedades ocidentais européias, começa a 
expandir-se principalmente pela economia de muitos mercados e do dinheiro, as cidades 
passam a ter um novo contorno social “[...] o povo começou a deixar suas velhas cidades 
feudais para iniciar vida nova nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio 
significava trabalho para maior número de pessoas e estas afluíam à cidade, a fim de obtê-lo” 
(HUBERMAN,1986, p.27).  

Essas transformações provocam uma nova ordem social, cidades abarrotadas de pessoas 
desempregadas, doentes, mendigos, desordeiros, beberrões e loucos. Os olhares “caridosos” 
do clero, “justos” da justiça e do “absoluto” poder monárquico passam a controlar a cidades 
retirando delas seus “inconvenientes” moradores, pela prática do internamento.  

 
Criam-se (e isso em todo Europa) estabelecimentos para internação que não são 
simplesmente destinados a receber o louco, mas toda uma série de indivíduos 
bastante diferentes uns dos outros, pelo menos segundo o nossos critérios de 
percepção: encerram-se os inválidos pobres, os velhos na miséria, os mendigos, os 
desempregados opiniáticos, os portadores de doenças venéreas, libertinos de toda 
espécie, [...] em resumo todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e 
da sociedade, dão mostras de “alteração” (FOUCAULT, 1975, p.78). 
 

A partir do século XVIII com um novo redimensionamento da ordem político-econômica 
pela maquinização do trabalho e suas conseguintes transformações sociais e culturais, surge 
uma imensa necessidade de produção de mão de obra para a indústria emergente que, 
associado a uma crescente e fortalecida medicina cientificista, fazem com que os 
estabelecimentos de internamento passem a ter um novo movimento na garantia de seu 
princípio de manutenção da ordem, da função de assistência e caridade aos pobres, tornando-
se também instrumentos terapêuticos aos doentes que precisam de cura.  

 
O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente nova, que 
data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital pode e deve ser um 
instrumento destinado a curar aparece claramente em torno 1780 e é assinalada por 
uma nova prática [...] (FOUCAULT, 1996, p.99). 
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Entretanto durante um período dessa história as práticas de internamento hospitalares 
serão de exclusividade dos loucos, que vão aos poucos se despedindo de seus companheiros 
de internação, os desordeiros (incluindo os ‘viciados’), pois esses eram apenas submissos ao 
“vício da carne”, frutos do pecado ou desajustes de uma sociedade não industrial, cabendo-
lhes apenas uma mudança de ação, um afastar-se das tentações do pecado, um ajustar-se as 
novas formas de produção, para voltarem ao convívio social, aptos ao trabalho nas fábricas.  

Já os loucos, não menos desatinados pelas fraquezas do espírito, ganham um novo 
complemento à suas vidas, um novo discurso sobre seus males, pelo conceito da medicina-
cientificista tornam-se doentes da alma, “doentes mentais”, seres que necessitam de 
tratamento intensivo, sem prazo determinado. 
 
 
4. INTERNAÇÃO-COMPULSÓRIA UMA LEGALIZAÇÃO DA EXCLUSÃO. 
 

Estamos chamando internação compulsória, os mecanismos previstos em Leis, que se 
efetuam nas ações que tramitam no sistema judiciário, sejam através da solicitação de 
familiares ou pela solicitação do próprio Estado, via Ministério Público. Mecanismos 
coercitivos e de controle da vida, que retomam um novo vigor através de ações impositivas, 
restritivas de liberdade, determinadas pelos Juízes de Direito, seja no campo da loucura ou do 
usuário de álcool e outras drogas.  
 
 
4.1. MECANISMOS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NA LOUCURA. 
 

 Pretendemos discutir as internações compulsórias, sancionadas pelos Juizes de Direito 
(‘Família, Órfãos e Sucessões’, Penal, etc.), que determinam o tratamento em regime de 
internação hospitalar para o dito louco. Determinação esta caracterizada pelo enquadre asilar, 
que remete ao fato de que ninguém mais define sobre isso salvo deliberação também do Juízo, 
ao pé da letra “interne-se até determinação ulterior deste juízo1”. 
 Estas determinações sancionadas pelos Juízes crescem a cada dia. Atualmente “17 dos 50 
leitos existentes no Hospital Adauto Botelho2”, estão ocupados indefinidamente por 
internações compulsórias de caráter judicial. As internações compulsórias estão previstas e 
amparadas pela Lei 10.216/2001. É com especial atenção que destacamos algumas passagens 
desta Lei, que prevê no “Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” E ainda no 
parágrafo 1o “O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 
paciente em seu meio”. No entanto, o que observamos é que ao acatarmos o ‘cumpra-se’, o 
interne-se, paradoxalmente, o paciente tem pouca ou nenhuma possibilidade de retorno ao 
convívio social.  
 Ao destacar algumas partes da Lei 10.216/2001, queremos assim evidenciar que as 
internações do tipo compulsórias, estão configurando uma nova porta de entrada “legal” para 
o asilo, ou dito em outra perspectiva, elas estão produzindo e reproduzindo antigos espaços de 
confinamento, já que “ordem judicial não se discute, se cumpre, é a nova camisa de força3”. 
 Com isso queremos propor que os mecanismos de internação compulsória, estão 
reforçando o velho estigma da exclusão dos portadores de transtorno mental ao trancafiá-los 

                                                 
1 VIEIRA, Renato Carlos.  Diretor Geral do Hospital Adauto Botelho/ES.  Palestra proferida no Fórum Estadual 
de Saúde Mental/ES, em Vitória, 09 de outubro 2009.  
2 ibid., nota 1. 
3 ibid., nota 1. 
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em instituições com características asilares. É o asilamento que denunciamos, uma vez que os 
processos judiciais transformam-se em “sentença perpétua com o arquivamento dos 
processos4”. 

Não é novidade que o isolamento institucional tira de cena a autonomia, a liberdade, a 
mobilidade, a cidade, a sociedade, rouba vidas! Ainda assim insistimos em produzi-lo, 
motivados pela suposta periculosidade atribuída ao ‘louco’. Exemplo do que acontece nas 
internações compulsórias, vinculação entre loucura e periculosidade social, fruto da relação 
histórica de cumplicidade entre a psiquiatria e o poder judiciário, cada qual legitimando o que 
lhe é “seu por direito”, buscando exclusividades discursivas e de fazeres concretos. 
 É nesta cumplicidade secular, também conflituosa, que marcamos uma radicalidade ao 
problematizar que os numerosos e crescentes casos de internação compulsória nos hospitais 
psiquiátricos não produzem Vida! É necessário produzir rupturas neste cenário, convocar-nos 
a analisar o que re-produzimos. Fazermos “entrar em cena” os atores, perturbar a lógica 
manicomial, atualizar o debate com a Saúde Pública e com o Judiciário. 
  
 
4.2. MECANISMOS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA USUÁRIOS DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 
 

Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, a política brasileira sobre as drogas foi 
e ainda é muito vinculada às propostas políticas internacionais, principalmente a 
estadunidense de criminalização e repressão às drogas (MATOS, 2009). 

No Brasil segundo Garcia et al (2008), a primeira regulamentação sobre a questão das 
drogas, foi o Decreto-Lei de Fiscalização de Entorpecentes nº 891 de 1938, que 
posteriormente foi incorporada ao Código Penal de 1941 no seu artigo 281. Essa política 
legislativa-jurídica tem como princípio a normatização do uso de drogas no Brasil, através de 
um rigoroso controle repressivo sobre produtor e consumidor ambos a partir de então, 
constituídos como criminosos.  

Não podemos esquecer que esse movimento de repúdio às drogas e conseqüentes 
legislações em seu desfavor tem a participação direta dos princípios médicos-sanitaristas do 
início do século XX, que considera as drogas como substâncias que provocam danos nocivos 
aos sujeitos quando não estão sob as rédeas do saber médico (a exemplo dos medicamentos), 
fazendo com que o combate às drogas passe também a ser uma questão de saúde pública.  

Até o final do séc. XX as políticas públicas de saúde, mantinham como principal proposta 
de tratamento, a internação dos usuários em estabelecimentos psiquiátricos, ou seja, clínicas, 
hospitais psiquiátricos ou manicômios. Eis um reencontro ou estreitamento do relacionamento 
entre o louco e o usuário de drogas, agora, ambos participes nas classificações das doenças 
mentais (OMS, 1993). 

 
Se a idéia sobre o uso de drogas, a partir da noção de saúde é a doença, é natural que 
o tratamento seja portanto a clínica psiquiátrica, baseando suas intervenções na 
abstinência integral de todas as drogas e colocando, pelo menos inicialmente, grande 
parte dos atendidos em manicômios ou hospitais psiquiátricos, criando uma mistura 
perigosa e grave, da qual ainda não nos libertamos, embora se deva aqui citar o 
grande esforço da Saúde Mental do Ministério da Saúde do Brasil que, ao implantar 
os CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas, ainda tem 
muito que esforçar-se para implantar uma nova metodologia de trabalho nessa área 
(SIQUEIRA, 2006, p.15, grifos nosso). 
 

                                                 
4 ibid., nota 1. 
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Grifamos um trecho da fala de Siqueira para que possamos colocar em questão essa 
situação que vivenciamos até hoje. Segundo dados levantados5 nos meses de junho, julho e 
agosto de 2009, 43,71% de internações involuntárias nos leitos mantidos pelo SUS numa 
Clínica Psiquiátrica localizada na região Sul do Espírito Santo, são de usuários de álcool e 
outras drogas.  

Como compreensível pelo histórico a cima, ao longo do séc. XX, tais práticas de 
internação em Hospitais ou clínicas psiquiátricas foram realizadas principalmente via 
mecanismos jurídicos-médicos, ou seja, o discurso da doença e a necessária intervenção 
médica perpassava o campo das ciências médicas e incorporavam-se às práticas de controle 
social do sistema judicial, conforme observado no artigo 29 do Decreto Lei 891 (BRASIL, 
1938). 

Apesar de toda a mudança na legislação vigente no Brasil visando novas formas de lidar 
com a questão das drogas, as práticas jurídicas de controle da vida dos usuários são mantidas 
mesmo que sob “nova roupagem”. Atualmente o conceito-prática denominada Justiça 
Terapêutica tem se expandindo como um dos principais mecanismos dessa ação.  

Segundo Ribeiro (2007, p.7), Justiça Terapêutica é uma “[...] política dirigida àqueles 
indivíduos apreendidos com substâncias ilícitas e enquadrados no art. 16 da lei 6.368 de 21 de 
outubro de 1976 – Lei de Entorpecentes - ou que tenham cometido delito sob efeito de tais 
substâncias”. 

A Justiça brasileira tem atuado aplicando medidas substitutivas da pena de prisão por 
penas alternativas de tratamento obrigatório a usuários de drogas ilícitas, ou que tenham 
cometido atos infracionais sob efeito de drogas, dentre outras penas alternativas, estão às 
medidas de internação compulsória. Entretanto, medidas de internação obrigatória não são 
mais direcionadas especificamente a hospitais psiquiátricos, mas também aos 
estabelecimentos de internação para tratamento a dependentes químicos denominados 
Comunidade Terapêutica – CT.  

Segundo Leon (2003, p.3) Comunidade Terapêutica para tratamento a dependentes de 
drogas é “[...] uma abordagem de auto-ajuda, desenvolvida de modo primordial fora das 
práticas psiquiátricas, psicológicas e médicas tradicionais”.  Surgiram por volta dos anos 60 
nos Estados Unidos, pelas conexões de grupos de auto-ajuda como o A.A., Synanon, Daytop 
Village.  

Esse mecanismo estadunidense de tratamento ao usuário dependente de álcool e outras 
drogas rapidamente vai se expandindo pelos continentes europeus e americanos, por ser uma 
alternativa àqueles que pretendiam escapar da força jurídico-policial e das internações em 
hospitais ou clínicas psiquiátricas. Seu princípio de tratamento consiste em internação de 
longo prazo em espaço afastado da oferta de substâncias psicoativas, fortalecimento interior 
através da fé espiritual, compartilhamento de experiências de vida entre os pares, o trabalho 
ocupacional e a não medicalização. 

Não há um número preciso e oficial sobre o número de CTs em funcionamento no 
Espírito Santo, em pesquisa realizada nos anos de 2001 e 2002, por um grupo de 
pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo, mais de 100 CTs estavam em 
funcionamento nesse período (GARCIA, 2005).  

Segundo informações6, de meados de 2008 ao início de 2009, a Prefeitura Municipal de 
Serra/ES (município da Região Metropolitana) viu-se obrigada a custear pelo menos 17 

                                                 
5 Dados coletados em guias de controle de internação involuntária, obtidos junto à Secretaria de Saúde do Estado 
do Espírito Santo-SESA/Coordenação Estadual de Saúde Mental, em 30/09/2009. Percentual calculado 
excluindo CID não preenchido ou não identificável. 
6 Dados coletados nas “relações dos processos de solicitação de pagamento Nota Fiscal”, obtidos junto a 
Secretaria Municipal de Saúde/Coordenação Municipal de Saúde Mental do município de Serra/ES 
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internações compulsórias em CTs do município e do interior do Estado, através de ações 
impositivas por parte de Juizados da Vara da Infância e Juventude e da Vara Criminal.  

Pelo que podemos constatar, nenhuma dessas internações seguiu o que estabelece a 
Resolução-RDC 101 da ANVISA, no título 3 do anexo: “... a admissão será feita mediante 
prévia avaliação diagnóstica, clínica e psiquiátrica” (BRASIL, 2001). Sem essa avaliação, 
colocam-se em estabelecimentos de tratamento a dependentes químicos, usuários não 
dependentes e sem indicação de internação, além de desconsiderar o critério da 
voluntariedade no tratamento e outras modalidades de atendimento, o que demonstra um 
grave retrocesso se considerarmos às novas políticas públicas de atenção ao usuário de álcool 
e outras drogas. 

Mediante essa realidade, a Prefeitura Municipal de Serra no final de 2008, além de outras 
ações, firmou um contrato junto a uma CT local para atender casos prioritariamente 
encaminhados via justiça, desta vez, com cláusula contratual que estabelece o procedimento 
de avaliação prévia por equipe multidisciplinar do CAPS ad municipal, fato que fez 
progressivamente reduzir essa modalidade de internação. 

Autores como Siqueira (2006), Bravo (2002) e Ribeiro (2007) têm tecido sérias críticas 
problematizando essa forma de tratamento via pena/punição, que além de manter o usuário 
como um criminoso, lhe determina tratamento por imposição e não voluntariedade e desejo. 
Coloca em questão também, esse “encarceramento” em estabelecimentos de internação, que 
tem servido muito mais como um mecanismo de controle sobre a vida das populações de 
baixa renda, a saber, principais penalizados por essa prática jurídica.  

Mesmo que se reconheça o direito legal, a de se questionar seus critérios éticos, a de se 
perguntar: a que serve tais práticas? A quem serve? Que práticas cotidianas têm produzido? 
Que resultados tem se percebido na vida dessa população diretamente afetada? 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

Então, seguimos problematizando. Ao louco, à loucura, coube o enclausuramento, o 
encarceramento, excluindo-os da sociedade, como se fosse à ordem natural das coisas. Nada 
de natural. Devemos seguir questionando-nos e, neste caminho, novos incômodos surgiram. O 
que fazer com os desordeiros-viciados-drogados? Esta é a questão que está em pauta na 
agenda da saúde pública no país. E que tem provocado novos debates, o repensar de nossas 
práticas, bem como o questionar da manutenção de velhas práticas de reclusão da vida. 

Políticas repressivas e proibicionistas tornam-se cada vez mais presentes nas legislações 
vigentes, a associação das drogas à criminalidade e o slogan “guerra as drogas” passam a 
fazer parte de todo um aparelho ideológico presentes em estratégias do Estado, da Justiça, de 
religiões contra um “grande mal”.  Divulgando efeitos como causas, estereotipando sujeitos 
em usuários da ilegalidade ou objetos passivos dessas substâncias, justificando sérias ações 
jurídico-policiais com fins de combate e controle às drogas, vistas como produtoras de formas 
de ser e não produto de formas de viver.  
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