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Resumo
O objetivo dessa pesquisa é colaborar com a historiografia sobre o processo de
criminalização das substâncias entorpecentes no Brasil do ponto de vista da história
social, a partir do caso da Capital Federal, o Rio de Janeiro, na década de 1920. Para
além dos atos, argumentos e interesses dos grupos controladores das leis e dos discursos
de verdade, existiram pessoas vivenciando cotidianamente a repressão ao uso e venda
de substâncias entorpecentes. Através de prontuários médicos, processos criminais e
inquéritos policiais, documentação até agora pouco explorada pelos autores que
abarcam o tema, pretende-se levar em consideração as ações de mulheres e homens que
construíram, na prática cotidiana, o início da criminalização das drogas no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Criminalização; Entorpecentes; Primeira República;
Prostituição.
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NOTA PRÉVIA
No dia 23 de junho de 1921, o dentista Mario Nazareth foi ao 12º Distrito
Policial do Rio de Janeiro para registrar uma queixa: na semana anterior, tendo tomado
muito sol e se achando nervoso por ter perdido seu pai, chamou o médico da casa que,
na ocasião, lhe ministrou uma injeção de heroína. Aplicada a injeção, o depoente
começou a sentir sintomas de envenenamento. Por essa razão, levou à delegacia a
respectiva caixa do produto.1
Diante desta queixa, o delegado mandou proceder a um inquérito e encaminhou
à Saúde Publica a caixa com quatro ampolas do medicamento usado a fim de serem
examinadas. Ao obter o resultado da análise informando que o medicamento estava
conforme as indicações do rótulo, o delegado arquivou o inquérito.
Duas semanas após Nazareth ter registrado sua queixa, o Congresso Nacional
brasileiro sancionou o decreto lei nº 4.294 cujo primeiro artigo previa prisão nuclear de
um a quatro anos para quem vendesse, expusesse à venda ou ministrasse substâncias
tóxicas de caráter entorpecente "como ópio e seus derivados; cocaína e seus derivados".
Além disso, dispunha de outros quatro artigos referentes ao consumo e venda de
bebidas alcoólicas ou substâncias inebriantes.2
Esta monografia pretende discutir, portanto, como o consumo de algumas
substâncias psicoativas foi transformado em um problema crônico no Rio de Janeiro
durante a década de 1920. Ou seja, de que maneira o uso e a comercialização de
determinadas substâncias passaram a constituir um problema social que se tornou cada
vez mais intenso nas décadas que se seguiram. Essa análise será baseada principalmente
em prontuários médicos dos hospícios dos anos que precederam e sucederam a
criminalização e processos criminais amparados pelo decreto de 1921.3
A bibliografia existente sobre a proibição da comercialização das drogas
entorpecentes e a criminalização de seus usos, buscou identificar os agentes sociais e os
discursos que contribuíram para o desenvolvimento desse processo. Com esse intuito,
basearam-se no desenvolvimento desse aparato de controle: leis, código penal, códigos

1

Inquérito Policial 23/06/1921, 12° distrito policial, notação 6Z 5971, Arquivo Nacional. 3ª Pretoria
Criminal do Rio de Janeiro. Freguesia de Santana e Santo Antônio 1911 – 1940 BR AN, RIO 6Z.
2
Decreto nº 4.294, de 6 de julho de 1921, in: Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do
Brasil de 1922, vol. I, Atos do Poder Legislativo (janeiro a dezembro). Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1922, pp. 273-275.
3
Idem.
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de posturas e relatórios policiais, bem como os livros e teses médicas que sustentavam
essa legislação.4
O resultado foi uma história do processo pelo qual foi construído um conjunto de
regras e de organizações voltadas para o controle da circulação e do consumo de
algumas substâncias definidas, nesse momento, como nocivas à sociedade. A ênfase no
caráter tóxico das substâncias entorpecentes e a constituição do hábito de consumi-las
em “toxicomania” - uma doença mental particular capaz de despertar aspectos
patológicos da personalidade e impulsos criminosos - transformaram o problema
privado do consumo de substâncias psicoativas em um problema público que diz
respeito à segurança da sociedade. A partir disso, alguns grupos e indivíduos tomaram
para a si a responsabilidade de cuidar do problema, criando teorias para defini-lo e
instituições para controlá-lo.
Tendo como base os estudos realizados até o momento sobre o tema, esta
monografia tem como objetivo explorar como esse processo foi vivenciado por aqueles
que foram não apenas afetados pelo consumo dessas substâncias, mas que também se
tornaram alvo dessa política de controle social. Para além dos atos, argumentos e
interesses dos grupos controladores das leis e dos discursos de verdade, muitos
indivíduos experimentaram cotidianamente a repressão ao uso e venda de substâncias
entorpecentes. Um olhar para outras fontes tais como prontuários médicos, processos
criminais e inquéritos policiais, pode dar voz aos atores que enfrentaram esse processo
na prática. A partir dos relatos dos frequentadores de delegacias, tribunais,
penitenciárias e sanatórios, é possível compor um quadro muito mais amplo e complexo
da criminalização do consumo e do comércio de entorpecentes.
Com esse intuito, a monografia foi divida em três capítulos. O primeiro deles
tem como objetivo apresentar o surgimento da questão dos entorpecentes e como ela se
inseriu no Brasil em um amplo contexto de controle social amparado pelos discursos
cientificistas. Além disso, mostra de que maneira a legislação, instituições e autoridades
colocaram em prática a repressão à venda e consumo dessas substâncias.
O segundo capítulo pretende expor algumas questões surgidas da análise de
prontuários médicos de suspeitos de toxicomania e alcoolismo produzidos no Pavilhão
4

Neste trabalho foram utilizados, entre outros estudos, principalmente os de Julio Cesar Adiala sobre o
tema. ADIALA, Julio César. A criminalização dos entorpecentes. Rio de Janeiro, RJ: Dissertação de
Mestrado, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1996; e ADIALA, Julio Cesar. Drogas,
Medicina e Civilização na Primeira República. Rio de Janeiro, RJ: Tese de Doutorado, PPG em História
das Ciências da Saúde/Fundação Oswaldo Cruz, 2011.
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de Observações, instituição pertencente ao Hospital Nacional de Alienados e a
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que esteve em funcionamento entre 1894 e
1938.

Os exames e relatos desses pacientes oferecem informações que ajudam a

entender de que maneira os indivíduos chegavam àquele hospício com esses
diagnósticos, quais eram as circunstâncias apontadas como responsáveis pelo consumo
de tóxicos e auxilia a composição de um quadro de consumo e circulação das
substâncias entorpecentes e inebriantes no Rio de Janeiro daquela época.
O terceiro capítulo, por sua vez, deverá analisar especificamente os casos de
cocainomania do Pavilhão de Observações e explorar os temas a ela relacionados. Ao
contrário dos pacientes de outras toxicomanias, suas internações geralmente decorriam
de apreensões policiais e os relatos de suas experiências sempre aparecem ligados a
contextos de criminalidade, subversão social ou à imoralidade dos jogos e do comércio
sexual. Essa especificidade fez necessária a busca de estudos sobre as relações entre a
polícia, medicina e a prostituição durante o período.

9
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CAPÍTULO PRIMEIRO

Venenos Sociais: O surgimento de um problema social

A Proclamação da República do Brasil veio acompanhada por um processo que
já vinha crescendo durante o século XIX, de legitimação social e política de um
pensamento científico que colocava assuntos de biologia e natureza a frente de
argumentos políticos. Esse pensamento já bastante difundido socialmente partia de
diferenças descritas como raciais e sexuais para legitimar e justificar a manutenção das
desigualdades e hierarquias sociais.5
De acordo com Cristiana Schettini, a sociedade brasileira vivenciava o
crescimento do reconhecimento do pensamento higienista que dava liberdade de ação
aos profissionais ligados a essa área que, por sua vez, vinham se unindo aos
empreendedores com a intenção de uma reformulação urbana. Os projetos de
reformulações urbanas resultantes, apesar da aparência neutra e administrativa,
envolveram escolhas políticas de caráter classista, racista e sexista sobre quem seria
beneficiado e quem pagaria os custos de uma nação moderna e civilizada.6
Esse é o ponto onde convergem várias histórias de controle social que vinham se
configurando desde o século XIX e se cristalizaram naquelas primeiras décadas
republicanas tanto por meio de reformulações legislativas e medidas policiais quanto
pelas campanhas médico-científicas. Dentre essas histórias, uma das quais seriam de
maior interesse e preocupação para as autoridades é a questão dos entorpecentes.
Esse movimento é notado por Julio César Adiala em sua dissertação “A
criminalização dos entorpecentes”. Na busca dos agentes sociais e dos discursos que
contribuíram para transformar o uso de entorpecentes em um problema social, o
sociólogo se depara com interesses sociais com o status científico nos discursos
moralistas dos praticantes da medicina social. De acordo com o autor, o discurso
médico ofereceu argumentos para uma rigorosa legislação proibicionista ao enfatizar o
caráter tóxico das substâncias entorpecentes e colocar seu consumo como uma doença

5

PEREIRA, Cristiana Schettini. Que tenhas teu corpo: Uma história social da prostituição do Rio de
Janeiro das primeiras décadas republicanas. Campinas, SP: Tese de Doutorado, IFCH, Departamento de
História, Unicamp, 2002, pp.1-3.
6
Idem.
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mental particular, a toxicomania, capaz de despertar aspectos patológicos da
personalidade e impulsos criminosos.7
Adiala acredita que a transformação do consumo de drogas em um problema
social é fruto de uma iniciativa de grupos interessados em regular o comportamento de
outros com menor poder de influência. Através de regras sobre o consumo de drogas,
alguns indivíduos conseguiram articular seus interesses econômicos, políticos e morais
para criar um novo campo de controle social. Sua hipótese principal é de que a
transformação ocorrida no Brasil durante esses primeiros anos do século XX teria
seguido o modelo norte-americano de interferência do Estado na assistência social e o
desenvolvimento de novas formas de controle dos grupos sociais indesejáveis, ou seja,
estaria de acordo com um processo mais amplo de modernização do controle.8
O autor mostra como o controle sobre a venda de “substâncias venenosas” se
insere em uma questão maior que é a definição de quem tem o direito de exercer o saber
da cura. No Brasil, em um primeiro momento, houve o regulamento da medicina e de
remédios a partir de códigos de posturas que legislavam sobre quem teria licença para o
exercício da arte curativa e previa multas para quem vendesse “substâncias venenosas”.
Ao mesmo tempo em que definiram a atividade dos médicos, assim como as cartas e
diplomas registrados em Câmara como a única garantia de cura aceitável, essas novas
medidas marginalizaram e criminalizaram os outros saberes como o curandeirismo.9
No Código Penal Republicano de 1890, a ministração de “substâncias
venenosas” sem legítima autorização constava nos crimes contra a saúde pública e em
meio aos artigos que previam prisão e multa para aqueles que explorassem, fascinassem
ou subjugassem a credulidade pública através do exercício da medicina sem habilitação,
da prática do espiritismo, magia, cartomancia e curandeirismo.10 O Código descrevia
“substância venenosa” como aquela que, quando ingerida, determinasse a morte,
pusesse em perigo a vida ou alterasse profundamente a saúde imediata ou
remotamente.11 Os termos “narcóticos” ou “entorpecentes”, referentes a substâncias

7

ADIALA, Julio César. A criminalização dos entorpecentes, op. cit., p. 3 e 4.
ADIALA, J. C, op. cit, p.22. Sobre as ideias do determinismo biológico na medicina legal e na
criminologia: FERLA, Luis A. C. Feios, sujos e malvados sob medida: Do crime ao trabalho, a utopia
médica do biodeterminismo em São Paulo (1920-1945). São Paulo, SP: Teses de Doutorado, FFLCH,
USP, 2005.
9
ADIALA, J. C. A criminalização dos entorpecentes, op. cit, p.55.
10
Artigos 156, 157, 158 e 159 do Código Penal de 1890, in: Decretos do Governo Provisório de 1890,
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 2664.
11
Artigo 296 do Código Penal de 1890, op. cit.
8
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com ação sobre o sistema nervoso e sobre o cérebro, entrariam posteriormente nessa
definição de “substância venenosa” de ação remota.12
Segundo Adiala, o fato de o novo Código Penal enquadrar o comércio não
autorizado de entorpecentes como uma situação de risco de envenenamento público
levava a discussão para a questão da prática criminosa e da subversão da ordem social.
Nessa mudança do status de caso médico das “substâncias venenosas” para o caso de
polícia dos “venenos sociais” houve um processo de intensificação de argumentos
sociais para o estabelecimento de um problema público. Esses argumentos, segundo
Adiala, foram encontrados em outra questão já bem discutida no Brasil e Europa, a
questão do alcoolismo.13
A questão do consumo habitual de álcool já vinha sendo tratada como uma
escolha não pessoal, mas uma manifestação patológica que justificava a suspensão do
direito do indivíduo a sua liberdade diante de uma causa maior que era o dever do
Estado de intervir nesse problema considerado social. Essa visão do alcoolismo foi
estendida aos venenos sociais. Da mesma forma que o alcoólatra era visto como um
predisposto natural, o toxicômano, vítima de sua má herança natural, apresentaria uma
tendência mórbida ao consumo de tóxicos.
Os relatos médicos da época associavam o alcoolismo e o uso de entorpecentes a
impulsos agressivos e criminosos, além disso, ressaltava aspectos raciais e genéticos em
detrimento dos aspectos sociais e pediam medidas mais rigorosas das autoridades contra
os dois vícios. De acordo com Adiala:
“A associação do alcoolismo e do consumo de drogas com a loucura e o
crime era definida como uma perturbação e um enfraquecimento da vontade,
acarretando a perda do senso moral e a manifestação dos impulsos
criminosos inatos”.14

Houve ainda pressões para a criação de leis mais severas por parte dos chefes de
polícia do Distrito Federal, mas o início do proibicionismo só aconteceu de fato com o
Decreto-lei nº. 4294 do dia 6 de julho de 1921 muito mais por pressões externas ao
Brasil do que internas.
12

Foram classificados toxicologicamente na classe dos venenos narcóticos, a morfina, o clorofórmio, o
éter, a cocaína e o álcool. ADIALA, J. C. A criminalização dos entorpecentes, op. cit, p.59.
13
Idem, p.57 e p.59.
14
Idem, p.63.
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Durante o século XIX, acompanhando o crescimento da indústria farmacêutica,
a química orgânica vinha realizando a descoberta de vários alcaloides. Nessa época, os
Estados Unidos da América começaram a legislar sobre o consumo de entorpecentes no
país ao passo que as disputas internacionais acerca do ópio foram se acirrando. A
situação gerou várias conferências até que, em 1912, aconteceu a 1ª Conferência
Internacional do Ópio em Haia. Essa reunião marcou a transformação da questão do
ópio no problema dos narcóticos e a extensão dele não só aos seus derivados, morfina e
heroína, como também à cocaína. Mas a introdução do tema dos alcaloides
industrializados na lista de possíveis proibições fez com que os países exportadores se
colocassem contra as medidas. O protocolo da Conferência do Ópio foi promulgado em
1915, mas só entrou em vigor após o término da Primeira Guerra Mundial, pois foi
artigo constante nos acordos de paz.15
No Brasil, o Decreto-lei proibitivo foi elaborado em 1921 por uma comissão
especialmente designada para isto e composta por médicos e juristas, dentre os quais o
então diretor da Assistência aos Alienados, Juliano Moreira e o diretor da Saúde
Pública, Carlos Chagas. Segundo Adiala, o Protocolo da Conferência de Ópio exigia
uma legislação mais clara e específica para as substâncias narcóticas, o que não era
previsto pelo genérico regulamento de substâncias venenosas do Código Penal ao qual o
decreto veio substituir.
O Decreto-lei 4.294 foi promulgado no dia 6 de julho de 1921 estabelecendo
penas de prisão e multa para os casos de venda, exposição à venda ou ministração de
“substâncias venenosas” sem autorização médica e, pela primeira vez, destacava o
caráter entorpecente das substâncias. Além disso, seu conteúdo mostra que a partir desse
momento, a vinculação entre alcoolismo e o uso de entorpecentes, observada por Adiala
nos relatos médicos, também se fez presente na legislação.16
Os principais artigos que compunham o decreto legislavam sobre o consumo e
venda de entorpecentes, bem como sobre o consumo e venda de álcool. O primeiro
artigo já deixa entrever o rigor com o qual a legislação responderia ao emergente
problema social: a venda, exposição à venda ou ministração de substâncias venenosas
sem legítima autorização deveria ser penalizada com multas de até um conto de réis e
no caso de a substância venenosa ter caráter entorpecente, como o ópio e seus
15

Idem, p.29.
Decreto nº 4.294, de 6 de julho de 1921, in: Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do
Brasil de 1922, vol. I, Atos do Poder Legislativo (janeiro a dezembro). Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1922, pp. 273-275.
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derivados, cocaína e seus derivados a penalidade deveria ser de prisão celular de um a
quatro anos.17
Os artigos que se seguiam diziam respeito à embriaguez. O artigo segundo
previa multa para aquele que se apresentasse publicamente nesse estado causando
escândalo, desordem ou pondo em risco a segurança própria ou alheia. Para os casos de
embriaguez habitual que tornasse o indivíduo nocivo ou perigoso a si próprio, a outrem
ou à ordem pública, o artigo terceiro previa internação de três meses a um ano em
estabelecimento correcional adequado.18
Já os dois últimos artigos se referiam ao comércio de bebida ou substância
inebriante. O artigo quarto destinava multas a quem fornecesse substância inebriante a
qualquer pessoa com o fim de embriagá-la ou que já estivesse embriagada. Se o infrator
fosse dono do estabelecimento comercial de onde proviesse a bebida, deveria acrescerse à penalidade a interdição do estabelecimento. O artigo quinto, por sua vez, previa
multa aos comerciantes que fornecessem alguma substância inebriante a pessoa menor
de 21 anos de idade, ainda que destinada ao consumo de outrem.19
O grande peso das medidas implementadas com relação às substâncias
venenosas com qualidade entorpecente e também a sua relação com as questões ligadas
ao consumo de álcool foi notada alguns dias após a promulgação do decreto, por uma
entusiasmada nota publicada no jornal Gazeta de Notícias. Logo na primeira página do
jornal, foi publicada uma coluna inteira intitulada “Os vícios da cidade” na qual o autor
informava os leitores que o governo havia passado a regulamentar a venda de cocaína,
ópio, morfina e seus derivados.20
O texto começava contextualizando o problema social, relacionando os
entorpecentes recentemente proibidos com o abuso do álcool e destes com a
criminalidade. O autor comentava a dimensão dos crimes ocasionados pelo álcool não
só no Brasil, como também nos “países cultos” onde a embriaguez se constituía uma
circunstância atenuante dos delitos. Com argumentos marcadamente eugenistas, o artigo
comentava as enérgicas medidas tomadas por esses outros países e comemorava que o
Brasil tivesse seguido o exemplo.

17

Idem.
Idem.
19
Idem.
20
Gazeta de Notícias, 11 jul., 1921.
18

15

“Não são raros os crimes ocasionados pelo álcool. Cresceram a tal ponto,
que os países cultos, cuidando do saneamento social e da pureza da raça,
ameaçada por desequilíbrios constantes, resolveram legislar energicamente
sobre o assunto. (…) De hoje em diante o consumo de álcool diminuirá
sensivelmente: ninguém poderá embriagar-se, nem vender bebidas
impunemente, sem incorrer em graves penalidades”.21

O texto refletia ainda que, apesar do rigor da legislação, esses países vinham
sofrendo dificuldades em debelar o mal, pois iam de encontro com os desejos das
classes numerosas que inventavam toda sorte de disfarces para enfrentar a lei.
“E a impossibilidade [de execução de providências imediatas] aumenta mais
quando contraria as classes menos favorecidas, as classes proletárias que,
minadas pela necessidade, procuram no vício um falso consolo.”22

Apesar das dificuldades apresentadas, o autor concluía com otimismo que os
alcoólatras, intoxicados, cocainômanos e todas as escalas de indivíduos “que deixam se
vencer” teriam, enfim, a proteção dos poderes competentes. Segundo o autor, para os
degradados dos Estados Unidos da América, ainda havia a fronteira canadense a poucas
horas da estrada de ferro para o refúgio, enquanto no Brasil, para nossa felicidade, as
fronteiras estavam longe e não haveria caminho de ferro por onde os infelizes pudessem
escapar. Essa última afirmação combinada com os argumentos que perpassam o texto
deixa claro que, para o autor, a importância em se combater firmemente o uso dessas
substâncias residia no fato de seus consumidores representarem agentes degradantes da
própria espécie humana e não somente por se tratar de um problema social que deveria
ser controlado ou extinguido do território nacional.
O decreto-lei nº 4.294 estabeleceu penas muito mais rigorosas para os casos dos
entorpecentes e configurou uma relação onde estas foram consideradas mais perigosas
que as outras classes de venenos. Ele também introduziu a toxicomania na legislação
criminal ao determinar a internação em estabelecimento correcional específico do
indivíduo que se embriagasse de tal modo que passasse a ser nocivo ou perigoso a si
próprio, a outrem ou à ordem pública.23
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Dessa forma, o decreto evidenciava não somente uma mudança no tratamento
legal destinado aos consumidores e vendedores desses psicoativos, como também na
própria forma como os legisladores passaram a entender as práticas relacionadas a elas.
Ao frisar o caráter entorpecente das substâncias, colocar seu consumo e venda ao lado
das questões relacionadas ao álcool e criar a figura legal do toxicômano, o decreto-lei de
1921 destacou a questão dos entorpecentes da simples caracterização de substância
venenosa e a transformou em questão social específica à qual se deveria combater
energicamente. Ao inserir uma legislação mais rigorosa também para o consumo e
venda de álcool, o decreto-lei mostrava que o que estava em questão, naquele momento,
não era apenas a circulação de ópio, cocaína e seus derivados, mas o próprio
entorpecimento de maneira geral.
Conforme Adiala, não era mais uma mera defesa dos consumidores de
entorpecentes das adulterações criminosas promovidas por farmacistas. O decreto-lei
inaugurou a repressão aos entorpecentes no país ao propor defender a sociedade dos
perigos apresentados pela própria substância. Com a nova legislação, o Estado pôde
intervir na questão dos vícios indesejáveis assim como vinha fazendo com outras
contravenções tais como jogo, alcoolismo, vadiagem e prostituição. Para Adiala,
portanto, o consumo de entorpecentes foi alvo da polícia em um trabalho de limpeza
social paralelo à limpeza sanitária em meio às transformações urbanas do início do
século.24
Apesar de o decreto datar de 1921, foi apenas em 1926 com a mudança do
governo federal e do Chefe de Polícia que passou de Carlos da Silva Costa para
Coriolano Góes, que o comparecimento de vendedores e consumidores de entorpecentes
nos tribunais de justiça, penitenciárias e sanatórios tornou-se mais constante. Nesse ano,
o Chefe de Polícia nomeou o delegado Antônio Augusto de Matos Mendes para a
repressão do comércio ilícito de substâncias entorpecentes e inebriantes e criou uma
delegacia especializada para a captura dos infratores da lei antitóxicos.25
Na nova delegacia, juntavam-se à repressão aos entorpecentes e álcool, o
combate à cartomancia e ao falso espiritismo fazendo de Augusto Mendes uma figura
central também na repressão aos cultos afro-brasileiros durante o período. A criação de
uma “delegacia de combate aos entorpecentes, cartomancia, alcoolismo e falso
espiritismo” deixa transparecer a raiz da transformação dos entorpecentes em prática
24
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criminosa: um processo de legitimação de um determinado saber e prática medicinal,
baseado na construção da ilegitimidade de outros saberes e práticas medicinais que
passam a ser consideradas inferiores e inaceitáveis para o Estado.
Estudos de Yvonne Maggie sobre a perseguição às práticas ilegais da medicina,
práticas de magia, de espiritismo e curandeirismo no Rio de Janeiro nesta mesma
década, mostram a relação estreita entre as duas questões que viriam a ser repreendidas
pelo mesmo delegado. Até 1934, segundo a autora, seria de Augusto Mendes a
responsabilidade de regular as acusações aos praticantes do falso espiritismo,
considerados produtores de malefícios sociais e de um crescente número de alienados
mentais. De acordo com relatório encaminhado pelo Chefe de Polícia do Distrito
Federal ao Ministério da Justiça em 1927, os praticantes do falso espiritismo eram o
terceiro fator a concorrer para a loucura na capital, só suplantado pela sífilis e o álcool.
O trecho que se segue mostra um pouco sobre a centralidade, no discurso policial, dos
comportamentos indesejados representados, aqui, pela prática do falso espiritismo, pela
sífilis – relacionada à prostituição – e pelo álcool. Além disso, estabelece uma
correlação entre eles em uma mesma chave de problema social.
“O índice das observações demógrafo-sanitárias coloca o baixo espiritismo e
seus similares em terceiro lugar na escala dos fatores que concorrem à
alienação mental em nosso país. Apenas os suplantando a sífilis, o álcool,
ostentando percentagens maiores e, consequentemente, mais ruinosas à raça
ou à nacionalidade.
Não se restringem, porém, ao quadro de moléstias psíquicas os efeitos desse
elemento depressivo, que se manifesta como causador de outras formas
patológicas pelo emprego de drogas que envenenam e podem determinar
lesões provenientes de uma errônea ou criminosa aplicação”.26

De acordo com Adiala, esse mesmo relatório destacava também a ação policial
no combate à venda de substâncias tóxicas apresentando mapas elaborados pela
delegacia de entorpecentes e mistificações. Os mapas detalham os números de processos
instaurados por infração ao decreto-lei 4294 e aos artigos do código penal referentes às
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práticas como o curandeirismo e a embriaguez, apontando o empenho da ação policial
na repressão aos crimes contra a saúde pública e as contravenções.27
Ainda segundo o relatório, durante seu primeiro ano de atuação no combate aos
infratores da lei antidrogas, o delegado Augusto Mendes instaurou 192 processos
referentes aos crimes previstos pelo decreto lei de 1921. Metade deles são processos
referentes à venda e consumo de substâncias de qualidade entorpecente.

A outra

metade, referente aos outros quatro artigos do decreto, são casos relacionados à
circulação de substâncias inebriantes e podem ser encontrados no Arquivo Nacional
onde se acham os cerca de 300 processos instaurados entre 1927 e 1930.28
Nesta pesquisa, foram analisados 20 processos instaurados pelo delegado
Augusto Mendes entre 1927 e 1930 que tiveram como instrumento legal os quatro
artigos referentes à embriaguez e à circulação de substâncias inebriantes do decreto-lei
nº 4.294. Esses processos oferecem elementos que ajudam a compor o cenário, as
disputas e os agentes históricos que fazem parte desse processo de repressão ao
entorpecimento e à embriaguez. A repetição dos relatos, das circunstâncias que
ocasionaram a prisão e do encadeamento de etapas que terminavam em julgamento
permite perceber como a questão foi vivenciada pelos indivíduos no cotidiano da
repressão.
Em alguns casos, é possível notar a disparidade entre a lei e a prática legal. Um
caso de venda de bebida alcoólica para um rapaz de dezesseis anos ilustra bem essa
disparidade. Em junho de 1927, dois investigadores de polícia detiveram um rapaz
chamado Arlindo, funcionário do "Café e Bar Oriental", situado no bairro da Lapa,
quando este servia uma dose de "paraty"29 a Joaquim, um vizinho do referido botequim
de apenas dezesseis anos. Os investigadores conduziram Arlindo e a garrafa de "paraty"
à delegacia. Segundo esses efetivos, uma testemunha que acompanhou a prisão e o
próprio acusado, às 23 horas, o funcionário do botequim havia servido uma dose de
bebida alcoólica ao garoto. A ação teria sido assistida e consentida pelo proprietário do
referido estabelecimento comercial e pelo pai do menino em questão.30
Terminada as inquirições, Augusto Mendes pediu a apresentação do acusado ao
Gabinete de Identificação, mandou o líquido apreendido para exame do Instituto
27
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Médico Legal e deu nota de culpa a Arlindo como incurso no artigo 5º da lei 4.294.
Segundo este artigo:
"Será punido com a multa de 100$ a 5000$ ou o dobro da ultima que lhe
houver sido imposta, o dono da casa que, fazendo o comercio de bebida ou
substância inebriante, a fornecer ao publico, fora das horas fixadas nas
posturas municipais, ou consentir que a qualquer hora, seja alguma bebida
ou substância inebriante fornecida a pessoa menor de 21 anos, ainda que
destinada ao consumo de outrem."31

Na semana seguinte, Augusto Mendes enviou ao Juiz da 3ª Pretoria Criminal o
resultado do exame no líquido comercializado indicando tratar-se, de fato, de bebida
alcoólica, bem como os relatos dos policiais, da testemunha e do próprio acusado
afirmando que havia servido "paraty" ao garoto de dezesseis anos.
Em defesa prévia apresentada pelo acusado através de seu advogado, Arlindo
afirmou ter cedido ao menor de idade a quantia de "paraty" solicitada porque este havia
alegado que dele necessitava para uso de Dona Amélia que o queimaria e o utilizaria
como remédio caseiro. A dita senhora sofria de uma rouquidão cuja cura seria alcançada
através desse medicamento de reconhecida eficácia entre aquelas pessoas e que era
confeccionado a partir do "paraty". Sendo assim, o acusado afirmava não ter tido a
intenção de burlar a lei que impedia a venda de bebidas alcoólicas após as 19 horas e
julgava, pelo contrário, ter cometido um ato de humanidade contribuindo para minorar o
sofrimento alheio.32
Diante dessa defesa, o juiz julgou improcedente o processo e absolveu Arlindo
da acusação que lhe foi intentada. Segundo ele, não havia como inferir que o acusado
tivesse infringido os desígnios do artigo 5º, pois na ocasião o menor se achava em
companhia de seu pai e o líquido adquirido se destinaria como remédio a uma terceira
pessoa.33
A lei era clara ao ressaltar que seria considerado infrator aquele que fornecesse
alguma bebida ou substância inebriante à pessoa menor que 21 anos, ainda que a bebida
fosse destinada ao consumo de outrem. Mesmo assim, naquela circunstância, o juiz
31
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optou por considerar improcedente a acusação levando em consideração o argumento de
que a bebida seria utilizada por outrem.
Outra importante questão nessa decisão judicial é a composição, na conclusão do
juiz, do fato de a destinação da bebida ser a confecção de remédio caseiro. De alguma
forma houve um reconhecimento por parte dessa autoridade judicial de que
medicamento caseiro feito à base de cachaça seria uma forma legítima de tratamento.
Esses dois pontos da decisão judicial são interessantes porque indicam algumas
complexidades da prática repressiva aos entorpecentes. Primeiramente, evidencia que as
decisões judiciais nem sempre estavam em consonância com a legislação. Além disso,
mostra que os tribunais foram espaços onde não só ergueu-se um aparelho controlador
da circulação dessas substâncias como também foi um lugar onde se foi construindo o
que era legítimo ou não no que se referia ao consumo e fornecimento de substâncias
entorpecentes e inebriantes.
Por um lado, Julio César Adiala mostra que a criminalização dos entorpecentes
se inseriu em um processo maior de definição de quem teria o direito de exercer o saber
da cura. De acordo com o autor, a análise da legislação ao longo do século XIX mostra
que a definição e regularização da atividade médica, cartas e diplomas como
garantidores da única forma de cura aceitável teve como contraponto a marginalização e
criminalização dos outros saberes medicinais como o curandeirismo e o consumo de
entorpecentes. Os relatórios policiais analisados por Maggie mostram, inclusive, que
entre as autoridades policiais, as práticas de curandeirismo apareciam até mesmo como
indutoras do uso de drogas venenosas. Mais tarde, a própria estrutura repressiva viria
reforçar essa ideia com a nomeação de Augusto Mendes como delegado responsável
pelo combate aos entorpecentes e alcoolismo e também à cartomancia e ao falso
espiritismo.34
No entanto, esse caso chama a atenção para a necessidade de se pensar a
complexidade da prática do controle sobre os entorpecentes. Apesar da íntima ligação
histórica e política entre a repressão aos entorpecentes e às práticas medicinais não
oficiais, o processo criminal acima mostra que no cotidiano da repressão, os acusados
contribuíram, em suas argumentações junto às autoridades, para consolidar a
legitimidade do consumo dessas substâncias em determinadas situações e motivações.
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Neste caso, havia um cliente no botequim que presenciou a prisão e testemunhou
na delegacia, mas essa foi uma exceção. Na maioria das vezes, os processos decorriam
de uma prisão em flagrante efetuada por um soldado, guarda civil ou um investigador de
polícia em companhia de um ou dois outros efetivos policiais que serviam como
testemunhas na autuação. Geralmente era um investigador que apreendia a bebida
circulada ilegalmente, dava voz de prisão ao acusado e pedia auxílio de um soldado ou
um guarda civil para conduzir o infrator até a delegacia.
Chegando à delegacia, o primeiro procedimento legal era produzir a autuação de
apreensão da bebida que havia sido circulada de maneira ilegal. Esse procedimento
aparecia apenas nos casos em que o acusado era o fornecedor da bebida e era essencial
para provar a infração do mesmo mediante a análise química. Depois disso, seguia o
auto de prisão em flagrante no qual os efetivos policiais e outras testemunhas contavam
como, onde e em que circunstâncias ocorrera a prisão.
No dia vinte e um de setembro de 1928, a pedido de um investigador de polícia,
um guarda civil conduziu dois homens à Repartição Central de Polícia onde se
encontrava o delegado Augusto Mendes. No auto de prisão dos acusados, prestaram
testemunho os dois investigadores que acompanharam a prisão. De acordo com os
mesmos, às 19 horas daquele dia, no interior do botequim “Paraizo”, deram voz de
prisão ao indivíduo chamado João, gerente responsável pelo referido estabelecimento,
por ter oferecido um cálice de “paraty” à Cypriano. Este último já se encontrava em
visível estado alcoólico, e também foi acusado por ser considerado um ébrio habitual.35
Na grande maioria dos casos, as autuações dos presos em flagrante por venda e
consumo de bebidas alcoólicas eram feitas com base nas declarações do condutor e dos
investigadores que ofereciam não só informações de situações imediatas como, por
exemplo, a venda de bebida alcoólica a uma pessoa já embriagada, como também
declarações que carregavam informações de longa temporalidade. Isto é, levavam em
consideração a frequência com a qual o acusado em questão fazia uso de substância
inebriante, ou se o comportamento do indivíduo nas ocasiões em que estava alcoolizado
já era conhecido.
Dessa forma, os autos indicam que o procedimento utilizado pelo delegado
Augusto Mendes para exercer a repressão ao uso e venda de substâncias inebriantes
tenha sido colocar investigadores de polícia para circular por determinadas ruas e
35
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botequins a fim de identificar quem eram os indivíduos que se embriagavam com
frequência causando escândalo, desordem e pondo em risco a segurança própria ou
alheia, bem como os botequins e os indivíduos que efetuavam a venda ilegal dessas
bebidas.
Com as autuações finalizadas, Augusto Mendes redigiu sua conclusão e mandou
dar nota de culpa a João como incurso nas penas do artigo quarto, por fornecimento de
bebida a indivíduo já embriagado. Cypriano foi considerado culpado de acordo com o
artigo terceiro – embriaguez habitual, Finalmente, Augusto Mendes mandou o cálice de
“paraty” apreendido pelo investigador para exame químico no laboratório de
toxicologia, enviou os dois acusados ao gabinete de identificação, solicitou exame de
embriaguez em Cypriano e, como era de costume, pediu que se enviasse o mesmo à
Assistência à Psicopatas:
“Sejam os mesmo acusados apresentados ao Gabinete de Identificação, para
serem identificados, solicitando-se a remessa das respectivas folhas de
antecedentes, Submeta-se o incontinente Cypriano Gonçalves a exame de
embriaguez […]. Seja internado o mesmo acusado à disposição do M. M.
Dr. Juiz da 3ª Pretoria Criminal para o que remeta-se à Assistência à
Psicopatas”.36

O exame de embriaguez tinha como guia um modelo padrão composto por
cinco perguntas: se o paciente apresentado encontrava-se embriagado naquele instante,
qual era a espécie de embriaguez, se no estado em que se encontrava podia causar risco
a segurança própria ou alheia, se era possível afirmar que o paciente se embriagava
habitualmente e, em caso afirmativo, qual seria o prazo no qual deveria ficar internado
para a necessária desintoxicação. A realização do exame levava em consideração
aspectos como fisionomia, humor, memória, atenção, reações pupilares e até mesmo o
hálito do suspeito.
O exame de Cypriano não ofereceu nenhum embasamento clínico que pudesse
sustentar a acusação de embriaguez habitual. Segundo os médicos legistas, apesar de o
próprio acusado admitir ter feito uso abusivo de bebidas alcoólicas naquela tarde e
apresentar alguns sintomas de embriaguez alcoólica naquele instante - como, por
exemplo, o hálito com forte cheiro de aldeído acético -, não era possível afirmar que
36
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naquele estado Cypriano oferecesse perigo a si mesmo ou a outrem, tampouco se o
mesmo embriagava-se com frequência. Mais tarde, esse exame serviria para livrar João
da multa prevista pelo artigo 4º. O juiz consideraria improcedentes as acusações feitas a
João e à Cypriano, tendo em vista que os exames médicos procedidos para a verificação
da materialidade dos atos contravencionais tiveram resultados negativos.
Por outro lado, independentemente do resultado do exame médico legal
solicitado e que fora efetuado no mesmo dia da autuação, as conclusões do delegado e o
decorrer do processo mostram que, no dia seguinte à autuação, Cypriano foi enviado à
Assistência a Psicopatas, localizada no Hospital Nacional de Alienados. Lá, ele pode ter
permanecido durante quase 40 dias, tempo que demorou entre a internação e a
absolvição judicial. Essa era uma prática recorrente se considerarmos a análise dos
outros processos que envolvem suspeitos de embriaguez habitual e se constitui um fato
cuja reflexão pode trazer alguns elementos que permearam a prática da repressão a
embriaguez.
Primeiramente, a situação chama a atenção para o poder que os testemunhos
prestados pelos investigadores e, portanto, que os próprios investigadores e demais
efetivos policiais, tinham sobre o destino dos acusados. Nos casos que envolviam
acusados de embriaguez, estes permaneciam sob estado alcoólico durante todo o
processo de prisão, algumas vezes até a internação. Esses acusados quase nunca tinham
a oportunidade de elaborar uma defesa durante a autuação, sendo inclusive, que na
maior parte das vezes, o delegado julgava necessário lhe nomear um curador. Dessa
forma, um indivíduo acusado de embriaguez habitual era apanhado em via pública,
levado à delegacia e enviado à Assistência a Psicopatas tendo como argumento legal
principalmente a acusação elaborada pelos policiais.
Em segundo lugar, os processos indicam as consequências da apropriação, por
parte da legislação, do alcoolismo e da toxicomania como patologias que anulavam a
capacidade de escolha pessoal do indivíduo e induziam à prática criminal. Esse
argumento médico servia como elemento jurídico que impelia e justificava intervenções
com caráter assistencialista na liberdade dos indivíduos. Se Cypriano foi acometido por
uma doença que privou sua vontade e afetou sua capacidade de escolha, tornando-o
nocivo a si mesmo e a sociedade, ele deveria, antes de qualquer coisa, ser submetido a
um tratamento médico de desintoxicação.
Os processos apontam, ainda, mais um desdobramento legal que a apropriação
dessa patologia pôde ter. Em alguns casos, ela pôde preceder até mesmo outras
24

acusações acumuladas por um suspeito de toxicomania ou alcoolismo. Se uma pessoa
era acusada por ter cometido algum delito sob o efeito de alguma substância inebriante
ou entorpecente, bem como se ela era uma suposta consumidora assídua de alguma
dessas substâncias, entendia-se, de alguma forma, que ela não era culpada pelo delito. O
crime teria sido uma consequência da debilidade causada pela patologia e, por isso, a
pessoa deveria preferencialmente ser internada como previa as penas para os casos de
embriaguez habitual e não presa ou multada como previa as penas para as outras
acusações.
Durante uma tarde de março de 1928, Darcy Samuel teve uma crise de excitação
cocainômana e dirigiu-se à Assistência Municipal a fim de ser socorrido. No dia
seguinte já havia se retirado do Pronto Socorro em direção a sua residência, mas foi
detido pela polícia em um café próximo à casa de um amigo. Segundo Augusto Mendes,
os policiais haviam encontrado Darcy promovendo distúrbios em praça pública,
intoxicado de cocaína. O delegado pediu a internação, o exame de cocainomania em
Darcy e mandou abrir inquérito para apurar onde o mesmo havia adquirido o tóxico. 37
Uma semana depois, Darcy voltou à delegacia para prestar declarações. Ele disse
ter ingerido um grama de cocaína no dia em que fora preso. Afirmou que havia
adquirido o entorpecente por meio de furto em uma farmácia, aproveitando-se da
liberdade e confiança que o proprietário lhe conferia. Considerou conveniente ressaltar,
inclusive, que o tóxico ingerido não se tratava de vício e sim de uma tentativa de
suicídio. No dia seguinte, Darcy fugiu do Hospital Nacional de Alienados, conforme
aviso do diretor da Assistência a Psicopatas repassado pelo próprio Chefe de Polícia a
Augusto Mendes.38
Augusto Mendes deu continuidade ao processo. Com os levantamentos
solicitados em mãos, o delegado mandou que se enviassem os autos de inquirição para
prosseguir os processos junto à 5ª Pretoria Criminal. Uma vez nessa instância, no
entanto, o processo foi arquivado pelo juiz que acatou a argumentação do promotor
público. De acordo com o promotor, os exames e boletins apresentados pelo delegado
mostravam que o acusado tratava-se de um cocainômano, e sendo assim, não podia
responder pela acusação de furto.
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“[...] se vê que o acusado é um cocainômano, tendo agido no momento em
que, necessitando do tóxico, a isso foi impelido por um automatismo próprio
dos viciados. Não sei como seja possível instaurar-se um inquérito de furto
da natureza deste quando a própria autoridade manda pôr o acusado à
disposição do Dr. Curador de Órfãos para tratar da sua interdição. [...]”39

O promotor pedia não só o arquivamento do referido processo como também um
ofício ao Dr. Chefe de Polícia pedindo para que capturasse Darcy de volta à Assistência
a Alienados, a disposição do 1º Curador de Órfãos. A sua argumentação tinha como
base um artigo do Código Penal segundo o qual não poderiam ser considerados
criminosos aqueles que "se acharem em estado de completa privação de sentidos e de
inteligência no ato de cometer o crime".40
A situação de Darcy mostra mais uma das consequências legais que pôde ter a
inserção da figura do toxicômano no sistema legal brasileiro. Uma vez que as
autoridades judiciais entenderam o acusado como um cocainômano, ele foi eximido da
culpa do outro delito que cometera supostamente sob efeito do entorpecente ou movido
pela necessidade do mesmo. O acusado já estava privado de liberdade quando cometeu
o delito, pois já fora acometido pelo mal do vício. A partir desse momento, só lhe coube
o "automatismo, próprio dos viciados". 41
Esta não foi a primeira e nem a última vez que Darcy iria parar naquele
Hospício. Conforme observado nos livros de prontuários médicos do Pavilhão de
Observações do Hospital Nacional de Alienados, Darcy Samuel já havia sido internado
uma primeira vez em agosto de 1926, retornando esta e mais uma vez até outubro de
1928, quando deu entrada naquele pavilhão pela quarta vez. Durante o ano de 1929 ele
ainda retornaria mais três vezes àquela instituição com o mesmo diagnóstico.
Pode-se dizer que o processo de criminalização dos entorpecentes no Brasil foi
resultado não só de uma combinação de pressões políticas internacionais, mas também
da transformação do uso dessas substâncias em um problema de saúde e segurança
públicas. Através dos debates medico-científicos realizados durante o começo do século
XX, concluiu-se que o uso desses psicoativos era capaz de despertar aspectos
patológicos dos indivíduos fazendo deles pessoas perigosas a si mesmas e à sociedade.
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Dessa forma o Estado elaborou uma legislação específica para os entorpecentes como
previa os acordos internacionais e providenciou órgãos e profissionais com funções
direcionadas especificamente para a perseguição às classes viciosas fazendo com que
essa nova questão viesse compor um cenário onde figurou tantas outras histórias de
controle social nesse período.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Classes Viciosas: Os toxicômanos do Pavilhão de Observações

Este capítulo pretende expor algumas das questões surgidas da análise de
prontuários médicos de suspeitos de toxicomania e alcoolismo produzidos no Pavilhão
de Observações. Através dos exames e relatos desses pacientes pode-se entender a
dinâmica do universo de consumo, circulação e repressão dos entorpecentes. Os
prontuários oferecem informações que ajudam a precisar a maneira como os indivíduos
chegavam àquele hospício com esses diagnósticos, quais eram as circunstâncias
apontadas como responsáveis pelo consumo de tóxicos, além disso, auxiliam a
composição de um quadro de consumo e circulação das substâncias entorpecentes e
inebriantes no Rio de Janeiro daquela época.
O Pavilhão de Observações foi uma instituição pertencente ao Hospital Nacional
de Alienados e à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e esteve em funcionamento
entre 1894 e 1938. Nas palavras do escritor Lima Barreto, que chegou a ser internado
duas vezes no Pavilhão de Observações durante a década de 1910, este constituía uma:
“dependência do hospício a que vão ter os doentes enviados pela polícia, os tidos a
havidos por miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados”.42
Durante as primeiras décadas republicanas, a Assistência Pública constituiu um
dos maiores atributos da polícia e, desde a reforma policial de 1907, a polícia enviava
ao Pavilhão de Observações os suspeitos de alienação mental apreendidos em via
pública, os detidos nas prisões ou encaminhados pela família nos casos em que esta não
podia dar conta dos custos da estadia na instituição asilar. Ou seja, a “Assistência
Policial” se tornou um dos elos primordiais entre os “alienados” e o Hospital.43
Os suspeitos deveriam ser submetidos a um exame médico-legal feito pela
própria polícia e, em caso positivo de alienação, o indivíduo era encaminhado para mais
um exame no Pavilhão de Observações. Após 15 dias, se confirmada a alienação nesta
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instituição, o indivíduo era transferido e internado definitivamente em alguma das
seções do Hospício Nacional. 44
Após sua entrada no Pavilhão de Observações, o indivíduo era submetido a um
exame mental realizado pela equipe da instituição, isto é, o diretor, seu assistente,
médicos internos e com a presença de alunos da faculdade de medicina. Esses exames
compunham os prontuários médicos dos pacientes e foram registrados em livros de
Observações Clínicas disponíveis na Biblioteca do Instituto de Psiquiatria da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta pesquisa foram consultados 62 livros de
observações clínicas, cerca de metade dos livros produzidos pelo Pavilhão de
Observações ao longo da década de 1920. Nestes registros identificou-se um total de 64
prontuários de pacientes diagnosticados como toxicômanos e uma amostra de 30
prontuários dos pacientes diagnosticados como alcoólatras. 45
Esta amostra e as orientações do Manual de Psiquiatria de Henrique Roxo
indicam que o exame era composto por duas partes, uma indireta e outra direta. No
exame indireto, o suspeito era questionado sobre o motivo da internação e quem o
levara até o hospício, sobre o histórico de doenças mentais na família, presença de sífilis
e alcoolismo nos progenitores, etc. O exame direto era composto por uma inspeção e
um interrogatório. A inspeção atentaria para a apresentação, olhar, roupas, desalinho,
agitação motora, face mímica e fala. A forma como a pessoa se apresentava ao exame,
fisionomia, humor, memória e atenção recebiam destaque nos prontuários. 46
O interrogatório, por sua vez, dirigia a atenção sobre a própria narrativa do
doente: memória, presença de delírios, alucinações, problemas de percepção,
afetividade e vontade, com perguntas que pudessem elucidar o diagnóstico,
principalmente sobre o que havia ocorrido antes do internamento, ou seja, o
encaminhamento policial e a situação que o precedera.
Dessa maneira, os prontuários médicos são compostos por uma série de
informações oferecidas pelos próprios pacientes e que foram consideradas relevantes
pelos médicos para a composição do diagnóstico desses indivíduos. Por um lado, eles
oferecem informações que ajudam a entender como aconteceu a repressão aos
consumidores de substâncias psicoativas na capital brasileira tanto do ponto de vista
médico como policial. Além disso, ajudam a responder questões tais como de que
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maneira as pessoas chegavam até o hospital, em que circunstâncias eram apreendidas,
que exames clínicos e demarcadores sociais foram considerados relevantes para os
diagnósticos, etc. Por outro lado podem oferecer um panorama do consumo de
entorpecentes naquele momento indicando de que maneira as pessoas passaram a
consumir aquelas substâncias, quais as motivações apresentadas, por quais meios de
sociabilidade os entorpecentes eram veiculados, etc.
Segundo os relatórios policiais analisados por Adiala, foi após a nomeação de
Augusto Mendes para a repressão à venda e ao uso de entorpecentes, em 1926, que a
presença dos indivíduos envolvidos com essas substâncias nos tribunais e sanatórios
tornou-se mais frequente.47 De fato, pelo menos no Pavilhão de Observações, há um
progressivo aumento de internações por toxicomania ao longo da década de 1920 e
principalmente após 1927. Além disso, após 1922 foi construído um pavilhão para
receber internados toxicômanos do sexo feminino na Colônia de Alienados, Engenho de
Dentro.48
Apesar do aumento de internações após a lei proibitiva e, principalmente, após a
criação da delegacia especializada, uma breve pesquisa pelos registros de internações de
1920 e primeiro semestre de 1921, aponta para o fato de que as internações por
toxicomania já existiam com certa frequência mesmo antes da promulgação do decretolei 4.294. A análise desses casos é importante, pois ajuda entender qual era o contexto
ao qual a lei e delegacia repressivas vieram se agregar, ou seja, como estavam
acontecendo as relações entre consumidores de entorpecentes com o hospital e
delegacia, entre policiais e ébrios e entorpecidos e entre médicos e toxicômanos quando
institucionalizou-se a repressão.
O decreto-lei promulgado em julho de 1921 trouxe para a legislação, entre outras
novidades, a penalidade de internação por três meses a um ano para os ébrios habituais e
previsão de internação de toxicômanos em estabelecimento correcional adequado.
Dessa forma, ele inseriu a toxicomania no sistema penal e substituiu o artigo 396 do
Código Penal de 1890 que previa prisão celular de quinze a trinta dias para ébrios
habituais. No entanto, os prontuários médicos anteriores ao decreto-lei de 1921, ou seja,
ainda sob vigência do Código Penal, mostram que, na prática, os suspeitos de
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embriaguez habitual e toxicomania já eram capturados e enviados ao Hospital Nacional
de Alienados.
Este foi o caso de José de Carvalho, enviado pela polícia ao Pavilhão de
Observações em maio de 1920. Ele confessou aos médicos ser um inveterado de
bebidas alcoólicas e disse que teria ficado bastante embriagado nos dias anteriores, e
acabou tendo visões com muitos fantasmas e vultos. Aterrorizado e sem saber o que
estava fazendo, saiu a andar pelas ruas. Nessa sua perambulação pelas ruas da cidade foi
agarrado e levado para a Polícia Central de onde o encaminharam àquele pavilhão.49
No mesmo mês, uma moça chamada Luiza fora capturada pela polícia e
encaminhada ao hospital com um guia afirmando que a mesma parecia tratar-se de uma
morfinômana. Chegando ao Pavilhão, ela afirmou, que também fazia uso de
“trivaleriana” e heroína. É possível que Luiza não tivesse uma boa relação com algum
efetivo policial, pois ela fez questão de afirmar que atribuía sua ida àquela clínica a um
seu parente que trabalhava na polícia e não gostava dela.50
Esses são casos que indicam que a prisão de toxicômanos e seu encaminhamento
ao hospício por parte da polícia já fazia parte do cotidiano carioca nos anos que
precederam o decreto de 1921. Apesar da ausência de legislação específica sobre esses
casos, a polícia poderia valer-se de função assistencialista que lhe foi atribuída na
reforma policial de 1907. Segundo Marcos Bretas, a assistência pública constituiu-se em
um dos principais atributos da polícia durante aquele período. Entre outras funções, ela
era incumbida de enviar à Assistência a Psicopatas os suspeitos de alienação
apreendidos em via pública.51
Como mostra um recorte de jornal anexado ao prontuário de Luiza, a
toxicomania era entendida como um tipo de alienação mental. O texto relatava o drama
da moça relacionando o uso de cocaína com o seu enlouquecimento. Com o título
“Efeitos da Cocaína”, o noticiário afirmava que o curador de órfãos havia solicitado que
Luiza fosse “submetida a exame médico para os efeitos de interdição”. A “mundana”
teria enlouquecido há alguns dias ao fazer uso de cocaína. Entendida como uma
alienada, a pessoa acometida pela toxicomania deveria receber os cuidados da
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assistência médica. Cabia à assistência policial, através da prisão do indivíduo, fazer a
intermediação entre o alienado e os cuidados psiquiátricos adequados.52
O reconhecimento social da função assistencialista da polícia no que diz respeito
ao trato dos toxicômanos nos anos que antecederam a lei proibitiva, pode ser notado não
só nos casos supracitados onde ocorria a prisão e internação do suspeito por intervenção
de autoridades públicas, como também nos casos em que o próprio toxicômano ou os
familiares buscavam ajuda para internação junto à polícia.
A assistência policial foi o caminho que Armenida da Silva encontrou para
deixar seu vício em heroína. Em janeiro de 1920, a doméstica apresentou-se
espontaneamente à delegacia para conseguir dar entrada ao hospício, pois, segundo
afirmou, lhe escasseavam recursos para internação em casa de saúde. Na delegacia ela
foi examinada pelo médico legista da polícia que a encaminhou ao Pavilhão de
Observações. Segundo o guia por ele assinado,
“A paciente apresentou-se espontaneamente a fim de ser recolhida por
alguns dias, ao Hospício, pois muito fraca, com grande deficiência da
memória esquecendo-se facilmente de tudo e é acometida à noite de
alucinações visuais, vendo então caras estranhas, figuras esquisitas”.53

Armenida começara a fazer uso de heroína dois anos antes daquela internação
para acalmar as dores causadas por uma operação no braço. O então procedimento
médico transformou-se em hábito vicioso e a paciente passou a consumir, diariamente,
ampolas do tóxico aumentando progressivamente as doses até aquela data. Nos dois
meses que antecederam a internação começara a sentir perturbações da memória e
alucinações visuais, vendo figuras e faces estranhas e impressionantes a lhe dirigirem
sinais com mímica variada, sobretudo durante a noite, perturbando lhe o sono. Esses
foram os motivos que a paciente disse tê-la impelido a procurar ajuda clínica.
“Como lhe escasseassem recursos para internação em uma casa da saúde,
procurou a polícia para sua entrada nesta clínica, onde tem se mantido
agitada com a falta do tóxico costumeiro”.54
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De fato, conforme afirma Bretas, a assistência policial era a alternativa
encontrada por “alienados mentais” que não podiam dar conta dos custos da estadia em
uma instituição asilar.55
Caso semelhante foi o de Francisco Leite que começou a fazer uso de heroína
para aliviar dores na cabeça. Desde que uma mulher lhe indicou a medicação, ele nunca
mais deixou de fazer uso dessa substância, mesmo nas ocasiões em que não sofria as
ditas dores. O paciente afirmou que prosseguiu em seu hábito até certo dia em fevereiro
de 1920 quando, espontaneamente, se dirigiu até a Polícia Central procurando ajuda
para livrar-se do vício.56
Estes prontuários trazem indícios para a construção do contexto das relações
entre a sociedade e a autoridade policial nos anos anteriores à proibição. Seja intervindo
sobre alcoólatras e toxicômanos em via pública, cumprindo ordens das autoridades
judiciais para a interdição dos mesmos, ou então recebendo os casos de toxicômanos e
seus familiares, a polícia cumpria um papel de intermediação entre indivíduos que de
alguma forma estavam envolvidos com o consumo dessas substâncias e as intervenções
clínicas previstas pela medicina científica para as correspondentes patologias.
A análise de outras fontes aponta, ainda, outra espécie de função que a polícia
exercia junto aos consumidores de substâncias entorpecentes até as vésperas da
proibição. Em junho de 1921, o dentista Mario Nazareth procurou o serviço do
12ºDistrito Policial levando uma caixa com quatro ampolas de heroína para solicitar a
verificação da composição química do produto. Ele disse que na semana anterior àquela,
tendo tomado muito sol e se achando nervoso por ter perdido seu pai, foi tratado pelo
médico de sua residência com uma injeção de heroína. Após a injeção, no entanto,
começou a sentir sintomas de envenenamento, o que o fez suspeitar que a composição
do medicamento consumido não estivesse em conformidade com o rótulo que o
acompanhava.57 Diante desta queixa, o delegado mandou proceder a um inquérito e
encaminhou à Saúde Publica a caixa com quatro ampolas do medicamento usado a fim
de serem examinadas. Mais adiante o delegado apenas arquivou o inquérito, pois obteve
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o resultado da análise afirmando que o medicamento estava conforme as indicações do
rótulo.
Os casos de 1920 e do primeiro semestre de 1921 ajudam a compor o cenário no
qual a lei proibitiva se inseriu. No que diz respeito à relação entre os indivíduos ligados
ao uso ou comércio de substâncias entorpecentes e a autoridade policial, os casos
apresentados indicam um contexto no qual a lei proibitiva apareceria tanto reafirmando
quanto contrastando com as relações até então estabelecidas.
Por um lado, a lei de 1921 reafirmou uma relação que já existia entre a polícia e
os consumidores das substâncias entorpecentes. Apesar da novidade trazida pela criação
da figura legal do toxicômano e a determinação de internação em estabelecimento
correcional específico desse indivíduo, na prática, a polícia já exercia a função de
assistência pública fazendo a mediação entre o alienado e o hospício. Por outro, a lei de
1921 significou também um contraste social ao criminalizar práticas medicinais até
então utilizadas.
Analisando as internações ocorridas após julho de 1921 pode-se notar, também,
que a proibição da venda de substâncias entorpecentes impulsionou a internação de
diversas pessoas. Através da ação policial cumpridora da lei ou então por meios menos
diretos como, por exemplo, a dificuldade em encontrar as substâncias até então
regularmente consumidas, os consumidores dessas substâncias passaram, cada vez mais,
a frequentar o Pavilhão de Observações.
Em março de 1929, José Chaves procurou o Pavilhão de Observações a fim de
internar-se. Ele disse aos médicos que começara a fazer uso da morfina e heroína há
alguns anos para sanar as dores que sentia no braço esquerdo que, de tão fortes, o
inutilizavam para o trabalho. Aconteceu, porém, que Chaves passou a encontrar
dificuldades em obter os cloridratos dos quais necessitava, o que lhe causou crises pela
falta destas substâncias. Foi então que decidiu deixar o vício e encontrou naquela
assistência médica o único meio para alcançar o seu intento.
“Relata-nos o nosso paciente que de vontade própria procurou esta clínica
afim de se internar. Fortemente viciado, abusando demasiadamente da
morfina e heroína, viu nesta sua decisão o único meio de conseguir deixar
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esses hábitos de há seis anos. Adveio a referida resolução ocasionada pela
dificuldade de obter os cloridratos com que sustentava o vício.”58

O caso de Chaves mostra um impacto indireto da criminalização dos
entorpecentes. Ele não foi descoberto ou perseguido pela polícia, mesmo assim a sua
internação esteve intrinsecamente ligada à proibição dessas substâncias, a consequente
dificuldade de comercialização e, assim, o acesso de Chaves a elas. Afinal, o que
motivou a sua vontade em deixar o uso das substâncias foi justamente a dificuldade de
acesso a elas.
Bem antes de sua internação, em 1923, uma portuguesa chamada Emilia Alves
dera entrada ao Pavilhão de Observações com as mesmas dificuldades de Chaves.
Desde uma operação que sofrera há oito anos, Emilia passou a fazer uso de injeções de
morfina e heroína chegando a tomar mais de 0,50 gramas destes tóxicos por dia. Ela
chegou ao Pavilhão de Observações, pois, certo dia, indo até a farmácia buscar as
referidas injeções, deparou-se com um médico que lhe recomendou que fosse tomar
suas injeções no Hospital Nacional de Alienados.59
O caso de Emilia é mais um exemplo das dificuldades de acesso aos
entorpecentes advindas da proibição. O conselho do médico indica, ainda, que já havia
uma noção de que o uso progressivo desses entorpecentes poderia significar uma
patologia cuja cura deveria ser procurada junto ao hospício. Diante da dificuldade em
conseguir as substâncias recentemente proibidas, estes indivíduos optaram por deixar o
uso dos mesmos através da assistência médica. Outros indivíduos, entretanto, preferiram
procurar formas de burlar a lei a fim de prosseguirem com seus hábitos.
Mario Antonio deu entrada no Pavilhão de Observações em fevereiro de 1923
com um diagnóstico de cocainomania. Segundo ele, iniciara-se no uso de cocaína há
cerca de três anos incitado por uma meretriz e desde então nunca mais deixou este
hábito. No começo, Mario sentia grande satisfação com o entorpecente, mas com o
tempo, passou a sentir fortes palpitações no coração e o poder sexual diminuído.60
Mesmo assim não conseguia abandonar o uso de cocaína. A vontade de consumi-la era
tanta que passou, inclusive, a falsificar firma de médicos para obter o irresistível tóxico.
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“A principio sentia grande satisfação ao tomar a cocaína (inalação) e tinha
constantemente uma tendência irresistível em continuar a fazer uso dela,
porém tempos mais tarde sentia uma “palpitação” no coração, sensivelmente
mais fraco, mais abatido, sensação desagradável, tudo lhe era difícil e tinha o
poder sexual diminuído. Disseram-lhe que abandonasse o uso da cocaína e
tentou então fazê-lo, porém tinha sempre uma tendência irresistível a
continuar com ele. Tanto que falsificava firma de médicos a fim de obter o
dito tóxico. Foi quando o prenderam”.61

Mesmo tendo tomado decisão diferente da dos outros pacientes que tiveram
dificuldades de acesso aos tóxicos desejados, Mario Antonio acabou tendo o mesmo
destino dos demais: a assistência médica. A diferença é que fora internado pela polícia e
não por vontade própria. Além disso, o caso indica que alguns consumidores dessas
substâncias persistiram nesse hábito independentemente da lei chegando até mesmo a
desenvolver formas de adquirirem os tóxicos diante da dificuldade colocada.
Mario Antonio foi preso falsificando firma de médicos. Isso oferece pistas da
ação policial com relação aos toxicômanos e alcoólatras naqueles primeiros anos de
repressão. Este caso mostra que, além das prisões em flagrante em vias públicas já
apresentadas em outros prontuários e no capítulo anterior, a ação policial pode ter se
dado através de fiscalizações, investigações ou até mesmo denúncias.
Denúncias e investigações podem ter sido os recursos utilizados pela polícia para
criar uma emboscada em janeiro de 1928, onde foram presos e internados seis chineses
de uma só vez. Luig King era um chinês de 35 anos de idade que vivia no Brasil há oito
anos estabelecido com restaurante na Rua Visconde de Itaúna. Certo dia saiu para fazer
compras e quando regressou a sua residência, ao transpor a porta, foi surpreendido por
dois policiais e levado à delegacia juntamente com o chefe de cozinha da referida casa,
sob a acusação de que faziam uso de ópio e outros entorpecentes de natureza
semelhante.62
Outros três amigos de Luig foram até sua residência na mesma ocasião e tiveram
semelhante surpresa. Eles eram seus compatriotas e, igualmente, trabalhavam em
restaurantes da cidade. Dois deles, companheiros de trabalho em uma casa de pasto na
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Rua Estacio, decidiram visitar Luig após o expediente. O outro, empregado em outra
casa de pasto, foi comprar uma passagem para um compatriota e, na volta, resolveu
também fazer uma visita ao amigo Luig. Todos eles afirmam que, chegando à referida
casa, depararam-se com dois policiais que os conduziram até a delegacia.63
Luig acreditava que a cilada da qual foram vítimas, fora causada por uma
denúncia feita por outro chinês que, disputando no mesmo ramo de restaurantes, possuía
interesses comerciais nisto.
“Desconfia ter sido preso por denuncia por um seu patrício, estabelecido
com o mesmo ramo de negocio na Rua Mattoso, o qual talvez tenha sido
levado a isso, por questões comerciais”.64

Da delegacia, juntamente com mais dois chineses presos na mesma ocasião
enquanto trabalhavam, eles foram encaminhados para o Pavilhão de Observações sob a
acusação de que faziam uso do ópio e outras substâncias entorpecentes de mesma
natureza. Lá permaneceram por mais de uma semana mesmo todos tendo negado fazer
uso de ópio.65 Esse caso mostra um pouco sobre o empenho policial na repressão os
consumidores dos tóxicos. Para prender tantos indivíduos em uma só ação, foi
necessário que a polícia tenha despendido esforços em uma investigação prévia e um
plano de captura dos infratores. Esse não foi um caso isolado, no ano seguinte a polícia
efetuou uma prisão bem semelhante de cinco chineses acusados de fazer uso do ópio. 66
Além das investigações mencionadas neste capítulo e no anterior, a polícia
também contou com a ajuda do restante da sociedade que, por diversos motivos, fazia
denúncias de uso de entorpecentes junto às autoridades. Em maio de 1929, o
farmacêutico Jayme dos Reis esteve na cidade do Rio de Janeiro para passear e tratar de
negócios. Lá chegando, comprou 50 gramas de ópio em pó, 50 gramas de extrato de
ópio e 10 gramas de uma substância denominada “luminal” “para negócios de sua
farmácia”. Segundo ele, após se dirigir para o hotel onde estava hospedado, teve uma
ligeira insônia e tomou certa quantia do ópio e do luminal para conseguir dormir.67 A
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denúncia de que ele estava cometendo atos ilícitos naquele recinto não demorou a
acontecer. Já no dia seguinte, Reis foi surpreendido pelo próprio delegado no hotel que
imediatamente apreendeu os referidos tóxicos e mais 4 gramas de heroína e o conduziu
preso até a delegacia.
Além desse tipo de denúncia, a polícia também agia em conjunto com as
famílias dos acusados. Isso foi o que aconteceu com Luiz Richard, internado em agosto
de 1927 sob a acusação de ser um morfinômano. Ao chegar ao Pavilhão de
Observações, o suspeito admitiu já ter sido tratado clinicamente por morfinomania no
passado, mas negou-se absolutamente ter feito uso de tóxicos nos últimos dois anos.
Contudo, segundo ele, seu pai sempre estava desconfiado de que o mesmo ainda fizesse
uso de tóxicos.
“Saído a mais ou menos dois anos do Hospício, afirma o paciente que nunca
mais fez uso de tóxicos. Contudo há sempre desconfiança por parte de seu
pai de que o paciente se entrega ao uso de tóxicos. (...) responde com
exatidão o nosso interrogatório, protestando contra a sua internação nesta
clínica julgando esta ser injusta, pois por boatos de que fazia uso de tóxicos
foi pela polícia trazido a esta clínica”.68

Sobre a ação policial com relação aos consumidores de entorpecentes nos anos
que sucederam a lei de 1921, é possível afirmar que ela tenha se dado de diversas
formas. Através dos processos já analisados no capítulo anterior, pode-se apreender que
uma das táticas utilizadas pelo delegado Augusto Mendes tenha sido colocar alguns
investigadores de polícia em vias públicas ou botequins da cidade para verificarem
quais eram os indivíduos que se embriagavam habitualmente e como se comportavam
nessas ocasiões, bem como quais os estabelecimentos que forneciam substâncias
inebriantes a esses indivíduos.
Já de acordo com os prontuários até aqui apresentados, outras formas de ação
policial foram a investigação de casos particulares, atenção especial a grupos
considerados propensos ao uso de entorpecentes como os chineses aqui mencionados e
os frequentadores de cabarés que serão mais detidamente analisados no capítulo
seguinte. A polícia também poderia valer-se de denúncias feitas por parte dos
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indivíduos da sociedade e da própria família dos toxicômanos para identificar seus alvos
viciosos. Além disso, após o decreto de 1921, a polícia seguiu cumprindo seu
reconhecido papel assistencialista encaminhando toxicômanos que procuravam
assistência médica para deixar o vício e que não tinham, no entanto, recursos
financeiros para arcar com os custos.
Todos estes são casos em que a ação policial tem direta ligação com as leis
repressivas aos toxicômanos e ébrios. No entanto, há muitas situações, particularmente
aquelas ligadas ao diagnóstico de alcoolismo, em que a ação policial propriamente dita
não estava diretamente relacionada com o uso de entorpecentes, mas o fato da pessoa
fazer uso daquela substância foi inserido no decorrer do processo causando a internação
do indivíduo.
Em janeiro de 1921, Leopoldina do Rosário foi internada no Pavilhão de
Observações e diagnosticada com “embriagues patológica”. Quando foi questionada
sobre o motivo que a levara até aquela instituição, a paciente contou aos médicos que
morava com um homem que há tempos vinha lhe tratando com indiferença. Em uma
conversa entre os dois, ele disse que não viveria mais com ela, pois seu ciúme excessivo
tornava sua vida horrível. A noite, durante as discussões, ele tentou fugir para São
Paulo, ela se agarrou a ele acompanhando-o à rua e naquela discussão foram
surpreendidos pelo guarda civil que os conduziu à delegacia de polícia. Lá o fato foi
narrado tal qual e terminou com uma sugestão do delegado:
“(...) dizendo que melhor seria que [Leopoldina] fosse para o hospício ou se
atirasse debaixo de um bonde. Conta a paciente que como tem sono muito
pesado e queria vigiar o amante, tomou naquela noite meia garrafa de paraty
para ficar a sua espreita. Estando assim um tanto alcoolizada, foi quanto
bastou para sair da delegacia afim de se atirar debaixo do bonde, logo que o
delegado lhe pronunciara aquela frase.”69

É interessante notar, neste caso, que o entorpecimento não foi o motivo da
intervenção policial, mas foi inserido no decorrer dos acontecimentos e acabou por
justificar a internação. O que levou Leopoldina ao hospício foi uma série de fatores que
estavam além do seu estado de embriaguez naquela noite. Esse relato evidencia a
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importância em entender como a construção do problema social do uso de entorpecentes
e álcool vai se inserindo em uma sociedade já constituída com um emaranhado de
valores e códigos sociais.
Algumas vezes, no exercício da repressão a outros delitos, a polícia se deparava
com um embriagado. Enviá-lo para a assistência a psicopatas com o diagnóstico de
alcoólatra parecia ser uma boa alternativa encontrada pelos efetivos policiais para
resolver alguns impasses ou inconvenientes.
Em janeiro de 1929, um carregador do Mercado Público chamado Bento de
Oliveira foi acusado como cúmplice de um roubo. Ele foi preso e levado até o Distrito
Policial onde ficou apurado, porém, ser falsa a denúncia. Mesmo assim a polícia optou
por não liberar Bento, tendo em vista que este, na ocasião em que fora preso, achava-se
embriagado. Assim, ele foi encaminhado ao Pavilhão de Observações, lugar no qual
permaneceu durante mais de vinte dias com o diagnóstico de alcoólatra.70
No mês seguinte, Antonio Faustino foi até a delegacia de Ramos tratar de alguns
papéis e resolveu aproveitar a viagem para narrar sua história ao delegado. Segundo
contou, ele era casado e tinha um filho, vivendo bem com sua senhora. Cerca de um
mês antes de sua ida á delegacia, sua esposa e seu filho foram passar algum tempo na
casa de uns seus tios. Por ocasião de seu aniversário, Antonio mandou uma carta para a
sua companheira solicitando ver o menino não sendo, porém, aceito seu pedido.71
Dessa forma, ele pedia à autoridade que promovesse a “remoção” de seu filho.
Segundo afirmou Antonio, resolveu se comportar de maneira sentimental para tentar
comover o delegado com este seu drama. Isso deve ter contrariado o referido delegado
que o enviou diretamente para o hospício.
“Segunda-feira ultima ele tendo necessidade de ir á delegacia de Ramos afim
de tratar de seus papeis, aproveitou a oportunidade para solicitar do delegado
a remoção de seu filho. Para obter mais facilmente o seu intento mostrou-se
sentimental chorando a fim de comover o delegado o que lhe valeu a sua
remoção para aqui”.72
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No Pavilhão de Observações, Antonio confessou que bebia um pouco e lá
permaneceu durante dez dias com diagnóstico de alcoolismo. Esses são alguns casos
que mostram que a repressão à embriaguez se inseriu em um complexo contexto de
relações entre polícia e sociedade chegando até mesmo a embasar apreensões que nada
tinham a ver com o consumo de álcool. O fato de o indivíduo encontrar-se embriagado
perante a polícia poderia justificar medidas arbitrárias.
Até aqui foram exploradas as diversas circunstâncias que levavam um suspeito
de toxicomania até o Pavilhão de Observações. Através da captura policial que buscava
cumprir os desígnios da lei antitóxicos, na perseguição aos ébrios e toxicômanos, na
repressão ao comércio de entorpecentes que, ao dificultar o acesso de seus
consumidores, levava alguns a procura do abandono do vício, ou até mesmo por meio
das denúncias de indivíduos da sociedade, muitos suspeitos estiveram no Pavilhão de
Observações durante aquela década.
Mas além de informar a maneira como os indivíduos chegavam com estes
diagnósticos até aquela instituição, os registros médicos dos prontuários também
mostram situações do cotidiano das pessoas internadas, as maneiras e razões pelas quais
disseram terem começado a fazer uso dos entorpecentes. Essas informações são de
grande interesse, pois ajudam a compor um quadro do consumo e da circulação das
substâncias entorpecentes e inebriantes no Rio de Janeiro daquela década.
Salvo raras exceções, os pacientes que chegavam até o Pavilhão de Observações
com o diagnóstico de heroinômanos ou morfinômanos, eram indivíduos que afirmavam
terem começado a fazer uso das respectivas substâncias para aliviar dores físicas
causadas por moléstias ou traumas cirúrgicos. Nessas internações, a proporção entre os
casos com mulheres e homens era praticamente igual.
Alguns casos apresentam histórias de pessoas que faziam uso dessas substâncias
há muitos anos e foram interditados após a proibição. Em agosto de 1921, logo após a
promulgação da lei dos entorpecentes, a polícia enviou ao Pavilhão de Observações um
farmacêutico de 44 anos de idade. O guia policial dizia apenas que por apresentar
desordens sensoriais, deveria Belmiro Coelho ser internado naquela instituição. Os
médicos acharam relevante registrar que o paciente apresentou-se a exame médico
indignado, pois mesmo sendo um farmacêutico cirurgião do exército, passara um dia e
uma noite na prisão sem ter conforto algum.73
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Sobre seu vício, Belmiro contou que fazia uso da morfina há 22 anos para
suavizar fortes nevralgias e dores de dente que sentia. Nunca mais abandonou o vício,
pois se sentia bem com o uso dessa substância. Além disso, em sua falta, sofria terríveis
crises de abstinência.
“Como sentia-se bem não mais abandonou esse vício que quando não sentia
os seus efeitos tinha cólicas e mal estar, não podendo dormir e tendo crises
de dores por todo o corpo, vômitos, ficando sem apetite, arrepios de frio, um
bocejar constante e finalmente crises de agitações. (...) O paciente trazia
consigo uma seringa de luer com agulha, dizendo só faltar o principal que é a
morfina”.74

Para solucionar seu problema, o farmacêutico resolveu automedicar-se com as
referidas injeções. Na maioria dos casos analisados de pessoas que se viciaram muito
antes da proibição, porém, o uso das referidas substâncias adveio do próprio tratamento
médico nos hospitais.
Em setembro de 1921, Abigail Nogueira foi até a delegacia pedir
encaminhamento para o Hospital Nacional de Alienados. De acordo com o guia policial
e relato médico registrados em prontuário, a paciente apresentou-se abatida e com
fisionomia entristecida àquela assistência, pois desejava deixar o vício em heroína, mas
acreditava não ter forças para fazê-lo por si.75
Para explicar a história de seu vício aos médicos do Pavilhão de Observações, a
paciente teve de recorrer a todo o seu histórico de saúde dos últimos dez anos. De
acordo com ela, tudo começara com um parto laborioso que lhe comprometera a bexiga.
Necessitando de cuidados médicos, ela ficou internada por um mês em um hospital
onde não conseguiu ser operada, de volta para a casa, com incontinência urinária e
profundas complicações. Assim, seu marido voltou a lhe internar em outro hospital
onde permaneceu mais sete meses até conseguir uma cirurgia, esta que teve de ser
repetida mais cinco vezes, mas sem resultado satisfatório.
Durante essas cirurgias Abigail começou a receber injeções de heroína com o
fim de analgesia e hipnotismo. Passou depois ao tratamento com ópio que, no entanto,
lhe causou fortes cólicas. Para paliar essas dores continuava a medicação pela heroína.
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“Fazia o possível para não se viciar, mas tal era a intensidade da dor no fim
de certo tempo que era impossível a paciente deixar de tomá-las. Foi assim
que esse hábito enraizou-se. Há já 5 anos que vem fazendo uso de heroína
por meio de injeções. Começou usando 2 empolas por dia e atingiu o uso de
18 empolas por dia.”76

Os casos onde pacientes afirmavam ter começado a fazer uso dos entorpecentes
por prescrição médica ou nos próprios hospitais aparecem com certa frequência nos
prontuários médicos analisados. Eles possibilitam afirmar que a aplicação de injeções de
morfina ou heroína a pacientes em estado grave era uma prática recorrente entre os
médicos e hospitais da capital e de outras cidades.
Essa situação chama a atenção para a contrariedade médica e a dificuldade
criminal colocadas nessa época. Por um lado se tinha uma medicina que tratava seus
pacientes com substâncias analgésicas e calmantes de características entorpecentes, mas
que também deveria agir sobre aqueles que delas se tornassem dependentes. Por outro, a
lei proibitiva de 1921 fez com que pessoas que estavam habituadas há dez, até mesmo
vinte anos, ao tratamento médico pautado nessas substâncias, se encontrassem em plena
ilegalidade e privadas de sua medicação devido às dificuldades de acesso devido a
criminalização da comercialização.
A contradição médica fica ainda mais evidente quando se atenta para os casos
onde as pessoas afirmam terem-se viciado nos próprios hospícios. Em junho de 1927, o
pintor Lamartine Machado apresentou-se ao Pavilhão de Observações como um viciado
em uma substância denominada “cloral”. Calmo e com elegantes expressões, o paciente
narrou aos médicos daquela clínica que acabara de sair do Juquerí onde permanecera
durante onze meses em tratamento. Para lá havia se dirigido para tratar-se do sistema
nervoso, pois tinha sintomas de fraqueza, irritação facial, excitação, etc. Uma vez
naquele hospício, no entanto, começou a sofrer de incômoda insônia para a qual lhe
medicaram com fortes doses de “cloral” que eram alternadas com injeções de
estriquinina.
“No “Juquerí” era intimado constantemente por incômoda insônia, só
conseguindo dormir sob ação de forte dose de cloral, a ponto de tornar-se tão
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escravo dessa droga que não podia dormir sem previamente ingerir dois
cálices e meio da solução que usava. Ao mesmo tempo que tomava o cloral
em alta doses para dormir, usava injeções de estriquinina.”77

Lamartine internou-se no Juquerí para tratar-se de doenças do sistema nervoso.
Após um ano de tratamento neste hospital, teve de seguir para o Rio de Janeiro onde foi
internado com diagnóstico de toxicomania, e lá permaneceu sendo tratado à base de
calmantes. Esse caso evidencia a contradição colocada dentro dos próprios hospitais
psiquiátricos entre o tratamento com base em substâncias entorpecentes e a dependência
advinda dele. Nesses casos o tratamento apenas desloca o diagnóstico do paciente e, no
caso de Lamartine, o deslocou de um hospital psiquiátrico a outro.
Em janeiro de 1927 a doméstica Stella Ribeiro foi internada com diagnóstico de
morfinomania. Consumidora de vários entorpecentes derivados do ópio, a paciente
havia começado seu vício há sete anos usando “trivaleriana” com intuito de diminuir os
sofrimentos causados por intervenção cesariana.78 Stella afirmou que já havia sido
internada em outra clínica onde conseguia usar tóxicos conseguidos com uma auxiliar.
“(...) foi enviada para a Colônia. Lá conseguia usar os tóxicos por arranjos de
uma auxiliar. Teve alta da Colônia e veio para a casa da família onde
continuou a se intoxicar; agora resolveu se tratar para satisfazer aos
parentes”.79

Essa afirmação indica a possível existência de uma circulação ilegal de
entorpecentes dentro do próprio hospital psiquiátrico. Ou seja, além da contradição
institucionalizada no tratamento dos pacientes com base em entorpecentes, o hospital
psiquiátrico também poderia ser um espaço de outra contradição, pois apesar de ser uma
instituição responsabilizada pelo tratamento médico de toxicômanos, o hospício poderia
ser palco do contrabando de entorpecentes.
Estes últimos casos citados, mostram que os entorpecentes derivados do ópio
como morfina, heroína e também a “trivaleriana” eram substâncias que gozavam do
reconhecimento de suas propriedades calmante, anestésicas, analgésicas e sedativas por
77

Livro de Observações Clínicas: 28 de maio de 1927 – 22 de junho de 1927, p. 347. Arquivo do Instituto
de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
78
Livro de Observações Clínicas: 22 de dezembro de 1926 – 24 de janeiro de 1927, p. 147. Arquivo do
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
79
Idem.

45

parte dos indivíduos e da própria medicina científica. A maioria dos casos de
morfinômanos e heroinômanos que chegavam até o Pavilhão de Observações ofereciam
como justificativa para o início de seu vício, o uso medicinal e terapêutico dessas
substâncias.
Há casos que mostram que essas substâncias também tinham outra espécie de
uso. Alguns toxicômanos afirmavam ter começado a fazer uso dessas substâncias para
aliviar traumas de ordem sentimental como abandonos, desilusões amorosas, mortes,
separações e outros desgostos.
Innocencia do Carmo chegou ao hospício em fevereiro de 1925. O motivo de sua
internação foi seu vício em “trivaleriana” adquirido após ter sido deixada pelo rapaz
pelo qual era apaixonada. Ela disse que morou com um engenheiro durante dois anos e
depois disso passou a frequentar a vida de cabarés.
“Depois dessa época frequentou a vida de cabarés, nessa ocasião se
apaixonou por um rapaz que pouco tempo depois a abandonou, isto bastante
a comoveu indo então procurar um lenitivo, que foi tomar injeções de sedol
durante dois meses”.80

Algum tempo depois, fez uma viagem a São Paulo, indo residir em companhia
duma espanhola que a aconselhou a aplicar duas injeções de “trivaleriana” no lugar da
substância denominada “sedol”. Dessa época em diante não deixou de fazer uso das
mesmas. Innocencia permaneceu uma semana no pavilhão até ser transferida e evadiuse ou recebeu alta em seguida, pois há pelo menos mais dois registros de internações
suas naquela clínica nos anos que se sucederam.
Ainda sobre toxicômanos viciados em morfina e heroína, aparecem casos em
que os indivíduos afirmam ter começado a fazer uso das substâncias para suprir
vontades ou curiosidades. São esses desejos que impeliram vários farmacêuticos, cerca
de um décimo dos toxicômanos internados no pavilhão, a começarem a fazer uso de
entorpecentes.
Em janeiro de 1927, o farmacêutico Arthur Laud tomou a firme resolução de
internar-se naquela clínica para deixar seu vício em heroína. Segundo contou aos
médicos, há dois anos era empregado em uma farmácia na qual presenciava,
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cotidianamente, o seu patrão tomar injeções de heroína abusiva e que muitas vezes era
até mesmo ele quem as aplicava. Nessa situação acabou consumido pela curiosidade e
desejo de conhecer os efeitos do referido tóxico.81
Começou a injetar-se um centigrama do entorpecente e seguiu no uso da mesma
até chegar à quantia de um grama. Quando já estava francamente viciado, teve de mudar
de emprego. Na farmácia onde foi trabalhar não teve facilidade em obter o tal tóxico, o
que lhe ocasionou fortes crises de excitação.
Esse era o panorama do uso de entorpecentes oferecido pelos suspeitos de
toxicomania e alcoolismo enviados ao Pavilhão de Observações. Em geral, havia
pessoas habituadas ao uso de morfina, heroína, ópio, cocaína e outros sedativos como
cloral, luminal e “trivaleriana”. Sobre os perfis de cada toxicômano conforme o
entorpecente que faz uso é possível traçar muitas semelhanças entre morfinômanos e
heroinômanos e distinções entres esses e os opionômanos e cocainômanos.
A maioria dos casos em que o paciente faz uso apenas de ópio está relacionada
às prisões de chineses. Nos outros, o ópio aparece associado com a morfina ou a
heroína. Já os pacientes diagnosticados como morfinômanos ou heroinômanos
costumavam a afirmar terem iniciado seus vícios em tratamentos médicos para alívio de
dores causadas por moléstias ou cirurgias. Por sua vez, os prontuários médicos de
indivíduos cocainômanos apresentam forte ligação com a prostituição e mais uma série
de especificidades que serão analisadas no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO TERCEIRO

Mensageiras do Vício: Nos caminhos da cocaína e dos cabarés

Esse capítulo pretende explorar detidamente os casos de internações por suspeita
de cocainomania no Pavilhão de Observações, instituição pertencente ao Hospital
Nacional de Alienados e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que esteve em
funcionamento entre 1894 e 1938. A análise do conjunto documental mostrou que os
prontuários de pessoas consumidoras de cocaína possuem algumas especificidades que
os diferem dos demais. Ao contrário dos pacientes de outras toxicomanias, os
cocainômanos relatam suas experiências sempre ligadas a contextos de criminalidade,
subversão social ou à imoralidade dos jogos e do comércio sexual.
Dos 64 prontuários analisados, 16 são referentes à pacientes internados como
cocainômanos. A grande maioria deles apresenta relação direta com meretrizes e o
cotidiano em cabarés, outros aparecem relacionados com crimes como furto e tráfico de
tóxicos. Nenhum deles afirmou ter iniciado seu vício em tratamento médico ou pelas
maneiras mais comuns a outras toxicomanias. Além disso, quase todos os casos
decorreram de uma apreensão policial.
As análises de relatórios policiais, livros médicos e literatura feitas por autores
que já estudaram o tema mostram que, durante a década de 1920, o consumo de cocaína
aumentou consideravelmente chegando até mesmo a substituir, em alguma medida, a
morfina e o éter. Segundo Júlio César Adiala, apesar de a cocaína, o “vício elegante”,
ser símbolo de status social e consumido pelas classes mais favorecidas, a atuação
policial viria a se restringir às áreas de prostituição.82
Em 1924 foi lançado um livro intitulado “Vícios Sociais Elegantes” que
apresentava um estudo médico sobre a questão do uso dos entorpecentes partindo do
conceito da toxicomania. Segundo Adiala, os autores dessa obra faziam parte de uma
nova geração de psiquiatras que procuravam colocar em discussão as diferentes
categorias psiquiátricas utilizadas na época e sua manifestação do meio social
brasileiro.83
As considerações feitas nesta obra são particularmente importantes para a
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presente pesquisa, pois podem revelar os estudos que os médicos do Pavilhão de
Observações estavam levando em consideração quando diagnosticaram e relataram suas
avaliações sobre aqueles indivíduos. Na época da publicação do livro, os médicos
Adauto Botelho e Pernambuco Filho eram diretores do Sanatório Botafogo e docentes
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ao qual pertencia o Pavilhão de
Observações. Foi a partir de suas práticas médicas que esses e outros profissionais
renomados passaram a estudar mais diretamente a questão do uso de psicoativos. 84
De acordo com Adiala, essa foi a obra médica mais completa sobre o tema da
toxicomania durante muitos anos. O progresso da legitimação dos estudos psiquiátricos
que encaixavam o uso de entorpecentes na chave interpretativa das doenças mentais
pode ser sentido pelo prestígio alcançado por seus autores. Em 1925, Pernambuco Filho
foi convidado pelo governo brasileiro para ser representante do país na “II Conferência
Internacional do Ópio”. 85
Uma das principais preocupações desses médicos era com a propagação da
cocaína que, segundo eles, havia se iniciado entre as classes mais altas, mas já estava se
disseminando por outras classes sociais. A atenção especial deveria se dirigir aos
prostíbulos, pois os autores estimavam que até dois terços das prostitutas fossem
consumidoras.86
“Iniciando suas conquistas pelas classes elevadas, a cocaína já vasou para os
andares mais inferiores da sociedade e, sua torrencial caminhada, começa a
envolver criados, operários e pessoas menos abastadas”.87

Um mapeamento da ação policial de repressão ao uso e venda dos entorpecentes
no Rio de Janeiro após o Decreto de 1921 feita pelo sociólogo Adiala mostra que o alvo
principal teriam sido as zonas de prostituição, sendo que a literatura chegava a falar até
em um certo “bairro da cocaína” localizado entre o bairro da Lapa e da Glória. A
primeira crônica publicada pelo redator Benjamim Costallat na Gazeta de Notícias
chamava-se “No bairro da cocaína” e os lugares do crime eram o bairro da Glória, os
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cafés da Lapa, os "becos nojentos da prostituição".88 Além disso, um estudo feito por
Carlos Torcato sobre a repressão dos entorpecentes em Porto Alegre a partir dos
processos criminais produzidos nessa mesma época mostra que a grande maioria das
apreensões policiais nessa capital também acontecia nas zonas de prostituição,
indicando que esse procedimento policial não foi exclusividade do Rio de Janeiro. 89
Nesse momento, as prostitutas, “mensageiras do vício”, já eram associadas ao
alcoolismo pelos médicos. Os dois comportamentos foram considerados como
desviantes e inscritos no âmbito da loucura, expressão do instinto não controlado
caracterizado pela fragilidade da formação espiritual e intelectual do indivíduo.90
Sobre a constituição histórica do termo “vício”, Henrique Carneiro afirma que,
antes de adquirir o sentido do paradigma do uso de drogas, o conceito já era
amplamente utilizado para designar uma noção de comportamento excessivo
especialmente de natureza sexual. A associação entre a cocaína, a “sensualidade
doentia” e a prostituição constituíram uma constante e acabaram culminando na união
entre as duas questões na mesma chave de problema social.91
Durante aquele período, as autoridades reivindicavam a ampliação dos seus
poderes para deliberar sobre casos de lenocínio, meretrício e uso de entorpecentes. Os
chefes de polícia exigiam do governo provincial a ampliação de seu espaço de atuação
sobre práticas que consideravam ilegítimas da população. Nos documentos oficiais a
prostituição aparece como uma doença que era socialmente necessária, porém fatal,
devendo ser controlada e subjugada pela razão e pela violência policial.92
No que diz respeito ao cotidiano da repressão à prostituição nos anos que
precederam o decreto-lei proibitivo de 1921, as ações de policiamento da prostituição na
capital republicana vinham contando com um reconhecimento social da prerrogativa
policial de agir independentemente dos limites legais. O “poder de polícia”, campo de
atuação autônomo da polícia, foi conquistado através de disputas políticas, mas também
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foi efetivado em negociações diárias entre policiais e vários grupos de trabalhadores
nesse momento de projetos de modernização do espaço público. De acordo com
Schettini, esse “poder de polícia” se fazia sentir justamente onde havia um silêncio da
legislação. A prostituição era, portanto, um ótimo campo para entender como, nos
conflitos e negociações, acontecia o reconhecimento social da atividade policial
republicana.93
Durante esses primeiros anos republicanos, os chefes de polícia se mostraram
decididos a conquistar maior autonomia das ações policiais em relação aos “foras da
lei”, adquirindo por vezes o poder de processar ad hoc diversas contravenções. Segundo
Schettini, essas conquistas indicavam qual concepção de república seria rotinizada nas
ações policiais durante esse primeiro período republicano: uma concepção que
determinava quem eram os indivíduos que viviam em constante estado criminal e que
não mereciam, portanto, terem seus direitos assegurados.94
Em seu livro “Ordem na Cidade”, Marcos Bretas atenta para a importante
questão de se pensar como os policiais exerceram suas funções e não apenas o que
faziam. Uma análise detida da documentação policial feita pelo autor pode nos levar a
entender de que maneira as autoridades policiais decidiam se determinados
comportamentos seriam tratados ou não como infrações das normas legais.95
Os relatórios e estatísticas oficiais, por exemplo, apesar de dizerem pouco sobre
o cotidiano policial, podem ser um instrumento para entender o que os homens que
dirigiam a polícia consideravam como suas principais atividades e de que forma elas
foram mudando conforme o tempo e as políticas. Os relatórios de polícia da década de
1920 começaram a mostrar uma maior atenção a temas muitos novos. A vadiagem e o
comportamento público que tiveram seu auge nos anos anteriores com a gestão Alfredo
Pinto, abriram espaço para questões novas tais como acidentes de trânsito, crimes sem
vítima - classificados no Código Penal como contravenções -, censura às diversões
públicas, teatros e filmes e a repressão ao tráfico e consumo de drogas.96
Colocada como uma questão de extrema importância nos relatórios oficiais a
partir de meados da década de 1920, a questão das drogas constituía um problema novo
a ser lidado por esses policiais. Apesar dos casos de ingestão de cocaína já poderem ser
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notados durante a década de 1910 nos registros policiais ligados ao suicídio97,
especialmente de prostitutas, o decreto lei de 1921 fez com que os policiais se
deparassem com uma atribuição que até então não existia.98
Segundo o relatório de 1926, o Chefe de Polícia constituiu uma comissão para
elaborar uma nova lei que regulasse o comércio e consumo de drogas e deu poderes
especiais ao delegado da 30ª DP para combater as drogas em toda a cidade. No mesmo
relatório há um quadro de internações forçadas, onde se falava das atrocidades sociais
causadas pela cocaína.
“A cocaína e seus similares fazem do Rio de Janeiro uma devastação
insusceptível de disfarce até mesmo para as pessoas que não tenham um
relativo conhecimento dos meios que fornecem clientela aos sanatórios e
manicômios da cidade”.99

A mudança de governo e do Chefe de Polícia, em 1926, também foi um dos
fatores que fez com que as prioridades da polícia mudassem durante essa década. Foi
nesse ano que o Chefe de Polícia nomeou o delegado Antonio Augusto de Matos
Mendes para a repressão do comércio ilícito de substâncias entorpecentes e inebriantes.
Depois dessa data o comparecimento de vendedores e consumidores de entorpecentes
nos tribunais de justiça, penitenciárias e sanatórios tornou-se muito mais constante.
Também houve mudança com relação à prostituição: se o Chefe de Polícia Carlos da
Silva Costa não havia dado grande importância a esta questão, seu sucessor, Coriolano
Góes, agiria de forma muito diferente. Ele recuperou os relatórios de Alfredo Pinto, mas
ao invés de centrar atenção no lenocínio, ele passou o foco para as próprias prostitutas e
marcou uma mudança no tipo de ação e política dispensada a essas mulheres.
O fato é que a estratégia de expulsar e dispersar prostitutas há muito vinha se
mostrando ineficaz, pois o máximo que se conseguia era que aquelas meretrizes
ficassem distantes por um tempo, mas logo voltassem para as mesmas casas. Na década
de 1910 as expulsões já haviam ganhado outro caráter. Processos e relatórios sugerem
que as prostitutas começaram a ter seus destinos definidos pelas próprias autoridades.
Schettini afirma que a partir desse momento há uma concentração da atividade da
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prostituição na Lapa e na região em torno da Praça da República, na direção da Cidade
Nova. As medidas implementadas cotidianamente pelos delegados tiveram participação
direta no significado que a Lapa e o Mangue ganhariam nos anos seguintes: símbolos da
prostituição valorizada e a mais pobre, respectivamente.100 De acordo com Coriolano:
“Circunscrever a prostituição em zonas menos movimentadas, fora das
esferas onde se concentram famílias, comércio, diversão e trânsito ativo, é
ainda, nesta capital, o critério mais inteligente e mais prático”. 101

Schettini e Bretas concordam que essa estratégia foi mais uma forma que a
polícia encontrou de definir a “classe criminosa” sobre a qual podia e deveria agir. A
concretização espacial a partir da delimitação de áreas para a prostituição foi uma boa
saída para os impasses tal como o colocado por prostitutas que, ao se vestirem como
mulheres distintas, dificultavam a definição de quem deveria ser protegida e quem
deveria ser colocada em constante suspeição.102
A determinação de uma classe criminosa era essencial para que a polícia pudesse
definir onde recrutar suspeitos. Bretas afirma que do cotidiano policial, fazia parte a
determinação de em que ocorrências havia a necessidade de gastar recursos para buscar
um suspeito ou quais delas teriam maior repercussão diante de bom ou mal resultado de
suas ações. Talvez pelo mesmo motivo pode-se entender o porquê o policiamento das
classes superiores constituir um dos assuntos mais impenetráveis ao exame do
historiador.103 Presumia-se que as classes superiores deviam ser protegidas e não
policiadas. Bretas lembra que isso não quer dizer que os poderosos não praticassem
delitos, mas que a maioria das suas transgressões fugia aos procedimentos tradicionais
da polícia. Segundo o autor, aqueles novos temas colocados como prioridades pelos
relatórios oficiais, aproximaram a polícia das classes superiores nessa década de 1920: a
emergência do automóvel e a criminalização dos entorpecentes.
A ascensão dos automóveis na capital, porém, criou a profissão de motorista e
manteve a polícia afastada dos proprietários dos veículos. Quanto à questão dos
entorpecentes, Bretas concorda com Adiala que a prática de repressão na década de
1920 se concentrou na prostituição onde, segundo estudos médicos da época, a polícia
100
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encontrava seu principal grupo consumidor.104 A cocaína tinha ligações estreitas com a
classe superior, era considerada “vício elegante” e símbolo de status social e mesmo
assim o seu consumo por parte da elite aparece sempre ligado ao seu relacionamento
com a prostituição.105
“Moços de elite ou das camadas menos favorecidas eram introduzidos nas
‘artes do amor’ ou nos ‘vícios elegantes’, como dizia o Dr. Orlando Vairo,
em 1926, pelas prostitutas, com as quais às vezes chegavam a manter
relações duradouras” 106

Talvez devido a esses fatores indicados pela bibliografia a respeito da repressão
ao uso da cocaína, a cocainomania seja uma das toxicomanias mais recorrentes nos
prontuários médicos analisados e retratada de maneira muito específica nos
documentos. Ao contrário do que acontece com os pacientes de heroinomania ou
morfinomania, a maioria das internações de cocainômanos decorrem de apreensões
policiais. Além disso, seus relatos quase sempre envolvem a relação do paciente com
meretrizes ou seu cotidiano em cabarés como causalidade da prática viciosa.
Nos registros dos exames podemos perceber quais são as informações
consideradas relevantes pelos médicos para o diagnóstico daquele indivíduo. Nos casos
de cocainomania é notável uma atenção especial para a linguagem e comportamento
usados pelo suspeito como forma de os médicos descobrirem qual o seu meio social.
Partindo do princípio de que o uso de cocaína está vinculado a uma determinada classe
de pessoas, a identificação deste meio pode ser decisiva para um diagnóstico positivo ou
negativo para a patologia.
Internado em março de 1924, Alberico chegou ao Pavilhão de Observações
acompanhado de um guia policial informando que ele sofrera uma crise epilética na
Polícia Central. Os registros em seu prontuário referem-se quase que em sua totalidade,
a sua maneira de vestir, sua linguagem e os lugares aos quais frequentava.
“(...) Entre os companheiros de tal toxicomania tem ele a alcunha de Jacaré
Engomado, como explicativo do modo como se apresenta nas mesas de
“cabarés”: (...) fisionomia seria, olhar firme e fixo... Refere-nos tais fatos,
104
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com certo ar prazenteiro (...) orgulhos como se tal fora o premio justo ou o
brasão glorioso, conquistador, com heroísmo, nas refregas do vicio. Em sua
linguagem especial, própria dos meios em que vive, cita frases da (...) como
rouble, marathona, etc, e outras tantas, em francês de alconce (...)” 107

A atenção ao fato de o paciente se apresentar às mesas de cabarés com
regularidade suficiente para receber uma alcunha dos “companheiros de tal
toxicomania”, combinada com a linguagem usada, repleta de expressões em francês,
“própria dos meios em que vive”, pode ter ajudado os médicos a diagnosticarem
Alberico como cocainômano.
O decreto-lei proibitivo havia sido promulgado há apenas 3 anos, mas a relação
entre a cocaína e a prostituição bem como da prostituição brasileira com a tradição
francesa dos cabarés já estava amplamente veiculada nas grandes cidades naquele
período. Isto fica evidente quando levamos em consideração, respectivamente, os
relatórios de polícia analisadas por Bretas e Adiala que relacionam, nessa década, dois
vícios elegantes: a prostituição e o consumo de cocaína e as teses médicas e imprensa
analisadas por Margareth Rago em Os Prazeres da Noite que mostra o quanto a
prostituição brasileira esteve sendo relacionada à nacionalidade francesa.108
Em artigo intitulado “O Vício Chic - Os faits divers e as representações do basfond na Belle Époque brasileira”, Valéria Guimarães analisa o sensacionalismo nas
páginas de alguns dos principais jornais em circulação em São Paulo e no Rio de
Janeiro nas primeiras décadas republicanas. Com esse intuito, a autora faz uma incursão
através das crescentes representações dos submundos das duas cidades, bem como das
campanhas morais que por eles foram impetrados.109
No que diz respeito ao ambiente urbano, já em fins do século XIX os jornais
começam a identificar determinados grupos à criminalidade e apartir de então, encontrase conexões entre a prostituição e o mundo dos entorpecentes. Segundo Guimarães,
desde os anos 1910, mortes começam a ser atribuídas, pelos jornais, ao consumo de
cocaína e normalmente envolviam pessoas ligadas ao ambiente dos cabarés, como as
atrizes, que não raro eram também prostitutas. Nas matérias dos jornais fica implícita a
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associação entre boemia e degeneração e destes com a prostituição, uma vez que, no
imaginário corrente, a prostituta de luxo estava ligada a este ambiente parisiense.110
Guimarães mostra que os esforços contra o consumo de cocaína já haviam
começado anos antes de sua proibição. Em março de 1916, o jornal A Gazeta, de São
Paulo lançou uma campanha contra o uso dessa substância. De acordo com a autora,
essa iniciativa se encontrava umbilicalmente ligada às campanhas contra a prostituição
já envidadas por este e outros jornais da época:
“A cocainomania é o mal que avassala, atualmente, de modo assombroso, a
capital paulista, envolvendo no seu vórtice destruidor a mocidade que fenece
e se destrói nos delírios do terrível tóxico, embriagando-se nos cabarets e
pensões que pululam como antros de perdição.
A venda da coca, ou do pó, como se diz na gíria cocainista, se faz sem
escrúpulo por meios diversos, havendo mesmo uma classe de indivíduos que
se dedica exclusivamente ao rendoso e torpe comércio (...).”111

O trecho oferece alguns elementos que ajudam a compor um panorama de
consumo e venda de cocaína nesses anos que precedem sua proibição. Além do fato de o
consumo estar intimamente ligado ao ambiente de cabarés, o autor aponta elementos
curiosos tais como a existência de uma linguagem específica, a “gíria cocainista” e de
uma classe de individuos que se dedicam exclusivamente ao comércio da substância.
Esses elementos indicam a existência de uma rede de sociabilidade específica tecida
pelos personagens envolvidos na circulação desse entorpecente.
O jornal A Gazeta é paulista, mas os elementos por ele apontados também
fizeram parte do cotidiano da capital carioca nos anos que se seguiram. Isso fica
evidente na internação de “Botija”, encaminhado ao Pavilhão de Observações pelo
delegado Augusto Mendes em outubro de 1927 sob suspeição de cocainomania. De
acordo com o prontuário médico, Botija era estivador e estava afeito às “traficâncias
clandestinas”, chegando mesmo a ter “negócios com o tóxico”:
“(…) vem sob suspeição de [ser] um inveterado no vício da cocaína, mas que
em verdade não há evidente nenhum indício clínico que autorize a
afirmativa. Entretanto como se trata de um indivíduo estivador e que está
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afeito às traficâncias (…) clandestina, chegando mesmo a ter negócios com o
tóxico, houve a suspeita de que ultimamente até o estivesse usando. Trata-se
de um indivíduo que até tem a alcunha de “Botija” e como parece bem
desenvolvido nas palestras, apresenta uma facilidade suspeita de usar a
tecnologia da gíria, tão familiar entre eles, os viciados. Procura a todo o
custo esquivar-se de quaisquer suspeição embora deixe nítida a impressão de
que se trata de um grande (…) vivedor! 112

O próprio médico afirma não haver indício clínico algum que autorize a
acusação de que Botija trata-se de um inveterado no vício da cocaína. De fato, os
registros de exames que se seguem a este trecho no prontuário do paciente não revelam
nada que pudesse sustentar essa decisão. Ainda assim, Botija permaneceu internado
durante 15 dias no Pavilhão de Observações, tempo máximo que uma pessoa poderia
permanecer nessa instituição.113
Os motivos apontados para justificar essa decisão médica foram o seu
comportamento, a linguagem e o fato do suspeito, aparentemente, estar envolvido com o
comércio de entorpecentes. Esse caso mostra que a definição da pessoa em questão, sua
posição social e seus costumes podiam ser até mais importantes para os médicos na hora
de diagnosticar um suspeito do que os próprios exames clínicos. Indica também que,
pelo menos para esses médicos, havia determinados códigos sociais, ambientes e
linguagem relacionados ao consumo de cocaína que eram levados em consideração no
momento de se elaborar um diagnóstico, constituindo-se em critérios que ajudavam na
identificação de sua classe viciosa.
Além do intrigante fato de Botija ter permanecido em observação durante 15
dias sem que qualquer exame clínico que sustentasse a medida, deve-se pensar, ainda,
no próprio fato de o mesmo ter sido encaminhado – também sem nenhum exame prévio
que o justificasse – ao Pavilhão de Observações sob suspeição de cocainomania
afirmada por uma guia policial assinada pelo delegado Augusto Mendes.
Sobre a relação entre a polícia e o Pavilhão de Observações, é notável não só a
dependência entre as instituições, mas também os atritos entre as duas, advindos da
prática cotidiana. Desde 1900, mas principalmente após a reforma policial de 1907, os
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médicos do Serviço Médico-Legal da Polícia da Capital deveriam realizar exames
prévios em indivíduos suspeitos de alienação recolhidos nas ruas.114
Apenas os suspeitos que tivessem resultado positivo no exame policial, deveriam
ser encaminhados para mais um exame no Pavilhão de Observações. Se confirmada a
alienação nesta instituição, o indivíduo deveria ser transferido e internado
definitivamente no Hospício Nacional. No entanto, o médico-diretor do Pavilhão de
Observações, Henrique Roxo, denunciava que, na prática, o procedimento não acontecia
exatamente assim. Segundo Roxo, as guias policiais que deveriam acompanhar o
paciente contendo identificação e as primeiras informações sobre suas moléstias, eram
bastante “omissas”.115
Os Relatórios da Assistência a Alienados enviados ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores no começo da década de 1920 evidenciam a existência de mais à
atividade policial. Ao longo da reivindicação pela ampliação da Clínica Psiquiátrica, os
médicos argumentavam:
“com a Reforma do Instituto Médico-Legal, havendo sido suspensa a
triagem que ele fazia, mandando-nos um apenas 50% dos enviados pelas
delegacias, estas nos remetem quantos suspeitos se lhes apresentam”.116

De acordo com Muñoz et al, a análise de outros relatórios da época mostra que
esta não é uma crítica pontual. Eram constantes as reclamações por parte dos médicos,
pelo envio de qualquer tipo de indivíduos que chegavam à delegacia. Dessa forma,
Muñoz et al atenta para a importância de se levar em consideração os interesses por
parte dos policiais em dar destino à grande quantidade de presos e transferir encargos na
assistência pública. 117
Essas são algumas pistas que ajudam a se pensar como foi possível que, em
pleno ano de 1927, munido de rigorosa legislação e designado para exercer a repressão
ao comércio ilítico de substâncias entorpecentes, o delegado Augusto Mendes tenha
optado por encaminhar ao Pavilhão de Observações sem que nenhum argumento ou
exame médico acusasse sua suposta cocainomania, um indivíduo que, declaradamente,
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possuia “negócios com o tóxico”.
Além disso, mesmo nos casos em que a internação não decorria de uma
apreensão policial, os prontuários de cocainômanos mostram relações entre o consumo
do tóxico e a vida desregrada. Em julho de 1923, a mãe de Lauro Bernardes procurou a
polícia a fim de internar seu filho no Pavilhão de Observações, mas preferiu não contar
a ele o motivo da visita àquela delegacia com medo de sua reação. Conforme a guia
policial que acompanhou Lauro até o hospício, sua progenitra afirmou na delegacia que
o paciente sempre fora um rapaz “estroina” e que havia adquirido, há pouco tempo, o
vício de tomar cocaína, vício este que o teria transformado completamente.
“Segundo informa a progenitora do paciente, este foi sempre um rapaz
estroina, sendo que, de um tempo para cá, contraiu o vicio de tomar cocaína,
o que tem feito abusivamente nesses últimos tempos, pendendo o emprego,
metendo-se em orgias. (...) Tem sido, mesmo, acometido de violentas crises
de agitação, tornando-se, então, perigoso para si e para quem o cerca”.118

Tendo em vista que a guia policial é o documento que embasa a suspeita de que
determinada pessoa seja toxicômana, os elementos nele apresentados são fatores que os
policiais entenderam como importantes para o diagnóstico positivo da patologia do
indivíduo. Como Lauro não podia saber a razão daquela visita, o exame da delegacia
não pôde ser feito adequadamente. Os motivos nos quais os médicos se baseram para
prosseguir com a internação do suspeito foram apenas dados oferecidos por sua mãe
sobre seu temperamento e seu comportamento diante do uso de cocaína.
Dessa forma, para justificar a suspeição de cocainomania, a guia policial foi
composta por três informações principais: em primeiro lugar o paciente já era um rapaz
estroina, ou seja, já possuia tendência a se entregar na vida de farras e pândegas, estilo
de vida à qual a cocaína se inseriu; em segundo, o vício da cocaína despertou-lhe
impulsos que o transformaram inteiramente causando sua decadência moral, fazendo-o
perder o emprego e meter-se em orgias. Por fim, as crises violentas decorrentes do vício
o tarnaram “perigoso para si e para quem o cerca”, o que justifica a intervenção sobre
sua liberdade em nome da segurança dele e da sociedade.
Na clínica, Lauro afirmou que fazia uso do tóxico há dois anos, mas que nos
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meses anteriores a sua internação passou a “abusar” da cocaína. Foi quando começou a
ter visões que, segundo os registros, se adaptavam ao estado momentâneo do
pensamento e o faziam atacar e injuriar aqueles que o seguravam por suspeitar que
pretendessem prendê-lo. O indivíduo afirmara que havia se iniciado no uso da cocaína
ao ser influenciado por uma amante na promessa de que teria os “prazeres
aumentados”.119
É possível que a amante fosse uma prostituta, se for levarmos em conta o grande
número de cocainômanos que afirmavam terem iniciado seu vício instigado por
meretrizes com histórias e motivos bem semelhantes ao dele. Assim como Lauro, Mario
Antonio, também foi instigado por uma mulher a fazer uso de cocaína para aumentar o
poder sexual. O comerciante foi flagrado pela polícia em fevereiro de 1923 quando
falsificava firma de médicos para obter o tóxico.120
No Pavilhão de Observações, Mario contou que começara a fazer uso da cocaína
por insistência de uma meretriz viciada que prometia sonhos deliciosos e aumento do
poder sexual, entre outras sensações agradáveis. A princípio, o paciente tinha grande
prazer em inalar essa substância e tinha uma tendência irrestível em continuar fazendo
uso dela. Com o tempo, porém, passou a sentir palpitações no coração, sensivelmente
mais fraco, sensação desagradavel e prazer sexual diminuído.
“Há cerca de 3 anos, vendo uma meretriz fazer uso de cocaína experimentou
o tóxico diante da insistência da viciada. Hesitou a principio satisfazer-lhe a
vontade, mas em vista do que lhe dizia que dava uma, acusação agradável,
“sonhos deliciosos” e fazia como que ficar mais inteligente, como que
aumentava o poder sexual, etc, o paciente iniciou, assim, o vício da cocaína.
(...) Vivia desconfiado, quando por exemplo jogava bilhar e que ouvia
alguém falar em palavras que terminam em ina pensava logo se referiam ao
vicio que tinha e parecia ouvir cocaína (...).”121

A história de Mario possui alguns elementos que são comuns a diversos outros
prontuários de cocainômanos. O que chama mais atenção é a repetição dos relatos sobre
o início do vício envolvendo prostitutas. Com frequencia as observações médicas na
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ficha de diagnóstico do paciente relatam o fato daquele indivíduo ser um frequentador
de cabarés, possuir uma vida desregrada e viciosa de farras e de jogos. Os hábitos,
linguagem e lugares que o paciente frequentava ajudavam os médicos a identificarem se
aquele suspeito pertencia ao grupo de pessoas que estavam propensas a desenvolver a
cocainomania. Isto é, tendo o perfil da classe viciosa em mente, os médicos buscavam
indícios sociais nos pacientes que os ajudessem a chegar a uma conclusão clínica sobre
o diagnóstico do suspeito que chegara até eles.
Outro caso desses é o do cocainômano Jayme de Oliveira, internado em julho de
1923 quando contava com apenas 18 anos de idade. Com calma o eletrecista relatou aos
médicos que sempre levava uma vida desregrada com suas companhias de deveres e da
vida que, igualmente degenerados, levavam-no para “maus caminhos”. Saía com esses
amigos para ter conversas pornográficas até altas horas da noite, era frequentador
assíduo de cabarés onde não só jogava como também travava relações com “meretrizes
viciosas”. Esse cotidiano o encaminhava para os “piores atos”. Foi quando, em
companhia de uma prostituta, passou a fazer uso da cocaína:
“Mais tarde com seus amigos “bancava o campista” e frequentava casas
dessas tais mulheres viciosas. E assim, tendo entrado na vida de “farra” foi
no tempo em que ainda não faziam tanta perseguição aos tóxicos. Num clube
começou por esporte, tomando juntamente com uma mulher ½ grama de
cocaína”.122

No começo Jayme inalava o tóxico apenas aos sábados para não atrapalhar o
trabalho nos dias de semana, mas a tentação extraordinária e irresistível de que
necessitava tomar outras doses fez com que o hábito se tornasse mais frequente
chegando a consumir 25 gramas de cocaína de uma só vez.
São vários os casos de cocainômanos frequentadores de cabarés que afirmaram
ter iniciado o uso de cocaína por influência de prostitutas ou na presença delas. Esses
relatos podem ser encontrados nos registros ao longo de toda a década estudada e
permitem afirmar que, de fato, as redes de sociabilidade ligadas aos prostíbulos eram
pelo menos um dos meios privilegiados através dos quais circulava a cocaína. Além dos
relatos de pacientes em prontuários médicos, pode-se recorrer a outras fontes que dão
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pistas sobre essa circulação.
Em março de 1924, Mademoiselle Rosita, proprietária da “Pensão de
Meretrizes” à Rua Moraes e Valle pediu providências de um efetivo da polícia quando
este passava pela rua da pensão, para intervir em um “caso” de venda e compra de
cocaína que momentos antes se verificara com uma de suas inquilinas chamada Maria
Nazareth. Conforme registrado no livro de ocorrências policiais, o delegado mandou
proceder um inquérito pelo qual foi apurado que prostitutas não só daquela pensão, mas
de outras casas na mesma rua, estavam exercendo o comércio de cocaína.123
Há muito tempo, uma meretriz moradora da mesma Rua Moraes e Valle, Rosa
Maria da Conceição, fora procurada por um português chamado Henrique Marques,
vulgo “Gato-Preto” que lhe propusera vender cocaína a dez mil réis a grama. Aceito,
Rosa efetuou a compra de um vidro do tóxico, pedindo a “Gato-Preto” que voltasse
oportunamente, pois havia outras mulheres que desejavam comprar por esse mesmo
preço a cocaína. Dentre as interessadas estava Maria Nazareth, a inquilina de
Mademoiselle Rosita. De acordo com os registros da Ocorrência Policial:
“Hoje, “Gato-Preto” apareceu em casa de Rosa e esta chamou pelo telefone
Nazareth que prontamente foi lá e comprou, segundo declarou Rosa, um
vidro da mão de Marques, comprando ela Rosa também um vidro para seu
uso”.

124

Comerciar a cocaína entre as prostitutas parece ter sido bem vantajoso para os
negócios de “Gato-Preto” com o tóxico. Ao contactar Rosa Maria, o comerciante
ganhou algumas outras compradoras. Após o inquérito, o delegado mandou “GatoPreto” para o xadrez e apreendeu a cocaína comprada por Rosa Maria. Como as
prostitutas não ficaram detidas entende-se que o delegado não as considerou vendedoras
do entorpecente.
As internações e flagrantes de consumo e venda de cocaína mostram que a
circulação dessas substâncias estava ligada ao ambiente de cabarés, mas também indica
que as meretrizes eram participantes ativas desse comércio tanto como consumidoras
quanto como vendedoras dessa substância. Tudo indica que essa relação não era
exclusividade do Rio de Janeiro.
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Em janeiro de 1927, Manoel Rocha chegou ao Pavilhão de Observações
contando que sua internação teria se dado devido a denúncias às autoridades de que ele
pertencia ao grupo dos viciados inveterados em cocaína. Segundo o próprio paciente,
era natural do Estado do Rio Grande do Sul, onde sua família gozava de boa posição
social. Confessou que fazia uso de cocaína há 6 anos, mas alegou que nunca se viciara a
ponto de tomar grandes quantidades. Segundo os registros:
“Assim há sido mesmo quando começou o vício, há já bem 6 anos na
Republica Argentina. Após entregar-se constantemente à vida de cabarés e
consequentemente ao vício em questão, do que, aliás, já conseguiu até
apartar-se pelo espaço de dois anos”.125

As anotações médicas feitas a partir do relato de Manoel colocam o vício em
cocaína como consequência direta da entrega à vida de cabarés. Além disso, indica que
a mesma relação entre a vida nos cabarés e o conumo de cocaína poderia ser feita
também em outras regiões da América Latina.
A mesma situação nota-se na capital do Rio Grande do Sul onde, na mesma
época, viu-se o crescimento dos esforços policiais contra o comércio e uso de
entorpecentes. Uma pesquisa feita por Carlos Torcato através de processos-crimes
realizados durante o fim da década de 1920 em Porto Alegre revelou que o
envolvimento de meretrizes com a cocaína era amplamente recorrente, sendo que o
número de casos nos quais essas mulheres apareciam como rés, testemunhas ou mesmo
como compradoras assíduas do tóxico, chegam a significar a totalidade dos processos
por ele analisados.126
De maneira semelhante, a visita aos prontuários médicos de cocainômanos
internados no Pavilhão de Observações do Rio de Janeiro durante essa mesma década
revela uma forte proximidade entre os dois “vicios elegantes”: a prostituição e a
cocaína. Os relatos dos pacientes estão sempre relacionados à vida desregrada e
degenarada dos cabarés, dos jogos ou ligado a outros crimes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante entender o surgimento da questão dos entorpecentes e a
consequente criminalização de seus usos como um processo inserido em um contexto de
legitimação social e política do pensamento científico que se baseava em diferenças
descritas como raciais e sexuais para legitimar a manutenção das desigualdades e
hierarquias sociais. A transformação da circulação e do consumo de entorpecentes em
um problema social intensificou-se no Brasil convergindo com várias outras histórias de
controle social, cristalizadas durante os primeiros anos republicanos por meio de
reformulações legislativas, medidas policiais e campanhas médico-científicas.
Nesses anos houve uma transformação na forma como o Estado encarava as
práticas relacionadas a essas substâncias. Essa mudança pôde ser notada através da
legislação que foi, gradativamente, considerando o comércio não autorizado de
entorpecentes como uma situação de risco de envenenamento público e levando a
discussão para a prática criminosa e da subversão social. Ao mesmo tempo, houve uma
intensificação dos argumentos sociais para a consolidação de um problema público
através da transformação do caso médico das “substâncias venenosas” para o caso de
polícia dos “venenos sociais”.
O ponto crucial na história do controle dessas substâncias no Brasil foi a
elaboração de um decreto-lei proibitivo sancionado no dia 6 de julho de 1921 cujas
novidades principais consistiam, primeiramente, no estabelecimento de penas rigorosas
para os casos dos entorpecentes configurando uma relação onde estas seriam
consideradas mais perigosas que outras classes de venenos. Além disso, introduzia a
toxicomania na legislação criminal, uma manifestação patológica definida como uma
perturbação e um enfraquecimento da vontade que acarretava na perda do senso moral e
na manifestação de impulsos criminosos inatos, justificando a suspensão dos direitos do
indivíduo por ela acometido.
O decreto-lei nº 4. 294 inaugurou a repressão aos entorpecentes no país ao se
propor defender a sociedade dos perigos apresentados pelo próprio psicoativo. Com a
nova legislação o Estado poderia intervir na questão dos vícios indesejáveis assim como
vinha fazendo com outras contravenções como o jogo, embriaguez, vadiagem e
prostituição. Mas foi apenas em 1926 com a criação de uma delegacia especializada na
repressão aos entorpecentes que o comparecimento de vendedores e consumidores de
entorpecentes nos tribunais de justiça, penitenciárias e sanatórios tornou-se mais
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frequente. Personificado na figura no delegado Augusto Mendes, nomeado
especialmente para atuar no combate aos infratores da lei antidrogas, o Distrito Federal
instaurou 192 processos referentes aos crimes previstos pelo decreto-lei 4.294 de 1921
apenas no primeiro ano de funcionamento da delegacia.
As análises desses processos ajudam a entender como se deu o cotidiano
repressivo durante os últimos anos da década de 1920. Ao que tudo indica o
procedimento utilizado por Augusto Mendes para exercer suas funções foi colocar
investigadores de polícia para circular por determinadas ruas e botequins a fim de
identificar indivíduos viciosos e viciantes tanto em substâncias entorpecentes quanto
inebriantes. É notável o poder desses efetivos policiais no destino dos acusados de
toxicomania ou alcoolismo, pois estes eram comumente presos em flagrante e
imediatamente enviados ao hospício independentemente do exame médico realizado na
delegacia e tendo como único argumento legal os testemunhos destes policiais.
Os processos deixam entrever, também, as consequências práticas da
apropriação legal do alcoolismo e da toxicomania como patologias que anulam a
capacidade de escolha pessoal do indivíduo. Em alguns casos esse argumento médico
poderia servir como elemento jurídico que impelia e justificava às intervenções na
liberdade dos indivíduos revestidas de caráter assistencialista, pois o vício da pessoa em
questão já havia a privado de vontade e capacidade de escolha, tornando-a nociva a si
mesma e a sociedade. Já nos casos em que o suposto toxicômano era autor de outros
delitos, poderia considerar-se que, de alguma forma, ele não era culpado pelas outras
acusações, pois teria cometido outros crimes impelido por um automatismo próprio dos
viciados sob efeito do entorpecente ou movido pela necessidade do mesmo.
A importância em se estudar os processos criminais instaurados nesse contexto
fica ainda mais evidente quando eles escancaram a disparidade entre a lei e a prática
legal. Em alguns casos a decisões judiciais iam a favor dos acusados levando em
consideração argumentos de defesa dos mesmos que divergiam radicalmente do previsto
pela lei e dos interesses políticos expressados nos relatórios policiais. Esses casos
chamam a atenção para o fato de que os tribunais foram espaços onde não só se ergueu
um aparelho controlador da circulação dos psicoativos como também foi um lugar onde
se foi construindo o que era legítimo ou não no que se referia ao consumo e
fornecimento dessas substâncias.
De acordo com a nova legislação de entorpecentes, os indivíduos acusados de
toxicomania ou embriaguez habitual e que tivessem a suspeita confirmada em exame
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efetuado na delegacia logo após a prisão deveriam ser internados em estabelecimento
correcional adequado. Boa parte desses acusados foi enviada ao Pavilhão de
Observações, dependência do Hospital Nacional de Alienados para onde iam os doentes
antes de serem definitivamente internados.
Chegando nessa clínica, os pacientes eram submetidos a outros exames e
interrogatórios com perguntas que pudessem elucidar o diagnóstico, principalmente
sobre o que acontecera antes do internamento, ou seja, o encaminhamento policial e a
situação que o precedera. Os registros desses exames organizados em prontuários
médicos possuem informações que ajudam a entender como aconteceu a repressão aos
consumidores de substâncias psicoativas na capital brasileira a partir da maneira como
as pessoas chegavam até o hospital, em que circunstancias eram apreendidas e que
exames clínicos ou demarcadores sociais foram levados em consideração para a
conclusão de seus diagnósticos e os respectivos tratamentos aplicados. Além disso,
permitem a construção de um panorama do consumo dos entorpecentes naqueles anos
ao indicar de que maneira as pessoas passaram a consumir aqueles entorpecentes, quais
as motivações apresentadas e por quais meios de sociabilidade essas substâncias eram
veiculadas.
A análise dos livros de prontuários médicos dos meses anteriores à lei de 1921
que previa interdição de alcoólatras e toxicômanos mostra que na prática, a prisão de
toxicômanos e seu encaminhamento ao hospício por parte da polícia já faziam parte do
cotidiano carioca mesmo antes dessa sua determinação legal. Tudo indica que esse
procedimento policial fazia parte da função assistencialista da qual essa instituição era
incumbida durante aqueles anos e cujo reconhecimento social pode ser notado pelos
casos em que o toxicômano e seus familiares iam pedir a internação junto aos policiais.
Seja intervindo sobre indivíduos em via pública ou apenas recebendo a demanda de
toxicômanos que procuravam internação através da assistência policial, a polícia já
cumpria um papel de intermediação entre as pessoas que de alguma forma estavam
envolvidas com o consumo dessas substâncias e as intervenções clínicas previstas pela
medicina científica para as correspondentes patologias.
Esses prontuários mostram um contexto ao qual o decreto-lei proibitivo viria se
incorporar de maneira a reafirmar algumas relações já existentes entre consumidores de
entorpecentes, polícia e medicina. No entanto, há outros casos que indicam que o
decreto-lei significou também um choque social e cultural ao criminalizar práticas
medicinais recorrentes. A análise dos prontuários que sucedem o decreto-lei de 1921
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mostra que a proibição dos entorpecentes impulsionou a internação de diversas pessoas
de maneira mais ou menos direta.
A proibição da circulação dos psicoativos criou dificuldades para que alguns
consumidores pudessem ter acesso a essas substâncias. A abstinência advinda desse fato
fez com que algumas pessoas fossem procurar ajuda junto à assistência médica para
deixar o vício. Outros nessa mesma situação optaram por burlar a lei, recorrendo à
confecção de receitas médicas falsas para adquirir os tóxicos dos quais necessitavam.
Estes eram igualmente enviados ao hospício através da ação policial, o que chama a
atenção para uma mudança nos empenhos dessa instituição advinda das novas
demandas geradas pela proibição.
O surgimento dessa nova função policial fez com que surgissem esforços desses
efetivos no sentido de fazer cumprir a lei. Os prontuários mostram os esforços
empenhados pela polícia para reprimir consumidores e comerciantes dos tóxicos. Essa
documentação indica que além de colocar efetivos policiais em vias públicas ou
botequins estratégicos a fim de verificar quais eram os indivíduos que estavam ligados à
circulação desses entorpecentes, a polícia empenhou esforços no sentido de investigar
casos particulares com atenção especial para grupos considerados propensos ao uso dos
mesmos. Ela também se valeu das denúncias feitas por parte da sociedade e até mesmo
familiares do suspeito além de seguir cumprindo seu papel assistencialista e
encaminhando os indivíduos que a procuravam para deixarem o vício.
Os prontuários médicos também mostram situações do cotidiano das pessoas
internadas, as maneiras e razões pelas quais disseram terem começado a fazer uso dos
entorpecentes. De maneira geral, os casos diagnosticados como heroinomania e
morfinomania no Pavilhão de Observações eram de indivíduos que afirmavam terem
começado a fazer uso dos respectivos entorpecentes para aliviar dores físicas causadas
por moléstias ou traumas cirúrgicos. Na maioria desses casos o vício começara muito
antes da proibição e adveio de tratamentos médicos dentro dos próprios hospitais e
indicam que essas substâncias gozavam do reconhecimento de suas propriedades
calmantes, anestésicas, analgésicas e sedativas por parte da própria medicina científica.
Essa situação chama atenção para a contrariedade médica de uma medicina que tratava
sues pacientes com substâncias analgésicas e calmantes de características entorpecentes,
mas que deveria agir sobre aqueles que delas se tornassem dependentes.
Consequentemente, fica evidente também a dificuldade criminal de uma lei proibitiva
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que fez das pessoas habituadas ao tratamento médico pautado nessas substâncias se
encontrassem subitamente privadas dessa possibilidade e em plena ilegalidade.
Os prontuários de pacientes diagnosticados como cocainômanos possuem
algumas características que os diferenciam dos demais. Ao contrário dos pacientes de
outras toxicomanias, eles relatavam suas experiências sempre ligadas a contextos de
criminalidade, subversão social ou à imoralidade dos jogos e do comércio sexual sendo
que a grande maioria deles apresentava relações diretas com meretrizes e o cotidiano
nos cabarés.
Essas questões apontadas pela bibliografia que estudou o tema a partir da
literatura, livros médicos, relatórios policiais e a imprensa oferecem alguns indícios que
ajudam explicar o porquê a cocainomania era uma das toxicomanias mais recorrentes
nos prontuários médicos, por que motivo a maioria dessas internações decorriam de
apreensões policiais e o fato delas, quase sempre, envolverem a relação do paciente com
meretrizes ou seu cotidiano em cabarés como causalidade da prática viciosa.
Essas pesquisas mostram que, durante a década de 1920, o consumo de cocaína
aumentou consideravelmente chegando até mesmo a substituir, em alguma medida a
morfina e o éter. Livros médicos e relatórios policiais demonstravam preocupação
especial com esse entorpecente que após ter conquistado as classes mais elevadas já
vinha se alastrando para os andares mais inferiores da sociedade. O mapeamento da
repressão policial mostra que apesar de a cocaína, o “vício elegante”, estar
culturalmente relacionada às classes mais favorecidas, sendo até mesmo um símbolo de
status social, a repressão policial durante os primeiros anos da criminalização viria a
restringir às áreas de prostituição onde os estudos médicos da época estimavam que até
dois terços das prostitutas fossem consumidoras do tóxico.
Nesse momento, as prostitutas, “mensageiras do vício”, já eram associadas ao
alcoolismo pelos médicos. Os dois comportamentos eram considerados como
expressões do instinto não controlado caracterizado pela fragilidade da formação
intelectual do indivíduo. Além disso, o próprio termo “vício”, antes de adquirir o
sentido do paradigma do uso de entorpecentes, era amplamente usado para designar
uma noção de comportamento excessivo especialmente de natureza sexual. A
associação entre a cocaína, a “sensualidade doentia” e a prostituição acabou culminando
na união das duas questões na mesma chave de problema social.
É importante ressaltar que uma das obras médicas sobre entorpecentes de maior
importância e reconhecimento social durante o período foi produzida por docentes da
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Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro da qual fazia parte o Pavilhão de
Observações. Dessa forma, é provável que os médicos produtores dos prontuários aqui
estudados tivessem acesso ou até mesmo compartilhassem desses estudos que
vinculavam o uso de cocaína a um determinado tipo de classe de pessoas e ambientes.
Nos prontuários de cocainomania é notável uma atenção especial dos médicos para a
linguagem e comportamento usados pelo suspeito como um recurso para descobrirem
qual o seu meio social. Partindo do princípio de que o uso de cocaína estava vinculado a
uma determinada classe de pessoas, a identificação deste meio poderia ser decisiva para
um diagnóstico positivo ou negativo para a patologia.
Uma visita à imprensa de grande circulação do período também mostra uma
clara e direta relação entre o consumo de cocaína e o ambiente em cabarés. Ela aponta,
inclusive, que havia uma linguagem específica das pessoas que fazem uso desse tóxico,
bem como de uma classe de indivíduos que se dedicavam exclusivamente ao comércio
dessa substância, ou seja, a existência de uma rede de sociabilidade específica tecida
pelos personagens envolvidos na circulação desses entorpecentes.
Os códigos sociais, ambientes e linguagem específica relacionada a essa rede de
sociabilidade faziam parte do entendimento dos médicos do Pavilhão de Observações e
eram levados em consideração no momento de diagnosticar um paciente, constituindose em critérios que ajudavam na identificação de sua classe viciosa. Algumas
internações se sustentavam apenas com esses critérios, sem que nenhum exame clínico
justificasse um diagnóstico positivo para a cocainomania. Esses casos mostram que a
definição da pessoa em questão, sua classe social e seus costumes podiam ser até mais
importantes para os médicos no momento de diagnosticar um suspeito do que os
próprios exames médicos.
Por fim, o grande número de cocainômanos frequentadores de cabarés que
afirmaram terem iniciado seu vício instigado por influência de prostitutas ou na
presença delas bem como a análise de ocorrências policiais e processos criminais
permite afirmar que, de fato, as redes de sociabilidades ligadas aos prostíbulos eram
pelo menos um dos meios privilegiados através dos quais circulava a cocaína e que as
tais meretrizes estiveram ativamente envolvidas nesse comércio tanto como
consumidoras quanto como vendedoras desse entorpecente. Essa realidade favoreceu o
discurso e a ação repressiva de médicos e policiais que imediatamente identificaram
nesse grupo indesejado, a “classe viciosa” sobre a qual deveria agir.
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