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Resumo 

Um novo prefeito acaba de assumir a Prefeitura de São Paulo com o desafio de implementar 

políticas públicas inovadoras e progressistas. Entre suas promessas, está a de tentar resolver o 

problema da “Cracolândia”, na região da Luz, a partir de uma lógica não-proibicionista pautada 

na redução de danos, contrapondo as intervenções de seus antecessores, geralmente baseadas 

em ações policiais e internações compulsórias. Essa iniciativa, no entanto, gerou polêmicas e 

questionamentos, gerando grandes debates durante as eleições municipais de 2016. Assim, cabe 

ao novo prefeito provar a eficácia do seu programa, cuja dinâmica já se provou bem sucedida 

em países que também a adotaram, como Canadá e Holanda. 

Palavras-chave: redução de danos, “Cracolândia”, saúde, segurança pública 

  



 
 

Abstract 

A new mayor has just taken over São Paulo City Hall with the challenge of implementing 

innovative and progressive public policies. Among his promises is to try to solve the problem 

of "Cracolândia", in the Luz region, based on a non-forbidden and harm reduction logic, 

differently from his predecessors, who usually based their actions in police operations and 

forced hospitalization. This initiative, however, generated controversy and questioning, which 

reached larger debates during the 2016 municipal elections. Thus, it is up to the new mayor to 

prove his program’s efficiency, whose logic has already proven to be effective in countries that 

have also adopted it, such as Canada and the Netherlands. 

Keywords: harm reduction, “Cracolândia”, health, public security
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CASO DE ENSINO 

 

Introdução 

 Em janeiro de 2013, um novo prefeito assume a cidade de São Paulo. Sua vitória 

significou a volta do seu partido ao comando da capital paulista após oito anos. Filho de 

comerciantes do Bom Retiro, o novo prefeito iniciou sua experiência no poder público como 

ministro da Educação e venceu o pleito eleitoral com a promessa de introduzir políticas públicas 

inovadoras e progressistas à cidade de São Paulo. Em seu discurso de vitória, alegou que iria 

“derrubar o muro de vergonha que separa a cidade rica da cidade pobre”. 

 Entre as políticas inovadoras que prometeu implementar na cidade, estava uma nova 

tentativa de abordar a situação da região da Luz, apelidada pelos paulistanos como 

“Cracolândia”. Sua nova abordagem incluía uma política de redução de danos, pautada no 

diálogo com os usuários de drogas e na oferta de moradia, saúde e emprego. 

 Assim, em janeiro de 2014, inicia-se na cidade um movimento de retirada dos cerca de 

300 barracos que estavam ali instalados e o deslocamento dessa população para hotéis populares 

da região. Nasce então o programa “De Braços Abertos”, uma política matricial e 

intersecretarial cujo objetivo era melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de 

vulnerabilidade que fazem uso abusivo de substância psicoativas, através da oferta de moradia, 

trabalho e cuidado com a saúde. 

 Dois anos após o início do programa, diversas pesquisas apontavam para uma redução 

no índice de violência da região, além de uma melhora significativa na qualidade de vida dos 

beneficiários. O programa, no entanto, não é pautado em uma lógica proibicionista, ou seja, a 

abstinência não é exigida dos usuários para que possam participar. Essa abordagem gerou 

diversas polêmicas e colocou diversas vezes em questão a efetividade da iniciativa. 

 Ao final do mandato, em 2016, o principal adversário do novo prefeito nas eleições 

municipais seguintes tinha como um de seus principais discursos o fim do “De Braços Abertos” 

e a proposta de implementação de um novo programa, que previa a internação dos usuários de 

drogas em comunidades terapêuticas. O desafio do prefeito, nesse sentido, foi comprovar a 

eficácia e importância de um programa pautado na redução de danos e tratamento em meio 

aberto. 



 
 

 

Contexto em São Paulo 

 O crack é derivado da pasta base da cocaína e seu consumo teve início nos Estados 

Unidos nos anos 1980. Por se tratar de uma droga barata, popularizou-se principalmente entre 

as camadas vulneráveis da sociedade.  

 Em São Paulo, o uso do crack em vias públicas concentra-se no centro da cidade, 

principalmente na região da Luz, por se tratar de um local deteriorado e pouco assistido pelo 

Estado. A concentração desses usuários consolidou-se nos anos 1990, quando a região passa a 

ser pejorativamente denominada “Cracolândia”. 

 O poder público empreendeu diversas tentativas de “retomar” a região e erradicar o uso 

da droga no espaço público, e algumas operações na região podem ser destacadas: Operação 

Tolerância Zero (1997), Operação Limpa e Nova Luz (2005), Operação Dignidade (2007), 

Operação Centro Legal (2009) e Operação Sufoco (2012). Essas tentativas, no entanto, foram 

pouco efetivas, sendo incapazes de acabar com o consumo na região e conseguindo, no máximo, 

um deslocamento temporário dos usuários.  

 Mapeamentos do uso do crack em São Paulo1 demonstram que, em 2012, 165 mil 

pessoas haviam usado crack no ano anterior à pesquisa e 486 mil haviam usado a droga ao 

menos uma vez na vida. Em 20142, existiam cerca de 350 mil usuários frequentes de crack na 

cidade.  

 Em 2013, a Prefeitura de São Paulo verificou a existência de mais de 1.500 pessoas e 

cerca de 300 barracos ocupando os arredores das Ruas Dino Bueno e Helvétia, onde se 

concentra a “Cracolândia”.  

 

 

                                                           
1 LARANJEIRA, Ronaldo (Supervisão) [et al]. II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) – 2012. 

São Paulo: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de  Álcool e Outras Drogas (INPAD), 

UNIFESP. São Paulo, 2014. 

2 BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro et al. Pesquisa Nacional sobre o uso de crack: quem são os 

usuários de crack e/ou similares do Brasil? Quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: Editora 

ICICT/FIOCRUZ, 2014.  

 



 
 

 

Conceito Geral do “De Braços Abertos” 

 O programa “De Braços Abertos” adota a política de redução de danos, um conjunto de 

medidas que tem como foco o cidadão, respeitando o ritmo, a frequência e a forma de 

tratamento de acordo com a necessidade de cada indivíduo. A redução de danos pressupõe que: 

(1) as drogas são uma realidade que deve ser enfrentada pelas sociedades modernas; e (2) nem 

todos os usuários podem se beneficiar de um tratamento baseado na abstinência. Essas medidas 

foram criadas na Europa como uma alternativa ao tratamento de uso abusivo de drogas baseado 

na internação e abstinência. 

 A criação do programa se deu em 2014, em consonância com o programa nacional 

“Crack: é possível vencer”, cujo plano de ação se baseava em três eixos: prevenção, cuidado e 

autoridade. A iniciativa foi coordenada inicialmente pela Secretaria Municipal da Saúde e 

incluía a participação de mais doze secretarias municipais, duas secretarias estaduais, além de 

outros atores como acadêmicos, membros da sociedade civil e usuários.  

Em 2015, a Prefeitura regulamentou a estrutura da Coordenação do programa e de seu 

Comitê Gestor, que seria composto pelas seguintes Secretarias Municipais: Assistência e 

Desenvolvimento Social; Saúde; Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo; Direitos 

Humanos e Cidadania; e Segurança Urbana. No mesmo ano, o Secretário Municipal de 

Segurança Urbana assume como Coordenador do programa, o que resultou em uma maior 

regulamentação de ações da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na região. Uma das iniciativas 

do novo Coordenador foi a criação de uma Inspetoria de Redução de Danos da GCM, cujo 

objetivo era treinar agentes para mediação de conflitos e segurança preventiva na lógica da 

redução de danos. 

 O “De Braços Abertos” foi uma política municipal matricial e intersecretarial, voltada 

para a população em extrema vulnerabilidade, em situação de rua e que faz uso abusivo de 

drogas (principalmente o crack), propondo um tratamento em meio aberto e inserido na 

sociedade. A iniciativa oferece moradia, alimentação, trabalho, renda e cuidado com a saúde, 

buscando garantir os direitos cidadãos dos beneficiários, como uma jornada de trabalho, 

emissão de documentos pessoais, tratamento para problemas crônicos de saúde e doenças 

graves, entre outros. 



 
 

 Ao ingressar no programa, os beneficiários tinham acesso imediato a hotéis conveniados 

com a Prefeitura de São Paulo localizados na zona central. Tal abordagem, internacionalmente 

conhecida como “housing first”, defende que o acesso à moradia é um importante passo à 

recuperação da autonomia e dignidade. Os usuários também tinham direito a três refeições 

diárias em restaurante popular no centro da cidade (a partir de convênio com o Governo do 

Estado) e possibilidade de atuar em uma das treze frentes de trabalho oferecidas pelo programa, 

entre elas varrição, jardinagem, reciclagem e estética. As frentes de trabalho representavam um 

incentivo econômico de R$ 15 por dia de trabalho. 

   

Resultados do programa 

 Pesquisa realizada em 20163 com beneficiários do programa “De Braços Abertos” 

revelou os seguintes dados: 65% dos usuários reduziram o consumo do crack após ingressar no 

programa; 53% retomaram contato com a família; 73% ingressaram em uma das frentes de 

emprego oferecidas; e 84% conseguiram emitir documentos de identidade. Dos entrevistados, 

95% avaliaram que o programa teve um impacto positivo ou muito positivo em suas vidas.  

É importante salientar que o objetivo do programa não era a erradicação do uso do crack, 

mas sim uma melhora significativa na qualidade de vida dos beneficiários, incluindo a retomada 

da autonomia, desenvolvimento de rotinas mais saudáveis, maior estabilidade e acesso a direitos 

fundamentais, como um lugar seguro para dormir. O ponto chave para a obtenção dessa 

mudança de comportamento nos usuários foi o foco na causa e motivação para o uso de drogas, 

o que levou os gestores públicos a concluírem que o uso abusivo do crack é consequência de 

uma realidade de pobreza e marginalização, e não o contrário. Concluiu-se, através de pesquisas 

e entrevistas com os usuários, que o uso da droga representava a saída para a criação de uma 

realidade paralela, descolada da sua realidade de vulnerabilidade e desvantagem social. 

O programa não propunha uma intervenção estatal radical, que exigisse uma tomada de 

decisão objetiva e imediata de seus beneficiários, mas sim uma gradual mudança de estilo de 

vida que poderia ou não levar à redução do consumo da droga. Além disso, uma análise prévia 

à criação do programa, com base em ações anteriores e experiências de outros países, 

                                                           
3 RUI. T.; FIORE, M.; TÓFOLI, L.F. Pesquisa preliminar de avaliação do Programa ‘De Braços Abertos’. 

Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD)/ Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). São 

Paulo, 2016. 



 
 

considerou que a abstinência não levaria a resultados expressivos e duradouros e poderia 

dificultar o estabelecimento de confiança e vínculos entre usuários e gestores. 

Redução de danos e mudança comportamental 

 A redução de danos pode ser analisada a partir da Economia Comportamental que, 

segundo Sanson (2017), “[...] é uma disciplina recente, decorrente da incorporação, pela 

economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas no campo da psicologia, da 

neurociência e de outras ciências sociais”.   

 A disciplina sugere que a racionalidade humana é limitada e permeada por fatores 

subjetivos decorrentes da experiência, hábitos, ideologias e valores, além de ser fortemente 

influenciada por fatores emocionais e comportamento de outros, que acabam por influenciar a 

decisão das pessoas. 

 No campo das políticas públicas, é essencial entender como ocorre o processo de 

formulação de decisões individuais. Não considerar influências psicológicas, conscientes e 

inconscientes que afetam as escolhas, e como tais influências podem ser motivadas através de 

incentivos, podem levar ao fracasso da implementação de uma política. 

 Três conceitos da Economia Comportamental, de acordo com Shafir (2013), podem ser 

identificados ao analisar o programa “De Braços Abertos”: 

1. Baixa exigência: política que busca mudar o comportamento do seu público alvo por 

default, ou seja, na qual as pessoas não precisam tomar nenhuma decisão pois a 

situação e o cenário em que está envolvida já a levará para uma tomada de decisão. 

Entender a motivação para o comportamento do usuário de droga e promover uma 

mudança por meio de incentivos econômicos e psicológicos foi essencial para se 

obter uma mudança de comportamento no caso do programa. Uma intervenção 

estatal mais imediata e radical, em que o Estado toma decisões em nome dos 

indivíduos (como é o caso em internações compulsórias), não resultaria em 

mudanças sustentáveis. 

2. Mudança de enfoque: diferentemente de outras iniciativas anteriormente testadas na 

“Cracolândia”, o programa “De Braços Abertos” tira o foco da droga e coloca-o no 

usuário e nas causas que o levaram ao vício. Isso se deu principalmente por um 

levantamento prévio à criação do programa do perfil daquela população, 

demonstrando que o uso da droga não era a causa, mas sim a consequência de uma 



 
 

realidade de exclusão social e marginalização. A partir da mudança de enfoque, 

construiu-se uma política baseada no estreitamento de vínculos entre gestores e 

beneficiários, com o objetivo principal de promover uma mudança de 

comportamento. 

3. Constituição de novos coletivos: por se tratar de um programa matricial e 

intersecretarial, o “De Braços Abertos” foi criado através de um ambiente de 

cooperação entre diferentes áreas da Prefeitura de São Paulo, e entre essas áreas e 

os próprios beneficiários do programa. De acordo com Shafir (2013), as pessoas 

estão mais dispostas a cooperar quando possuem confiança mútua, e o senso de 

confiança promove resultados mais duradouros. 

O programa “De Braços Abertos” apresentou uma inovação de política pública por 

tentar influenciar uma mudança de comportamento entre os usuários de drogas da região da 

Luz através de incentivos psicológicos e econômicos. Em pouco tempo de atividade, o 

programa já demonstrava resultados positivos na redução de danos. 

 

O fim do programa e situação atual 

Criado oficialmente em 2014, o programa “De Braços Abertos” foi declarado extinto 

em maio de 2017 pela gestão municipal seguinte à do então prefeito. A nova gestão atuou a 

partir de dois movimentos: primeiramente, desmantelou o programa como uma forma de dar 

uma resposta ao seu eleitorado – levando em conta, principalmente, a forte polarização política 

presente naquelas eleições; depois, passou a adotar medidas já presentes no “De Braços 

Abertos”, porém com uma nova roupagem – como, por exemplo, as bolsas-trabalho. Ainda 

assim, foram retomadas ações policiais mais intensificadas na região e iniciativas que preveem 

a internação compulsória de usuários de drogas. 

A retomada dessas ações, já experimentadas por governos anteriores, novamente não 

resolveu o problema. Pesquisas4 apontaram para a diminuição do “fluxo” (concentração de 

usuários) após essas ações policiais, porém a vizinhança relatou que os usuários apenas se 

espalharam pelos arredores. 

                                                           
4 FOLHA DE S.PAULO. “Sem resolver a cracolândia, Covas quer mix de moradia e terapia para usuário”. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/sem-resolver-a-cracolandia-covas-quer-mix-

de-moradia-e-terapia-para-usuario.shtml?loggedpaywall>  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/sem-resolver-a-cracolandia-covas-quer-mix-de-moradia-e-terapia-para-usuario.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/sem-resolver-a-cracolandia-covas-quer-mix-de-moradia-e-terapia-para-usuario.shtml?loggedpaywall


 
 

É possível dizer que o então prefeito falhou em promover um maior engajamento entre 

sua gestão e a sociedade civil apoiadora ao programa, o que poderia garantir um maior esforço 

pela sua continuidade. Também houve pouco esforço em dialogar com vozes críticas ao 

programa, de modo a incorporar possíveis mudanças durante a sua implementação. De maneira 

geral, a comunicação dos resultados do programa e uma maior divulgação de apoio 

internacional à iniciativa foram feitas de maneira insuficiente. 

 

NOTAS DE ENSINO 

Sinopse do caso 

Este caso é baseado em uma situação real da Prefeitura de São Paulo entre os anos de 

2013 e 2016, quando se propôs uma nova abordagem para a problemática do uso abusivo de 

drogas a céu aberto na cidade, pautada na lógica da redução de danos. 

O caso expõe a situação da “Cracolândia” de São Paulo antes do início do programa, 

como se deu a construção desse programa, detalhes de seu funcionamento e resultados obtidos. 

Também propõe uma ótica de análise da política através da Economia Comportamental. 

Por fim, comenta o fim do programa e a atual situação dos usuários de droga na cena de 

uso a céu aberto da região da Luz, bem como a retomada de iniciativas pautadas em ações 

policiais e proposta de internação compulsória de usuários. 

 

Aplicação 

Esse caso pode ser utilizado em discussões de disciplinas de gestão e políticas públicas, 

de modo a entender o processo decisório de atores políticos a partir da adoção de políticas 

públicas inovadoras e testadas internacionalmente. Pode-se abordar os seguintes temas: 

 Ciclo de políticas públicas; 

 Processo decisório; 

 Economia Comportamental; 

 Polarização política. 

 

 



 
 

 

Objetivo de ensino 

Espera-se que os alunos: 

 Possam identificar as fases dos ciclos das políticas públicas e de sua análise; 

 Entendam a importância da coleta de dados e apoio de especialistas para o 

convencimento da opinião pública; 

 Possam pensar em estratégias de comunicação para enfrentar a oposição ao projeto; 

 Elaborem estratégias de comunicação para apresentar para a população os resultados 

positivos do projeto; 

 Engajem-se em discussão sobre a preocupação do gestor público em obter apoio ao 

projeto durante e após seu mandato;  

 Discutam sobre a questão da interrupção das políticas públicas a cada eleição. 

 

Questões de ensino sugeridas 

Questões para discussão: 

1. Para o gestor público, qual é a importância de obter respaldo para seu projeto através de 

dados e pesquisas de benchmarking? 

2. Como transmitir informações técnicas sobre saúde para os cidadãos e obter apoio ao 

projeto? 

3. Como tentar convencer a opinião pública de que os dados respaldam sua opção de 

projeto? 

4. Em que medida é importante que o gestor público, convencido da importância do seu 

projeto, enfrente parte da opinião pública que o critica?  

 

Roteiro para discussão 

 Sugestão de atividade de debate na sala de aula em formato de negociação: os alunos 

deverão se dividir em grupos representando os seguintes atores:  

1. Gabinete do Prefeito; 

2. Coordenação Geral do Programa – Secretaria Municipal de Segurança Urbana; 

3. Secretaria Municipal de Saúde; 



 
 

4. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; 

5. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

6. Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo; 

7. Equipe de Comunicação da Prefeitura; 

8. Representantes da sociedade civil favoráveis e contrários ao projeto. 

O objetivo da atividade é que as equipes que representam a Prefeitura de São Paulo 

sejam capazes de apresentar dados coesos e elaborem uma narrativa plausível para defender o 

projeto para a equipe da sociedade civil.  

Avaliação: relatório com a argumentação feita pelas equipes da Prefeitura de São Paulo. 

A equipe da sociedade civil deve fazer um relatório apontando as falhas na argumentação e 

pontos imprecisos.  

 

Comentários finais 

Promover uma discussão na sala de aula sobre a importância do respaldo técnico para a 

implementação de políticas públicas inovadoras. Também abordar a importância da opinião 

pública e a influência de um contexto político polarizado para a continuidade de programas 

através de diferentes mandatos. 
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