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ORIGEM: Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de            
Enfrentamento às Drogas. 

ASSUNTO: Projeto-piloto de fiscalização de Comunidades Terapêuticas, desenvolvido        
na Comarca de Almirante Tamandaré. Participação específica do CAEX/NATE. 

 

 

RELATÓRIO FINAL 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de projeto-piloto desenvolvido com base nas deliberações do Comitê do           

Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas, nas reuniões            

ocorridas em 11 de dezembro de 2018 e 25 de fevereiro de 2019. Além da coleta de                 

informações quantitativas e qualitativas sobre a estrutura e o funcionamento das           

Comunidades Terapêuticas da Comarca de Almirante Tamandaré, resultou na elaboração          

de instrumental (conjunto de roteiros) passível de utilização em inspeções ministeriais. 

Criado pela Resolução PGJ nº 1617/2012, o referido Comitê está incumbido de: 

 
(...) promover a efetivação das ações definidas pelo GNDH e pelo Ministério            
Público do Estado do Paraná em relação ao tema, bem como acompanhar o             
planejamento e a execução dos projetos institucionais correlatos, notadamente no          
sentido de elaborar e fomentar a implementação, em âmbito estadual e municipal,            
de políticas públicas intersetoriais destinadas ao tratamento, à prevenção e ao           
combate ao uso e ao tráfico de substâncias psicoativas (artigo 1º). 

 

É composto pelo Procurador-Geral de Justiça (que o preside) e por representantes            

do Ministério Público do Estado do Paraná, nas Comissões Permanentes de Defesa da             

Saúde, da Pessoa com Deficiência e do Idoso, da Infância e da Juventude, de Combate à                

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de Defesa dos Direitos Humanos e de              

Educação, no grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH/CNPG, além de           
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representantes do CAOP Criminal e do GAECO, todos especialmente designados pela           

Procuradoria-Geral de Justiça.  

 

II. OBJETIVOS 

 

Conforme explicitado, na Ata de Reunião do Comitê do Ministério Público do            

Estado do Paraná de Enfrentamento às Droga, datada de 25 de fevereiro de 2019, o               

objetivo geral do projeto-piloto foi a aplicação de instrumento de fiscalização destinado            

aos Promotores de Justiça (Roteiro de Visita às Comunidades Terapêuticas), elaborado           

em parceria pelos CAOP´s Cível e de Proteção à Saúde Pública, na Comarca de              

Almirante Tamandaré, “cujo resultado servirá para criar um modelo passível de           

reprodução em outras Comarcas do Estado” . 

Coube à equipe de Psicólogos do CAEX/NATE a elaboração de questionários           

complementares para a análise das questões relacionadas aos direitos humanos, à saúde            

mental dos residentes, e, principalmente, à metodologia de trabalho das Comunidades           

Terapêuticas, a partir da percepção dos funcionários e dos residentes em tratamento. 

Foram, portanto, os objetivos específicos do projeto-piloto: 

 

a) construir um instrumento técnico, a partir de evidências científicas, que permita            

ao Ministério Público do Estado do Paraná aperfeiçoar ações de fiscalização junto às             

Comunidades Terapêuticas; 

b) correlacionar a metodologia do tratamento em Comunidades Terapêuticas com o           

Escore de Prontidão para Mudanças em relação à dependência química em drogas            

ilícitas; e 

c) identificar, a partir da estruturação do tratamento em fases, aquelas           

metodologias que são experienciadas pelos destinatários como características de         

terapêutica de imersão, diferenciando-as daquelas que são experienciadas como restrição          

à liberdade. 
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III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram realizadas visitas técnicas institucionais, no período de 04 e 12 junho de             

2019, nas Comunidades Terapêuticas existentes na Comarca de Almirante Tamandaré,          

ocasião em que os instrumentos desenvolvidos pela equipe do CAEX/NATE foram           

aplicados, tanto entre os residentes, quanto com a equipe técnica das instituições. 

 

a) Calendário de visitas: 

 

Data: Duração da Visita: Local: 

04/06/2019 9 horas Centro de Reabilitação e Restauração CRER JOVEM. 

05/06/2019 7 horas Comunidade Fonte de Misericórdia. 

06/06/2019 8 horas Casa de Recuperação Água da Vida CRAVI - sede         
feminina. 

07/06/2019 7 horas Casa de Recuperação Abrigo Seguro. 

12/06/2019 10 horas Casa de Recuperação Água da Vida CRAVI - sede         
masculina. 

 

Cumpre informar que duas das entidades visitadas (“Comunidade Fonte de          

Misericórdia” e “Casa de Recuperação Abrigo Seguro”) não foram consideradas para fins            

de análise e discussão, tendo em vista que durante as atividades de campo constatou-se              

o não enquadramento das mesmas no rol dos objetivos do projeto-piloto. 

A “Comunidade Fonte de Misericórdia”, de fato, funciona como sede administrativa           

de um conjunto de Comunidades Terapêuticas instaladas fora da Comarca de Almirante            

Tamandaré. Por sua vez, constatou-se que a entidade “Abrigo Seguro”, além de não estar              

adequada à normativa vigente , não possui clareza, no discurso dos próprios residentes e             1

1 a) RDC Nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2011: Dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o                    
funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do              
uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. 
 

b) RESOLUÇÃO CONAD Nº 01, DE 19 DE AGOSTO DE 2015: Regulamenta, no âmbito do Sistema                 
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coordenadores, acerca de sua identidade institucional, fato que incorre na ausência de ao             

menos um responsável técnico pelo serviço oferecido, bem como de acompanhamento           

especializado. 

 

b) Equipe responsável pela elaboração e aplicação do instrumental técnico: 

 

Psicóloga Noeli Kühl Svoboda (CRP 08/3473); 

Psicólogo Fernando Luiz Menezes Guiraud (CRP 08/2582); 

Estagiária de Pós-Graduação Aline Surdi; 

Estagiária de Pós-Graduação Adriane da Rocha Santos Pontarola; 

Estagiária de Pós-Graduação Valdinele Schulze. 

 

c) Instrumentos: 

 

Foram desenvolvidos e selecionados 02 (dois) instrumentos técnicos para a          

investigação de questões afetas às áreas de saúde mental, direitos humanos e à             

metodologia de funcionamento das Comunidades Terapêuticas, a partir da percepção de           

seus funcionários e dos residentes em tratamento. Ambos encontram-se anexados ao           

final do presente documento: 

 

1) ANEXO I (Roteiro Institucional): Elaborado por membros do corpo técnico          

do CAEX/NATE, tem como objetivo levantar dados referentes ao modelo e método de             

tratamento ofertado pelas diferentes entidades a partir da visão dos profissionais que a             

integram e que compõem sua equipe técnica de referência. Tal anexo, ainda, possui             

como critérios de inclusão dos participantes: trabalhar na Comunidade Terapêutica há,           

pelo menos, 6 meses; e responder às questões propostas em caráter voluntário. 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, as entidades que realizam o acolhimento de pessoas,                
em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa,              
caracterizadas como comunidades terapêuticas. 
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2) ANEXO II: O Anexo II, subdividido em Roteiro de Informações          

Sociobiográficas (Anexo IIA), Roteiro sobre Padrão de Uso de Substâncias Psicoativas           

(Anexo IIB - URICA), e Roteiro sobre Modelo e Método de Tratamento (Anexo IIC), tem               

sua aplicação voltada aos residentes das entidades visitadas. São considerados os           

seguintes critérios de inclusão dos participantes em todo instrumental abarcado por este            

anexo: participar das atividades propostas em caráter voluntário; dispor de, ao menos,            

grau mínimo de alfabetização (ensino fundamental); e apresentar capacidade cognitiva          

que permita a resolução das questões. 

 

● Anexo IIA: Trata-se de questionário sociobiográfico semi-estruturado, elaborado        

especificamente para o Projeto-piloto ora em tela, com o objetivo de obter dados             

sociais, econômicos e de histórico familiar dos residentes das Comunidades          

Terapêuticas, assim como maiores informações a respeito do tipo e consumo de            

substâncias; 

 

● Anexo IIB: Refere-se a University of Rhode Island Change Assessment Scale           

(URICA), escala composta, em sua versão reduzida (validada e adaptada em           

território nacional) , por 24 itens. Objetiva verificar os estágios motivacionais para           2

mudança de comportamento, demonstrando matematicamente, segundo Souza et        

al. (2013), a quantidade de pontos obtidos em cada um dos estágios de mudança,              

e a predominância em algum deles. Ainda, a URICA tem como base o Modelo              

Transteórico de Mudança de Comportamento, proposto por James Prochaska e          

colaboradores nos anos 70.  

 

● Anexo IIC: Assim como o Anexo IIA, tal roteiro foi especificamente construído para             

o Projeto-piloto ora em tela, tratando-se de questionário, aplicável por meio de            

entrevista individual, contendo perguntas sobre o modelo e o método de tratamento            

2 SZUPSZYNSKI, K. P. Del R. & OLIVEIRA, M. da S. Adaptação brasileira da University of Rhode Island                  
Change Assessment (URICA) para usuários de substâncias ilícitas, 2008a. 
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das Comunidades Terapêuticas para levantamento de dados com base nas          

percepções e vivências de seus residentes.  

 

IV. MODELO TRANSTEÓRICO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 

 

De acordo com estudos realizados por Szupszynski e Oliveira (2008b), frente a um             

contexto marcado pelo crescente consumo de drogas e, em contrapartida, pela           

progressiva formulação de diferentes modalidades de tratamento, a motivação vem          

ganhando destaque nas pesquisas afetas à temática da dependência química enquanto           

fator influenciador da eficácia nas diversas terapêuticas desenvolvidas e ofertadas, uma           

vez que constitui a força propulsora que move os indivíduos na direção de um objetivo               

específico.  

Ainda segundo estas autoras, um dos achados mais relevantes destas          

investigações, com destaque para os escritos de Prochaska, Diclemente e Norcross           

(1992), refere-se à necessidade de avaliação e acesso do estágio de prontidão para a              

mudança dos sujeitos em tratamento (independentemente de sua modalidade) para que,           

posteriormente, se adequem as intervenções terapêuticas a eles, favorecendo, assim,          

maior efetividade e adesão às atividades e ações propostas.  

A partir do objetivo de desenvolver um método de exame dos diferentes estágios             

de motivação para mudança possíveis de um indivíduo, James Prochaska e           

colaboradores, com base em análises comparativas de 29 teorias e enfoques           

psicoterápicos a respeito dos processos de mudança, desenvolveram, na década de 70, o             

que ficou conhecido como Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento (MTT).  

Este modelo atenta sobre a mudança intencional dos sujeitos, ou seja, a            

identificação da capacidade de tomada de decisão de cada um. Ainda, encontra seu             

fundamento na premissa de que a modificação de um comportamento-problema acontece           

ao longo de um processo, no qual as pessoas passam por diversos níveis ou estágios de                

motivação para a mudança (Szupszynski & Oliveira, 2008b; Prochaska, Diclemente &           
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Norcross, 1992; Prochaska & Diclemente, 1982). 

Inicialmente, foram concebidos quatro principais estágios de motivação, a saber:          

pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção. Posteriormente, segundo       

Szupszynski e Oliveira (2008b), verificou-se que entre o estágio de contemplação e o da              

ação, haveria uma fase de planejamento das ações. Esse período foi denominado por             

Prochaska, Diclemente & Norcross (1992) de determinação ou preparação. Cumpre          

informar, no entanto, que, para fins do presente relatório, apenas os quatro níveis             

motivacionais inicialmente reportados serão caracterizados, visto serem eles avaliados         

pela Escala URICA, utilizada como instrumental nas diligências de campo realizadas. 

No estágio de pré-contemplação não se observa intenção de mudança, pelo           

sujeito, de seus comportamentos problemáticos e, em verdade, a existência de um            

problema é comumente negada. Os chamados pré-contempladores, assim, dificilmente         

procuram ajuda para iniciar seu processo de mudança, e, quando o fazem, em geral são               

impelidos por motivos externos, a exemplo dos encaminhamentos, evidenciando grande          

resistência à mudança e evitando tudo aquilo que os remeta a seu problema (Szupszynski              

& Oliveira, 2008b). 

A este respeito, nos termos de Prochaska, Diclemente & Norcross (1992): 

 
Os pré-contempladores processam menos informações sobre seus problemas,        
dedicam menos tempo e energia à reavaliação de si mesmos e experimentam            
menos reações emocionais aos aspectos negativos de seus problemas. Além          
disso, eles são menos abertos a outras pessoas importantes sobre seus           
problemas e pouco fazem para desviar sua atenção do ambiente em direção à             
superação de problemas. Na terapia, esses seriam os clientes mais resistentes ou            
menos ativos (PROCHASKA, DICLEMENTE & NORCROSS, 1992, p. 1109,         
tradução nossa). 

 

Durante o estágio de contemplação, por seu turno, o sujeito admite ter um             

problema e, mostrando ter preocupação com sua situação, a partir da avaliação das             

vantagens e desvantagens nela existentes, considera possibilidades de mudança. Porém,          

conforme alertam Szupszynski e Oliveira (2008b), apesar desse movimento em direção à            

mudança, os contempladores possuem alto grau de ambivalência, ou seja, apresentam           
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nítida vontade de mudar, permeada por momentos de ansiedade e dúvida que podem             

enfraquecer sua força motivacional.  

Quanto ao estágio de ação, Prochaska, Diclemente & Norcross (1992) poderam: 

 
Durante o estágio de ação, as pessoas adotam níveis mais altos de autoliberação             
ou força de vontade. Cada vez mais acreditam que têm autonomia para mudar             
suas vidas de maneira significativa. A ação bem-sucedida também envolve o uso            
eficaz de processos comportamentais, como contra-condenação e controle de         
estímulos, a fim de modificar os condicionantes que freqüentemente provocam          
recaídas. Na medida em que a ação é um estágio particularmente estressante, os             
indivíduos dependem cada vez mais do apoio e da compreensão dos           
“relacionamentos de ajuda” (PROCHASKA, DICLEMENTE & NORCROSS, 1992,        
p. 1109, tradução nossa). 

 

Com base na citação acima, conjetura-se que, na visão dos autores, é no nível da               

ação que a modificação dos comportamentos se dá de modo mais visível, quando             

comparada aos outros estágios de motivação. No entanto, trata-se de um período que             

exige muita dedicação e energia pessoal, além do apoio e compreensão dos            

companheiros. Ademais, Szupszynski e Oliveira (2008b) advertem que, nessa etapa do           

processo de mudança, é imprescindível que o indivíduo tome consciência de que faz-se             

necessária a manutenção dos progressos que, uma vez alcançados, não estão garantidos            

permanentemente. 

No que lhe concerne, o estágio de manutenção é, de acordo com os estudos de               

Szupszynski e Oliveira (2008b), o grande desafio no processo de mudança, sendo            

marcado pela estabilização do comportamento-problema que se encontra em seu cerne.           

Requer constante esforço por parte do sujeito para consolidar os ganhos conquistados            

nos outros estágios, bem como para prevenir lapsos e/ou recaídas. 

Enfim, salienta-se, com base na classificação anteriormente descrita, que,         

conforme apontado por Prochaska e Diclemente (1982), esta divisão do processo de            

modificação de comportamentos-problema em distintos níveis foi estabelecida        

didaticamente, dizendo, assim, respeito a uma:  

 
(...) representação ideal das etapas de mudança em que os clientes progridem            
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linearmente de um estágio para o próximo. Na prática, porém, sabemos que a             
dimensão temporal é bastante dinâmica podendo os clientes regredir às vezes,           
bem como progredir em outros tempos. (...) Os clientes também podem parar em             
uma etapa particular (PROCHASKA & DICLEMENTE, 1982, pp. 282-283, tradução          
nossa). 

 

V. VIDA INSTITUCIONAL E AMBIÊNCIA DEMOCRÁTICA 

 

As Comunidades Terapêuticas (CTs) são definidas por De Leon (2009), professor e            

pesquisador americano reconhecido como uma das principais autoridades mundiais em          

pesquisas sobre este tipo de instituição, como um serviço residencial transitório de            

atendimento a dependentes químicos, que possui caráter voluntário, e que oferece um            

ambiente protegido.  

Para ele, ademais, as CTs têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos               

indivíduos, bem como sua reinserção social, ultrapassando, deste modo, a intervenção           

pautada apenas sobre o estigma da abstinência. Assim, as questões de maior relevância             

a respeito deste perfil de organização dizem respeito ao delineamento e efetividade de             

sua abordagem terapêutica, sendo o principal agente nela envolvido a comunidade por si             

mesma, ou seja, o ambiente social e a convivência entre os pares. 

Consoante a tal percepção, o estudo realizado por Scaduto, Barbieri e Dos Santos             

(2015) permitiu aos autores verificarem que na modalidade de tratamento desenvolvida           

pela CT, a vinculação dos residentes aos princípios institucionais é fator decisivo            

para a efetividade dos resultados, uma vez que a mudança de comportamento            

possui relação com experiências e percepções nos níveis intra e interpessoal, bem            

como no desenvolvimento de valores sociais. 

É neste ponto que as noções de vida e ambiência democráticas podem ser             

trazidas. Para ser eficaz, a aprendizagem de um novo estilo de vida pelos residentes em               

recuperação precisa colapsar paradoxalmente a experiência de privação de liberdade em           

consciência de imersão dos sujeitos em um ambiente pautado pela participação ativa e             

aprendizagem ao vivo, esta última, balizada nas experiências dos pares e dos            

profissionais que também se apresentam como membros da comunidade. Para ser eficaz,            
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a abordagem terapêutica das CTs precisa caracterizar uma imersão em ambiência           

institucional democrática , sendo, tal ambiência, saudável e madura. 

Winnicott (1999), pediatra e psicanalista inglês, relata, em seus estudos, suas           

conclusões a respeito da necessidade de haver determinada proporção de indivíduos           

saudáveis em uma sociedade para que ela seja - e assim permaneça - democrática. O               

autor recorre, para manifestar suas ideias, a uma formulação estatística de percentuais            

entre indivíduos saudáveis (ou maduros) e não-saudáveis, do ponto de vista da            

subjetivação psicanalítica, supondo que a porcentagem mínima de pessoas maduras,          

suficiente para indicar uma tendência democrática inata em uma comunidade, seria em            

torno de 30%. 

Para o autor, tal montante de indivíduos conseguiria coletivamente influenciar cerca           

de 20% de pessoas passíveis de transformação (chamadas por ele de “indeterminadas”,            

ou seja, nem completamente maduras, nem completamente não-saudáveis), a ponto de           

elas serem incluídas entre os maduros, totalizando, assim, 50% da sociedade. Caso o             

percentual de indivíduos saudáveis fosse menor do que 30%, os “não maduros” seriam a              

maioria, e dessa maioria surgiria uma tendência antidemocrática no corpo social           

(Winnicott, 1999). 

A este respeito, em seus termos: 

 
Se houver 30 por cento de pessoas maduras, talvez 20 por cento dos             
indeterminados possam ser suficientemente influenciados a ponto de serem         
incluídos entre os maduros, elevando então o total para 50 por cento. Se, no              
entanto, a porcentagem madura cair para 20 por cento, pode-se esperar uma            
queda ainda maior na porcentagem dos indeterminados que agiriam de modo           
maduro. Se os 30 por cento maduros na comunidade recuperarem os 20 por cento              
indeterminados, ou seja, um total de 50 por cento, talvez 20 por cento dos              
maduros na comunidade só recuperem 10 por cento dos indeterminados, ou seja,            
um total de 30 por cento. Enquanto um total de 50 por cento indicaria uma               
tendência democrática inata suficiente para efeitos práticos, 30 por cento não           
seriam suficientes para evitar uma submersão no meio constituído pelos          
anti-sociais (ocultos e manifestos) somados aos indeterminados; (...). Segue-se         
uma tendência antidemocrática (...) (WINNICOTT, 1999, p. 256). 
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Destacamos que, em nossos estudos, a proposição acima referenciada encontra          

respaldo nos resultados da pesquisa realizada por Perrone (2019) em Comunidade           

Terapêutica instalada no interior do estado de São Paulo. 

Segundo Perrone, a referida CT, que atendia a população local e regional, com             

características sociodemográficas e de dependência química próprias, passou a receber          

um volume muito grande de novos residentes, egressos da Cracolândia/SP, muitos sem            

referência familiar, baixa escolaridade, maior tempo em situação de rua, com um nível de              

gravidade maior de dependência e níveis de fissura muito maiores.  

Tendo em vista que 50% das vagas desta Comunidade passaram a ser            

conveniadas ao programa responsável pelos encaminhamentos, gerou-se surpreendente,        

e inesperada, mudança no perfil dos acolhidos, fato que provocou um desajuste            

generalizado no funcionamento da instituição como um todo, tanto no que diz respeito ao              

desenvolvimento das atividades diárias, quanto na atuação da equipe e nas relações            

intragrupais (Perrone, 2019). 

Ainda segundo Perrone (2019), após alguns meses de constantes avaliações e           

ajustes do programa percebeu-se a necessidade da criação de um fluxo regional para os              

encaminhamentos recebidos da Cracolândia/SP. Progressivamente, observou-se nova       

alteração no perfil do público atendido pela Comunidade Terapêutica, com reflexos na            

melhora das taxas de alta terapêutica, no ano subsequente. 

A despeito de suas distintas bases teóricas, De Leon (2009), Winnicott (1999) e             

Perrone (2019), tendo em vista o exposto, concebem, consensualmente, que a vida            

democrática abarca uma aprendizagem do tipo “ao vivo” entre os indivíduos que            

compõem determinada comunidade, e depende de uma ambiência suficientemente boa          

para que possa efetivamente mobilizar a práxis de uma participação ativa e representativa             

do sujeito, bem como o funcionamento inato da máquina democrática, fundamental para o             

processo de mudança e amadurecimento. 
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VI. A AMBIÊNCIA DEMOCRÁTICA COMO EXPERIÊNCIA DE TRANSIÇÃO DA         

DEPENDÊNCIA ABSOLUTA PARA A INDEPENDÊNCIA RELATIVA 

 

Winnicott estabelece a “continuidade de ser” e a “tendência inata para o            

amadurecimento” como aspectos fundamentais de sua teoria do amadurecimento         

pessoal, explicitando as características gerais do desenvolvimento afetivo do ser humano           

a partir de uma condição primária de dependência absoluta na infância, para alcançar a              

fase de independência relativa na maturidade.  

Para Winnicott, o processo de amadurecimento afetivo é impulsionado pela          

necessidade de ser, pela tendência inata à integração e a ação facilitadora de um              

ambiente “suficientemente bom”, ou seja, suficiente na comunicação e no entendimento           

das necessidades do sujeito, e na possibilidade de se viabilizar como convivência            

espontânea. Assim, o despertar do sujeito para a cultura corresponde, na saúde mental, à              

possibilidade de conjugar o mundo psíquico interior com a realidade externa, que permita             

viver, habitar e constituir uma terceira área de experiência simbólica, denominada de            

transicional  (Fulgencio, 2008). 

Ser, no contexto winnicottiano, significa ser por si mesmo e não como consequente             

de uma reação. Ainda que o ser humano possua uma tendência inata à integração ou ao                

amadurecimento, essa tendência não é um determinante puramente biológico, que o           

conduz para fins biologicamente determinados, sobrepondo-se ao meio. Antes, para que           

essa tendência possa realizar-se, é necessário que o ambiente o sustente ativamente            

desde o nascimento (Loparic, 2000).  

Contudo, não basta que o tempo passe para que o processo de amadurecimento             

ocorra. Winnicott (1965) ensina: “Neste lugar que é caracterizado pela existência           

essencial de um ambiente sustentador, o ‘potencial herdado’ está se tornando uma            

‘continuidade de ser’. A alternativa a ser é reagir, e reagir interrompe o ser e o aniquila” (                  

p.47). A necessidade essencial do existir humano, independente da fase de           

desenvolvimento, é a de ser.  

12  



CAEX/NATE – Núcleo de Apoio Técnico Especializado 
Resolução PGJ nº 4467/2013 

REDMINES #67206, #67127, #67130, #67410 e #68228  

Para Fulgencio (2008): 

  
“Tudo aquilo que quebra a continuidade de ser, num momento em que essa             
quebra não pode ainda ser suportada, é vivido como trauma e atrapalha ou             
paralisa o processo de amadurecimento. Caberá ao ambiente reconhecer as          
necessidades específicas da criança, dando-lhe as condições para que ela seja e            
continue sendo. A concepção de Winnicott sobre as dificuldades do ser humano            
na sua vida com outros seres humanos não é ingênua; ele sabe que a vida é                
difícil, que a existência infantil e adulta é repleta de ambigüidades e dificuldades             
nas relações do ser humano consigo mesmo e com os outros, mas que é próprio               
da saúde experimentar a vida como algo que vale a pena” (FULGENCIO, 2008, p.              
83). 

 

Conforme ensina Winnicott (1999):  

 
A vida de um indivíduo são se caracteriza mais por medos, sentimentos            
conflitantes, dúvidas, frustrações do que por seus aspectos positivos. O essencial é            
que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-se             
por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um               
sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o             
indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia          
(WINNICOTT, 1999, p. 30). 

 

Sendo o amadurecimento esse aspecto do desenvolvimento afetivo que vai da           

dependência para a independência, mostra-se relevante analisar a ação do ambiente para            

auxiliar ou prejudicar o desenvolvimento da “continuidade do ser” na ambiência           

característica da Comunidade Terapêutica.  

Para Winnicott (1988):  

 
A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha,            
podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a             
bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano,           
diríamos “sendo”. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou               
menor do que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se                
modifica como reação a uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso               
próprio. Em termos do animal humano, isto significa uma interrupção no ser, e o              
lugar do ser é substituído pela reação à intrusão (WINNICOTT, 1988, p. 148).  

 

Para que o agir seja expressão de um impulso próprio, ou seja, gesto espontâneo,              

o ambiente precisa acolhê-lo; caso contrário, a ação cai no vazio e a reação se               
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estabelece no processo, destruindo o ser. Contudo, não se trata de um ambiente perfeito              

que atenda o sujeito exatamente no momento e medida das suas necessidades, situação             

irreal e impraticável, mas um ambiente que possa atender as necessidades na medida da              

tolerância deste ao não atendimento e à não comunicação. Defasagens podem acontecer,            

porém o essencial é que o ambiente possa prover satisfatoriamente, de maneira natural,             

ou seja, suficientemente adaptado às suas necessidades, e não aos seus desejos e             

vontades.  

Neste período de adaptação, o brincar se estabelece como período transicional que            

se desvela como expressão de saúde psíquica, ocasião em que a criança expressa sua              

agressão, adquire experiência, controla ansiedades, estabelece contatos sociais como         

integração da personalidade e como expressão de prazer. 

Schiller, segundo estudos de Belo e Scodeler (2013), conceitua impulso lúdico           

como uma área ou estágio transicional que permite que razão e sensibilidade atuem             

juntas sem que haja a sobreposição de uma à outra. Desta forma, "o homem é como que                 

recriado em todas as suas potencialidades e recupera sua liberdade tanto em face das              

determinações do sentido quanto em face das determinações da razão" (Schiller, 1989,            

p.17). Assim, o homem pode verdadeiramente experimentar um estado de liberdade. 

Contudo, quando a relação de cuidado é recorrentemente frustrada cadeias          

reativas se estabelecem originando a decepção, ou seja, processos defensivos que           

caracterizam a descontinuidade do ser, interrompendo não só a brincadeira como o            

desenvolvimento/amadurecimento.  

A partir das funções de espontaneidade e de reatividade acima apresentadas,           

pode-se indagar: Como a ambiência pode interferir no desenvolvimento pessoal e afetivo            

nas Comunidades Terapêuticas? Enquanto cenário para relações protegidas, a ambiência          

nas Comunidades Terapêuticas se constitui como momento transicional, em que a           

liberdade pode ser experienciada como ímpeto de vida e não como restrição ou alienação              

da presença.  

Sob esta perspectiva, enquanto ambiente protegido, a comunidade, para cumprir          
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sua finalidade terapêutica, precisa se constituir como locus transicional da travessia           

psicossocial dos residentes rumo à sobriedade, a partir de uma metodologia dinâmica de             

relações inter-humanas que conjugue o desenvolvimento afetivo e relacional,         

transformando a reação defensiva de abuso em saúde, que, no sentido mais amplo, é a               

materialização da liberdade, ou seja, “continuidade de ser”. 

 

VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1) Apresentação e Discussão dos Dados do Roteiro Institucional: Modelo e          

Método de Tratamento -  Anexo I:  

 

O levantamento de dados referentes ao modelo e método de tratamento ofertado            

pelas diferentes entidades a partir da visão dos profissionais que compõem sua equipe             

técnica de referência foi possível por intermédio da aplicação do Anexo I, previamente             

caracterizado. Com base nas respostas dos entrevistados, todos eles Psicólogos que           

atuam nas instituições, um comparativo entre as Comunidades Terapêuticas visitadas          

pôde ser traçado, e será apresentado no que segue, a partir de 7 (sete) principais               

categorias de análise: 

 

1.1 Ênfase Metodológica Utilizada; 

1.2 Composição da Equipe de Trabalho; 

1.3  Programas de Tratamento; 

1.4 Atividades Oferecidas aos Familiares dos Residentes; 

1.5 Duração Planejada do Tratamento; 

1.6 Ambiente de Comunidade; 

1.7 Regras, Sanções e Privilégios. 
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1.1 Ênfase Metodológica Utilizada 

 

No que se refere à ênfase metodológica utilizada nas CTs visitadas, percebeu-se,            

com base no relato dos profissionais entrevistados, prevalência de hibridismo em todas            

elas, ou seja, as instituições assumem a proposta de constituir seu modelo de tratamento              

embasadas tanto em orientações técnico-científicas, quanto em preceitos e traços de           

cunho religioso. Diferentemente das outras entidades, a CT 1, ainda, conforme           

demonstrado no gráfico abaixo, possui um terceiro tipo de orientação, de caráter médico             

(âmbito da psiquiatria) a compor, conjuntamente com as demais, a terapêutica ofertada.  

 

 
GRÁFICO Nº 01 

 

Estes dados, cumpre informar, estão em consonância com a literatura existente           

sobre a temática do tratamento em Comunidades Terapêuticas, segundo a qual: 

 
(...) as CT, que apresentam uma ampla flexibilidade a fim de adaptar-se a várias              
culturas e níveis sociais, trabalhando basicamente em três linhas de atuação:           
espiritual (trabalha-se com religiosidade e apoio de ex-internos), científica         
(psicólogos, médicos, assistentes sociais e voluntários de diversas áreas) e mista           
(união das duas citadas anteriormente) (SABINO & CAZENAVE, 2005, p. 172). 
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Ainda segundo a literatura: 

 
(...) as fazendas de recuperação funcionam regidas por disciplina, trabalho e           
espiritualidade como recursos terapêuticos dentro de uma vida comunitária.         
Propõem-se a educar os internos sobre a dimensão espiritual, emocional,          
física, mental e social (Souza et al, 2013, p. 266, grifos nossos). 

 

1.2 Composição da Equipe de Trabalho 

 

Quanto à equipe de referência das instituições, composta por pessoas          

responsáveis pela manutenção dos espaços físicos e sociais das CTs, bem como por             

uma equipe técnica, responsável pelo acompanhamento e intervenção junto aos          

residentes em seus tratamentos, pudemos verificar perfil consideravelmente distinto entre          

as Comunidades visitadas, tanto no que se refere ao escopo de profissionais que as              

compõem, como pelo contrato de serviço estabelecido com eles, conforme demonstrado           

no gráfico abaixo: 

 

 
GRÁFICO Nº 02 

 

Segundo informações contidas no gráfico nº 02, enquanto a CT 1 conta,            
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primordialmente, com a colaboração de ex internos e obreiros para a realização das             

atividades, em sua maioria de caráter voluntário, e dispõe de algumas parcerias com             

profissionais da área de saúde para o atendimento dos residentes, as CTs nº 2 e nº 3                 

estabelecem contratos de trabalho do tipo CLT com Assistentes Sociais e Psicólogos para             

a condução do serviço proposto.  

Ademais, a CT 2, conforme informações fornecidas pelo Psicólogo entrevistado,          

disporia também de contratos CLT realizados com profissionais Educadores para o           

desenvolvimento de projetos junto aos sujeitos em tratamento. 

 

1.3  Programas de Tratamento 

 

Segundo estudos realizados por Sabino e Cazenave (2005), as Comunidades          

Terapêuticas se constituem enquanto modelo de tratamento residencial, tendo seu          

funcionamento fundamentado: 

 
(...) na premissa de que, quando não se é possível promover mudanças no             
indivíduo dependente, passa a ser necessário alterar a sua condição, seu meio            
ambiente e removê-lo da situação onde o consumo ocorre. O processo terapêutico            
focaliza intervenções pessoais e sociais, atribuindo funções, direitos e         
responsabilidades ao indivíduo dependente em ambiente seguro em relação ao          
consumo de drogas. As características dessa abordagem de tratamento, segundo          
o Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos Estados Unidos (NIDA), (...) são             
‘ambientes residenciais, livres de substâncias tóxicas, que usam como modelo          
hierárquico etapas de tratamento que refletem níveis cada vez maiores de           
responsabilidade social e pessoal. É utilizada a influência de companheiros para           
ajudar cada pessoa a aprender e assimilar as normas sociais e desenvolver            
habilidades cada vez mais eficazes’ (SABINO & CAZENAVE, 2005, p. 177). 

 

Esta caracterização geral do serviço e preceitos que embasam a prática de            

Comunidades Terapêuticas no âmbito da adicção, permite ponderar acerca dos distintos           

programas de tratamento das entidades, desenvolvidos de modo a respeitar as           

particularidades sociodemográficas de seus destinatários, bem como os tipos e frequência           

de uso de drogas, com vistas a estruturar condições favoráveis à criação de um ambiente               

suficientemente bom, no qual direitos, responsabilidades, relações interpessoais e o          
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próprio padrão de consumo da substância são trabalhados. 

Os programas desenvolvidos e ofertados pelas instituições para viabilizar o alcance           

dos objetivos a que se propõem, geralmente se estruturam com base em hierarquias,             

metas, rotina bem delimitada, e conferem, ainda, grande importância ao papel da            

convivência comunitária e da troca de experiências entre os residentes. Os mais            

encontrados em nossa pesquisa foram: Métodos dos 12 passos AA (Alcoólicos           

Anônimos); Métodos dos 12 passos NA (Narcóticos Anônimos); Programa para          

Tabagismo, e Dinâmicas de grupo. 

De acordo com as informações obtidas nas visitas realizadas em distintas           

Comunidades Terapêuticas da Comarca de Almirante Tamandaré, pôde-se observar que          

as instituições, em sua maioria, utilizam a combinação de mais um destes programas de              

tratamento, conforme demonstrado no gráfico nº 03. 

 

 
GRÁFICO Nº 03 

 

É possível observar, no gráfico acima, a prevalência da utilização de dinâmicas de             

grupo no estabelecimento de uma proposta terapêutica nas diferentes CTs. O método dos             

12 passos NA também mostrou-se frequentemente adotado (duas das três entidades           
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fizeram menção a seu emprego). 

 

 
GRÁFICO Nº 04 

 

Ainda no que tange ao Programa de Tratamento das instituições visitadas, o            

gráfico nº 04 nos permite atestar o predomínio da oferta de psicoterapias grupais na              

composição das atividades propostas aos residentes, fato que vem ao encontro da            

importância concedida ao caráter comunitário das Comunidades Terapêuticas, acima         

referenciado. Também prevalente, mas não de forma unânime, foi a menção da adoção             

de grafoterapia, videoterapia e psicoterapia no rol de modalidades terapêuticas          

disponibilizadas aos sujeitos em recuperação. 

Além destas, outras atividades comporiam o modelo de tratamento apresentado          

por cada entidade, estando elas categorizadas em: atividades de saúde (com predomínio            

da oferta de atendimento Odontológico, Médico Clínico e de Nutrição, para além dos             

serviços de Psicologia); atividades de lazer (com destaque para a realização de esportes             

e de práticas culturais); atividades espirituais (sendo comuns, entre as instituições           

visitadas, a realização de orações, leitura da palavra, meditação e cultos); atividades            

individuais e coletivas; e atividades educativas (com destaque para a promoção de            

palestras). 
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Distinção de posicionamento pôde ser percebida, de acordo com informações          

prestadas pelos profissionais de cada entidade, quanto à presença (ou não) de            

laborterapia no quadro terapêutico por elas desenvolvido. Neste sentido, enquanto a CT 1             

confirma que o trabalho faz parte do tratamento oferecido, as CTs nº 2 e nº 3 negam sua                  

participação no conjunto de atividades realizadas, mas atestam que os residentes em            

recuperação auxiliam na manutenção da casa como forma de ressocialização e de            

assunção de responsabilidades, nomeando este rol de atividades como “autocuidado”. 

 

1.4 Atividades Oferecidas aos Familiares dos Residentes 

 

Herzog e Wendling (2013), baseados nos estudos de Hermeto, Sampaio e Carneiro            

(2010) e em entrevistas realizadas com Psicólogos atuantes na área da adicção,            

argumentam a respeito da grande influência das relações familiares no âmbito da            

dependência química, haja vista o fato de serem elas responsáveis por oportunizar a             

aprendizagem dos indivíduos com relação aos sentimentos, à autonomia e a           

compreensão de limites.  

Assim, quando permitem a vivência de liberdade e responsabilidade, bem como           

incidem na construção de vínculos consistentes, compõem fatores de proteção. Em           

contrapartida, se pautado em experiências de superproteção, conflitos e infantilização, o           

ambiente familiar acaba se tornando importante fator de risco à mudança, prejudicando a             

continuidade e eficácia do tratamento dos dependentes.  

Tendo por base tamanha influência, a articulação das Comunidades Terapêuticas          

com as famílias dos residentes, e o desenvolvimento de atividades que a integrem ao              

tratamento ofertado, mostram-se fundamentais para a eficácia do mesmo. Ainda,          

promover intervenções que envolvam os próprios vínculos familiares, na tentativa de           

reestruturação e modificação dos fatores de risco que eles possam apresentar,           

contribuem para a manutenção da mudança do estilo de vida proposta pelas instituições,             

e da motivação para o tratamento.  
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O gráfico a seguir apresenta os dados levantados por meio da aplicação do Anexo I               

nas entidades visitadas, referentes às atividades oferecidas aos familiares dos residentes:  

 

 
GRÁFICO Nº 05 

 

Conforme demonstrado no gráfico nº 05 são oferecidos pelas distintas          

Comunidades: atendimento familiar individual; visitas dos familiares aos residentes; e          

visitas dos residentes aos familiares. Duas das CTs (nº 2 e nº 3), realizam também visitas                

domiciliares. Outras formas de integração família-instituição mencionadas pelos        

profissionais entrevistados foram: convite para participação em datas comemorativas (CT          

1); Convite para a participação em atividades externas (CT 2); e Grupos de partilha              

autogeridos (CT 3). 

 

1.5 Duração Planejada do Tratamento 

 

O gráfico nº 06 apresenta o quesito da duração planejada do tratamento com base              

em questões a respeito do critério de permanência dos residentes nas Comunidades            

Terapêuticas; da existência de período mínimo e máximo de tratamento; do processo de             

mudança por fases; bem como da condição daqueles sujeitos que completam o período             

previsto para a terapêutica proposta pela instituição. 
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GRÁFICO Nº 06 

 

Os dados acima representados permitem constatar que a voluntariedade dos          

residentes em recuperação é fator bastante importante para a permanência destes nas            

entidades, sendo destacada por todos os profissionais interpelados.  

Ainda consensual entre as CTs visitadas, é a estruturação do tratamento no            

formato de “fases”, forma privilegiada de avaliar os avanços alcançados pelos residentes,            

divergindo, no entanto, quanto aos critérios para o avanço de uma etapa a outra.              

Enquanto a CT 1 destaca o fator tempo para a mudança de fase, as CTs nº 02 e nº 03                    

acrescentam a mudança no comportamento e assunção de novas responsabilidades          

como distinguidores dos estágios de tratamento.  

Quanto aos períodos mínimo e máximo, as três entidades possuem período           

máximo de permanência no tratamento, podendo ser este de 3 meses (CTs nº 02 e nº 03                 

- tratamento de adolescentes), 5 meses (CTs nº 02 e nº 03 - tratamento de adultos) e 6                  

meses (CT nº 01 - tratamento de todos os residentes). Entretanto, apenas a CT 1               

mostrou ter determinado tempo mínimo de convivência e participação dos residentes nas            

atividades. 

Foi possível constatar que o alcance do tempo máximo de permanência no            

tratamento não se apresenta como fator garantidor da mudança nos estilos de vida dos              

indivíduos, tendo em vista que os profissionais de todas as instituições alegaram existirem             
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residentes que, mesmo alcançando o período limite da proposta terapêutica, não teriam            

avançado para a última fase do programa. 

Ademais, verificou-se também, conforme relato dos entrevistados, que nas três          

Comunidades visitadas não estão previstos serviços de pós-tratamento para os          

residentes em recuperação, serviços, por seu turno, responsáveis, em tese, pela           

promoção da continuidade do tratamento destes no espaço extra-institucional, em uma           

perspectiva de favorecimento da manutenção dos resultados alcançados por intermédio          

da imersão terapêutica anterior. 

 

1.6 Ambiente de Comunidade 

 

Para que a questão do “ambiente de comunidade” possa ser avaliada nos termos             

do presente relatório, a prévia retomada de conceitos importantes, previamente          

mencionados, faz-se necessária. 

De Leon (2009) pondera que a abordagem e espaço de tratamento em tela é tanto               

um contexto em que ocorre a mudança, como também um método que a facilita,              

constituindo-se, desta forma, como ambiente terapêutico. Assim, para ele, as          

Comunidades Terapêuticas são instituições que têm por finalidade ofertar um ambiente           

protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça apoio e tratamento aos           

dependentes químicos.  

Ainda segundo seus estudos, o principal agente terapêutico nesta metodologia de           

tratamento, é a comunidade por si mesma, ou seja, o ambiente social e a convivência               

entre os pares, sustentadora de uma aprendizagem do tipo “ao vivo”, tendo em vista que               

o sucesso na recuperação dos companheiros serve de guia no percurso uns dos outros. 

Tendo por base tal argumentação, pode-se constatar que a construção de um            

ambiente comunitário verdadeiramente democrático ultrapassa o atendimento à        

normativas estabelecidas para a estrutura física das entidades, na medida em que a             

participação e integração entre os residentes e destes com a família e com o corpo social                
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mais amplo do município tornam-se fundamentais para a efetividade do tratamento           

oferecido. 

No tocante aos pontos acima levantados, observou-se, de um modo geral, no relato             

dos profissionais interpelados, certa ambiguidade no reconhecimento da importância dos          

grupos de encontro e papel dos companheiros ao longo do tratamento nas instituições.             

Desta forma, se por um lado discorrem sobre a influência das orientações e ajuda mútua               

na motivação e na mudança do estilo de vida dos residentes em recuperação, e atestam               

que os relacionamentos interpessoais são usados para transmitir ensinamentos sobre o           

bem viver, por outro, declaram (é o caso das CTs nº 02 e nº 03) não haverem grupos                  

comunitários ou terapêuticos entre os residentes da entidade .  

Ademais, quando questionados sobre a abordagem da CT com relação aos direitos            

fundamentais, a grande maioria dos entrevistados pontuou que “não há nada           

sistematizado” (sic). Apenas o técnico da CT 1 discorre abertamente sobre a “garantia de              

voz e de dignidade” (sic) dos indivíduos que estão realizando o tratamento no local. 

Ainda com relação à “orientação técnica e ética” dos espaços de convivência            

disponibilizados pelas Comunidades Terapêuticas, de que fala De Leon (2009), foi           

unânime entre os profissionais das diferentes entidades a menção de que existiriam            

mensagens de bem viver e de recuperação visíveis a todos, bem como um cronograma              

contendo a programação diária afixado nas paredes das instituições. Contudo, apenas as            

CTs n º 02 e nº 03 relataram haver cartazes expressando a filosofia do programa nos               

ambientes da comunidade, e quadros contendo os nomes dos residentes, nível de avanço             

no tratamento e função de trabalho no programa. 

 

1.7 Regras, Sanções e Privilégios 

 
A noção do bem-viver é uma noção que implica toda uma postura em Comunidade              
Terapêutica e que inclui um conjunto de condições, valores e de crenças            
partilhados por todos os membros (...) e que tornam a vida na Comunidade             
Terapêutica não só viável, mas igualmente representativos de um modo de vida            
mais amplo da sociedade na qual cada Comunidade Terapêutica se encontra           
enquadrada. Constituem de certa forma, segundo De Leon (2003) uma “ideologia           
de vida pessoal e social saudável” (p. 80) o que significa, segundo este             
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autor, entre outros, os residentes respeitarem as regras da comunidade, o           
compromisso de não usar drogas, os residentes participarem nas tarefas          
diárias, nas reuniões de grupo e outras dentro da Comunidade Terapêutica,           
de os residentes cumprirem as obrigações e tarefas que lhes foram           
delegadas, de os residentes participarem ativamente na manutenção do seu          
espaço em limpeza, de os residentes se esforçarem de manter os níveis de             
sociabilidade elevados, de terem boas maneiras e de respeitarem os outros           
residentes da casa. Para o alcançar destes objetivos a interiorização dos valores            
de honestidade, boa-vontade e atenciosidade, acoplado a uma ética de trabalho e            
dedicação dirigida aos outros membros da comunidade é essencial. Esta vivência           
contrasta substancialmente com o estilo de vida que muitos tiveram antes de            
entrarem em Comunidade Terapêutica e com o estilo de vida de consumidor ativo             
(...) (SOMMER, 2011, p. 161, grifo nosso). 

 

Segundo a argumentação proposta por Sommer (2011), acima referenciada, a          

construção de um ambiente democrático no espaço institucional de tratamento para           

dependência química necessariamente perpassa pelo estabelecimento da postura de         

bem-viver dentro das diferentes entidades. Esta, por seu turno, requer o reconhecimento            

e cumprimento das regras, valores e atividades propostas, bem como a legitimação,            

frente aos companheiros e profissionais de referência, do avanço alcançado pelos           

residentes em seus tratamentos, assim como de sua participação ativa enquanto membro            

da Comunidade.  

Trata-se, neste sentido, da construção de um microcosmo representativo da vida           

em sociedade que permita aos residentes modificarem seus comportamentos-problema,         

de modo assistido, numa perspectiva “suficientemente boa” de convivialidade,         

diferenciada do estilo de vida decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas,            

assumindo responsabilidades, reconhecendo limites e possibilidades, desenvolvendo       

habilidades de convivência, e aprendendo com as experiências dos companheiros. 

Estas ideias vêm ao encontro das propostas de De Leon (2009) e Winnicott (1999),              

mencionadas em momentos anteriores do presente relatório, segundo as quais          

participariam da construção de uma ambiência democrática nas Comunidades         

Terapêuticas: a integração entre os residentes; a manutenção dos vínculos entre os            

residentes e a família; a reinserção dos residentes no corpo social mais amplo da              

comunidade; e o estabelecimento de espaços protegidos, orientados técnica e eticamente           
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por profissionais de referência. 

Com relação às regras das Comunidades Terapêuticas visitadas, as entrevistas          

realizadas permitiram levantar as principais normas componentes dos regulamentos         

institucionais, podendo estas encontrarem-se reunidas ou não em forma de manuais. São            

elas: proibição de violência física, ameaça de violência física ou intimidação de quaisquer             

pessoas; proibição do uso de drogas, álcool e meios a eles vinculados; proibição de atos               

sexuais (incluindo contato físico, romântico ou sexual); proibição dos roubos e outras            

atividades criminosas; proibição da quebra ou destruição de propriedade; proibição do           

contrabando e de armas; aceitação da autoridade local; e pontualidade. 

Quanto às sanções individualmente aplicadas em caso de descumprimento das          

determinações acima mencionadas, destacaram-se: os corretivos verbais formais e         

informais; as advertências verbais; as advertências escritas ou registros; e as conversas            

sérias, geralmente realizadas entre o coordenador ou técnico de referência e o residente             

envolvido. 

Por seu turno, foram mencionados os seguintes privilégios concedidos aos          

residentes que contribuem para o bom andamento de seu próprio tratamento, bem como             

das atividades ofertadas pelas instituições, de um modo geral: dinheiro trocado/ somas            

pequenas para despesas cotidianas (CT 1); escrever cartas com permissão de leitura por             

um conselheiro (CT 1); mudança de função nas equipes de trabalho (CT 2 e CT 3);                

treinamento para funções noturnas (CT 1); assistência ao corpo de funcionários (CT 1);             

licenças quinzenais (CT 1); quartos individuais (CT 3); e monitoria (CT 2). 

 

2) Apresentação e Discussão dos Dados do Questionário Sociobiográfico -         

Anexo IIA: 

 

2.1 Caracterização Quantitativa da Amostra 

 

Os dados de identificação dos residentes das três comunidades terapêuticas          
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consideradas para fins de análise no presente relatório foram levantados segundo idade,            

sexo, etnia, estado civil, escolaridade, ocupação, religião, e tempo trabalhado no último            

ano.  

Apresenta-se, abaixo, a caracterização da amostra avaliada tendo por base tais           

critérios. 

 

Tabela I – Caracterização da amostra por idade (N=56) e porcentagem  

 

 

Segundo os dados da tabela acima, evidenciou-se que houve uma variação na            

idade entre 13-17 e 63-67 anos, sendo que o maior número de sujeitos entrevistados              

(21%) possui idade de 38 a 42 anos. 

 

Tabela II – Caracterização da amostra de acordo com o sexo (N=56) 

 
 

 Em relação ao sexo, 87% pertencem ao masculino e 12% ao feminino. 
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Tabela III – Caracterização da amostra de acordo com a etnia (N=56) 

 
 

Quanto à etnia, a maioria dos residentes declara-se branco (50%), seguida pela            

etnia parda (26%) e negra (10%). 

 

Tabela IV – Caracterização da amostra de acordo com estado civil (N=56) 

 
 

No que se refere ao estado civil dos residentes, 53.5% dos entrevistados diz-se             

solteiro, 17.8% afirma ser casado e 5.3% alega estar em união estável, conforme             

evidenciado na tabela IV. 
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Tabela V – Caracterização da amostra de acordo com a escolaridade (N=56) 

 
 

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, dos 56 residentes            

componentes da amostra, 18 (32.1%) não concluíram o ensino fundamental, 12 (21.4%)            

possuem ensino médio incompleto, em contraposição aos 9 sujeitos (16%) que           

completaram este grau de escolarização. Ainda, 4 deles (7.1%) declararam possuir ensino            

superior completo e 4 (7.1%) referiram não ter concluído o ensino fundamental.  

 

Tabela VI – Caracterização da amostra de acordo a situação profissional (N=56) 

 
 

Com relação à situação profissional dos residentes das Comunidades Terapêuticas          

consideradas no âmbito da presente discussão, 58.9% (a maioria) encontrava-se          
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desempregado na ocasião da visita. 23.2% dos sujeitos, por seu turno, afirmaram            

trabalhar de forma autônoma, porém, nenhum em caráter empresarial e (ou)           

empreendedor (0.0%). 

 

Tabela VII – Trabalhou no último ano? (N=56) 

 
 

Foi possível observar, conforme demonstrado na Tabela VII, que dos 56 residentes            

entrevistados, 21 deles (37.5%) não trabalhou formalmente no último ano, contra 29 que             

trabalharam (51.8%), seja em período integral (17 pessoas), seja em meio-período (12            

pessoas). 

Além das características gerais da amostra, acima explicitadas, a aplicação do           

Questionário Sociobiográfico permitiu o levantamento de informações a respeito do tipo           

de droga consumida pelos residentes das instituições, o histórico de sua dependência, a             

frequência de tratamentos realizados no âmbito da adicção, a presença de comorbidades            

clínicas e/ou psiquiátricas entre os indivíduos, bem como a familiaridade destes com a             

abordagem proposta pelas Comunidades Terapêuticas frente à dependência química,         

conforme demonstrado abaixo.  
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GRÁFICO Nº 07 

 

Segundo os dados representados no gráfico nº 07, é possível observar que a             

grande maioria dos residentes das CTs visitadas (85.2%) se caracteriza pela utilização de             

mais de um tipo de droga (sendo, portanto, poliusuária). Em contrapartida, 14.8% dos             

sujeitos entrevistados alegou possuir histórico de abuso de uma substância específica           

(monousuários) - na maior parte das vezes o álcool. 

 

 
GRÁFICO Nº 08 
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Quanto aos tipos de drogas consumidas com maior frequência pelos residentes           

em recuperação, destacaram-se, conforme demonstrado no gráfico nº 08, o álcool (usado            

por 94.4% da amostra), a cocaína (usada por 75.9% dos indivíduos), e a maconha              

(consumida por 68.5% dos residentes). No quesito “outras”, apareceram mais          

frequentemente, no relato dos entrevistados: o “LSD”, o “Cigarro” e o “Lança Perfume”.  

No que diz respeito ao histórico da dependência, ou seja, ao início e evolução do               

uso (e abuso) das substâncias psicoativas, as informações levantadas por intermédio da            

aplicação do Anexo IIA permitiram constatar que grande parte dos residentes reporta ter             

começado o consumo da droga na adolescência, geralmente por influência dos amigos,            

do ambiente em que viviam (marcado pelo tráfico ou por fácil acesso às drogas), e, até,                

mesmo, por influência do contexto familiar: “(...) participar, desde pequeno, de festas e ver              

os adultos bebendo” (sic); ter familiares dependentes; testemunhar violência intrafamiliar;          

etc. 

A intensificação e diversificação do contato com as substâncias, por seu turno,            

tornou as perdas cada vez mais visíveis com o passar do tempo, sendo, em sua maioria,                

relacionadas pelos indivíduos, à vida adulta: perda do emprego; perda da dignidade e do              

respeito; enfraquecimento, e até rompimento, dos laços com a família (pais, esposa/            

marido, filhos); perda da saúde; perda da liberdade (alguns deles afirmam terem sido             

presos por tráfico ou crimes ligados à sua condição de dependente, a exemplo dos              

furtos); entre outras. 

 

2.2 Caracterização Qualitativa da Amostra 

 

Considerando que, na elaboração do Questionário Sociobiográfico, foram previstas         

perguntas que demandam respostas por escrito, ou seja, de natureza qualitativa, foi            

possível realizar a análise do discurso deste material. Para tanto, lançou-se mão do             

critério de “valência das respostas” para caracterizá-las também sob a perspectiva           

quantitativa.  
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Os estudos de De Leon (2009) apontam que os usuários de substância exibem,             

ainda que inconscientemente, comportamentos que visam ocultar, de si mesmos e dos            

outros, a situação de adicção por eles experienciada, conhecidos, na literatura científica,            

como mecanismos de defesa do eu .  3

Para Longo (2013), o dependente químico utiliza-se das mais variadas estratégias           

para defender a continuidade da sua dependência. Ele utiliza de mecanismos de defesa             

como fuga ou negação da realidade. Neste sentido, admitir a realidade significaria uma             

agressão à sua auto-estima, e a aceitação dessa realidade significaria fraqueza e            

inferioridade.  

O autor, ainda, aponta os seguintes mecanismos de defesa mais utilizados pelo            

dependente químico: negação, racionalização, projeção, hostilidade, minimização,       

generalização, desfocalização, intelectualização, e repressão (Longo, 2013). 

Com base nos dados previamente referenciados, embora não tenham sido          

observadas com frequência significativamente elevada negações no discurso dos         

residentes quanto ao seu problema com o uso de substâncias psicoativas, muitos deles             

foram carregados de outros mecanismos defensivos, a saber: 

 

● Minimização: tendência a diminuir a importância dos problemas . Manifestada em          4

respostas do tipo “usei só as drogas mais fracas” (sic), fornecidas pelos            

entrevistados;  

● Projeção: tendência a transferir a culpa e a responsabilidade dos erros e problemas             

para terceiros . Visível em afirmações dos residentes em recuperação tais como “o            5

meu namorado me apresentou para as drogas” (sic) ou “meu pai era alcoolista, foi              

hereditária a minha dependência” (sic);  

3 Defesa, de acordo com Roudinesco e Plon (1998), designa, nos escritos de Sigmund Freud, o conjunto                 
das manifestações de proteção do eu* contra as agressões internas e externas, suscetíveis de constituir               
fontes de excitação e, por conseguinte, de serem fatores de desprazer. As diversas formas de defesa                
costumam ser agrupadas na expressão “mecanismo de defesa”. 
 
4  LONGO, R. Álcool e drogas: Mecanismos de defesa utilizados pelo dependente químico. 
 
5  Ibidem. 
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● Racionalização: tendência a justificar os comportamentos inadequados através de         

argumentos . Evidente em afirmações a exemplo de “usava maconha para          6

anestesiar a minha dor” (sic), e “o desemprego e o socialismo me levaram a              

praticar o uso contínuo das drogas” (sic).  

 

A seguir, apresentamos estatisticamente, sob a perspectiva de valências, a          

frequência dos mecanismos de defesa identificados nas respostas qualitativas concedidas          

pelos residentes ao questionário em cada uma das CTs, bem como, o panorama geral,              

conforme observado nos gráficos nºs 09, 10, 11 e 12. 

 

 
GRÁFICO Nº 09 

 

Pode-se constatar, tendo por base o gráfico acima, que a minimização apareceu            

em pouco mais da metade das alegações dos residentes na primeira Comunidade            

Terapêutica (CT 1), sobressaindo-se em 53.8% das respostas fornecidas quanto ao           

histórico individual da dependência química. O uso do mecanismo de projeção também            

mostrou-se bastante frequente, sendo percebido em 30.8% das respostas. 

6  Ibidem. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

Conforme demonstrado no gráfico nº 10, 42.9% das respostas afetas aos impactos            

da dependência química em diversas fases da vida (infância, adolescência e adultez),            

fornecidas pelos residentes entrevistados na CT 2, exibiram a utilização do mecanismo            

defensivo de projeção. O montante restante, por seu turno, ficou distribuído entre a             

minimização (28.6%) e a negação (28.6%). 

  

 
GRÁFICO Nº 11 
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O mecanismo de defesa mais utilizado na CT 3, segundo dados representados            

pelo gráfico nº 11, foi o de projeção, estando presente em 41.2% das respostas dos               

residentes, seguido da racionalização (23.5%) e da minimização (23.5%). 

 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

Sob a perspectiva da valência geral das respostas sobre o histórico da            

dependência nas CTs visitadas, observamos que 38.9% dos residentes apresentaram          

resposta com viés projetivo, enquanto que 31.5% viés minimizador, corroborando a           

tendência do resultado encontrado em cada instituição separadamente. Racionalização e          

negação apresentaram incidência de 16.7% e 13%, respectivamente. 

As observações anteriormente reportadas, cumpre informar, vêm ao encontro das          

premissas apresentadas por De Leon (2009) em sua obra “A Comunidade Terapêutica:            

Teoria, Modelo e Método”, segundo as quais “os usuários abusivos de substâncias            

exibem maneiras características de lidar com os desafios e confrontos a que estão             

submetidos e suas atitudes” (p. 66). 

Ainda nos termos do autor: 

 
Os usuários abusivos de substâncias também exibem maneiras comportamentais,         
gestuais e cognitivas de ocultar a verdade acerca de si tanto deles mesmos como              
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dos outros. Trata-se dos conhecidos mecanismos de defesa mencionados em          
psicologia. Os mais tipicamente empregados pelos usuários abusivos de         
substâncias são a negação e suas variantes comuns, a racionalização, a           
externalização, a projeção e a somatização. Embora os residentes tenham          
feito a opção de ingressar na CT, o que indica certa aceitação de seus              
problemas e de sua necessidade de ajuda, persistem defesas contra a           
mudança da pessoa inteira (De Leon, 2009, p. 67, grifos nossos). 

 

Salienta-se, ademais, em função dos argumentos apresentados, a importância de          

se avaliar constantemente o posicionamento e comportamento dos residentes em          

recuperação frente à sua dependência, bem como seu estado motivacional, visto serem            

fatores de relevante influência na permanência destes no tratamento, e na efetividade da             

terapêutica ofertada. 

 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

No que se refere à frequência de tratamentos realizados no âmbito da adicção,             

pode-se observar, a partir do gráfico acima, que a maior parte dos residentes (38.89%)              

das entidades consideradas para fins de elaboração do presente relatório já realizaram ao             

menos um tratamento anterior, voltado para problemas com álcool e/ou drogas. Próximo a             

tal montante, cerca de 37% dos sujeitos entrevistados realizam atualmente o primeiro            

tratamento para dependência química nos locais visitados. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

No tocante a questão das comorbidades, destaca-se primeiramente que estas          

podem ser definidas como associações entre problemas e/ou transtornos em um mesmo            

indivíduo, havendo agravamento dos prejuízos advindos de cada um de seus           

componentes frente a tal interação.  

Com relação à sua presença entre os residentes que compõe a amostra avaliada, o              

gráfico acima evidencia que pouco menos da metade destes (40.7%) realiza tratamento            

concomitante àquele voltado para a adicção, número que, apesar de não representar a             

maioria dos indivíduos componentes da amostra, ainda assim mostra-se significativo.  

 

 
GRÁFICO Nº 15 
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Ademais, do total de tratamentos que os entrevistados declararam realizar          

simultaneamente à terapêutica ofertada pelas CTs, 45.5% deles, segundo o gráfico nº 15,             

concerne à perturbações afetas à saúde mental (destacando-se a depressão e           

transtornos de humor), contra 54.5% voltados para questões de ordem física, tais como             

hepatite e problemas digestivos. 

Estes dados vêm ao encontro das pesquisas realizadas por profissionais de           

diversas áreas da saúde, com destaque para a saúde mental, segundo as quais os              

dependentes químicos possuem maior probabilidade de desenvolver transtornos        

psiquiátricos relacionados ao uso de drogas, quando comparados às pessoas que não            

utilizam este tipo de substância (Cordeiro & Diehl, 2011; Ribeiro, 2012). 

Scheffer e De Almeida (2010), além disso, observaram, em seus estudos, que,            

dentre as comorbidades psiquiátricas mais frequentemente encontradas entre os         

dependentes químicos, destacam-se os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos         

e os transtornos de personalidade, informação condizente com as respostas obtidas por            

meio da aplicação do Anexo IIA.  

 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

Quanto a familiaridade dos residentes com o modelo terapêutico ofertado pelas           
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CTs frente à dependência química, foi possível constatar, com base no gráfico acima, que              

dos 20 (vinte) sujeitos (38.89%) que alegaram ter realizado ao menos um tratamento             

anterior, 80.6% já estiveram em Comunidades Terapêuticas previamente, contra 19.4%          

que estão frequentando este tipo de instituição pela primeira vez. 

Ainda no que concerne à caracterização da amostra pesquisada, informações a           

respeito da relação dos residentes com a justiça cível e com a justiça criminal foram               

obtidas, com o intuito de verificar a pertinência dos achados da literatura atinente ao tema               

do abuso e dependência de substância psicoativas, segundo a qual: 

 
A maioria dos residentes de Comunidades Terapêuticas têm um histórico de           
atividades delinquentes e/ou problemas com o sistema de Justiça. Isto não           
deve-se somente ao fato de as substância ilícitas serem ilegais, mas igualmente            
ao fato de muitos consumidores de substâncias já terem tido condutas           
delinquentes e/ ou anti sociais antes de se envolverem seriamente com drogas            
(SOMMER, 2011, p. 157). 

 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

De acordo com os dados demonstrados no gráfico nº 17, grande parte dos             

residentes das CTs (59.26%) não possuem histórico de prisão, de julgamentos (51.85%),            

de suspensão de pena (59.26%), e de cumprimento de pena alternativa (70.37%).  
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Apesar de estas informações parecerem, em um primeiro momento, contrariar os           

achados das pesquisas afetas ao perfil de dependentes mais comumente encontrados em            

Comunidades Terapêuticas, cabe salientar que percentuais consideravelmente elevados        

de respondentes declarou abertamente possuir relações problemáticas com a Justiça          

Criminal. Ainda, é notável que algumas das questões propostas tiveram elevado índice de             

abstenção.  

O questionamento a respeito do processo de suspensão de pena, por exemplo,            

apresentou 24.07% de respostas em branco, assim como aquele a respeito do histórico             

de julgamentos, que apresentou 18.52% de respostas em branco. Contudo, o           

considerável percentual de ausência de respostas às perguntas em tela, simbolicamente           

sugere a manifestação de comportamento defensivo, cingido pela negação. 

 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

Por seu turno, no que se refere às questões afetas à relação dos adictos com a                

Justiça Cível, demonstradas no gráfico nº 18, pôde-se constatar que a maioria deles não              

possui procurador ou curador legal (85.19% e 72.22%, respectivamente), nem recebe           

algum tipo de pecúlio previdenciário (85.19% dos residentes), podendo ser este:           
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aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez, pensão por morte, BPC (Benefício             

de Prestação Continuada), etc. Ainda, grande parte dos residentes em recuperação           

alegou não pagar e não receber pensão alimentícia (90.74% e 10.37%, respectivamente). 

 

3) Apresentação e Discussão dos Dados da Escala URICA - Anexo IIB  

 

3.1 Caracterização Quantitativa da Amostra 

 

A partir do levantamento de dados referentes ao “estágio de motivação para            

mudança”, realizado por intermédio da aplicação da Escala Urica (Anexo IIB) entre os             

residentes das Comunidades Terapêuticas visitadas, foi possível constatar a prevalência          

do nível de prontidão  destes, conforme demonstrado no que segue. 7

Neste estudo, o nível de prontidão foi classificado considerando-se o maior           

somatório obtido pelo residente no conjunto de respostas às questões referentes a cada             

estágio motivacional. Em caso de empate, deu-se prioridade para os estágios menos            

avançados de prontidão.  

O gráfico nº 19, abaixo, foi construído de modo a representar os percentuais dos              

residentes da CT 1, verificados com base na classificação de seus estágios de motivação.              

Pode-se observar que a maioria deles encontrava-se, na ocasião da visita, no estágio da              

ação (92.3%). Em contrapartida, apenas 7.7% dos residentes entrevistados apresentaram          

índices relativos ao estágio pré-contemplativo.  

Tais estágios, cumpre informar, foram previamente caracterizados no presente         

relatório ( vide seção IV: Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento). 

 

7 Entende-se por nível de prontidão, com base nos estudos de Szupszynski e Oliveira (2008a; 2008b), o                 
conjunto formado pela conscientização que os sujeitos possuem de seu problema e pela confiança em suas                
habilidades para mudar. Já a chamada “prontidão para o tratamento”, de modo mais específico, tem como                
foco a motivação dos indivíduos em buscar, iniciar, manter e terminar determinado tratamento. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

Por sua vez, de acordo com as informações contidas no gráfico nº 20, abaixo,              

85.7% dos residentes em tratamento na CT 2 encontra-se no estágio motivacional da             

ação, quando comparado aos 14.3% deles, que se encontram na pré-contemplação. 

 

 
GRÁFICO Nº 20 

 

No que se refere à caracterização da prevalência dos estágios motivacionais dos            
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residentes da CT nº 3, o gráfico a seguir permite constatar que, ainda que a maioria deles                 

esteja no estágio motivacional da ação (64.7%), uma parcela considerável de residentes            

distribui-se entre os estágios da contemplação (20.6%) e da manutenção (14.7%). 

 

 
GRÁFICO Nº 21 

 

Para além da caracterização dos estágios motivacionais dos residentes de cada           

uma das CTs visitadas no âmbito do projeto-piloto de que trata este relatório, a análise               

quantitativa da escala URICA evidenciou o potencial deste instrumento de permitir traçar            

panoramas mais globais, envolvendo o conjunto de Comunidades Terapêuticas e,          

consequentemente, a tendência da motivação para mudança daqueles que estão imersos           

no modelo terapêutico por elas propostos.  

Assim sendo, a escala URICA mostrou-se eficaz, em nossa pesquisa, não só na             

identificação das particularidades das fases da motivação no tratamento de cada sujeito,            

mas também na obtenção de um percentual de motivação global dos residentes de cada              

entidade separadamente. Foi possível identificar os elementos que foram comumente          

observados em todas elas, principalmente oportunizando, por este viés quantitativo,          

discernir aqueles relacionados ao seus possíveis enquadramentos na proposta, discutida          
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em âmbito científico, de criação dos espaços transicionais e democráticos de tratamento,            

incitadores, em sua maior parte, do amadurecimento e mudança no estilo de vida dos              

residentes. 

O gráfico a seguir, representa o panorama geral das CTs visitadas, no que se              

refere aos estágios de motivação dos residentes entrevistados: 

 

 
GRÁFICO Nº 22 

 

Conforme as informações contidas no gráfico nº 22, pode-se observar que a grande             

maioria dos residentes em tratamento (74%) encontra-se no estágio motivacional da           

“ação”, enquanto a minoria (3%) está no estágio pré-contemplativo.  

Tais dados aventam o levantamento da hipótese de que a busca pelo tratamento             

em Comunidades Terapêuticas, em sua maioria de caráter voluntário, implica, de modo            

geral, em algum grau de conscientização, ainda que mínimo, pelos sujeitos, de sua             

relação problemática com a droga.  

Correlata a este pressuposto, foi a observação da elevada frequência de discursos            

ao longo das entrevistas realizadas com os residentes das CTs localizadas na Comarca             

de Almirante Tamandaré, de que o internamento na instituição representava uma tentativa            
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de mudança de vida e de administração dos efeitos danosos da dependência, a partir de               

ajuda e orientação vindas do exterior, uma vez que, conforme grande parte das alegações              

feitas, a crença de “não conseguir sozinho” ainda permeia o imaginário e os ensaios              

anteriores de intervenção e abstinência destes. 

Ademais, tendo em vista o caráter essencialmente prático e vivencial do tratamento            

desenvolvido por estas instituições, a ação, enquanto início explícito da modificação de            

comportamentos-problema, tende a ser destaque na terapêutica proposta, seja por          

intermédio do exercício de “autocuidado”, da convivência com os companheiros, do           

sistema de normas e sanções, ou da rotina e demais atividades desenvolvidas.  

Assim, em termos quantitativos, conforme indicam os gráficos nº 19, 20, 21 e             

22, o percentual mais elevado de residentes com escores que apontam estarem no             

estágio motivacional da ação, proposto pela escala URICA, dá indícios de que na             

ambiência estejam em curso elementos transicionais compatíveis com a         

convivência democrática. 

Ainda afetas à temática da motivação para a mudança, as tabelas e gráficos abaixo              

foram construídos com o objetivo de verificar a existência de fatores contribuintes para o              

incremento da prontidão dos residentes (prontidão que, por sua vez, quando orientada            

para o tratamento, é responsável pela maior adesão ao modelo terapêutico ofertado). 

Buscou-se, assim, apurar a correlação estatística entre as variáveis idade, tempo e             

número de tratamentos dos residentes dos locais visitados, com o estágio motivacional            

dos mesmos.  

Importa informar que a construção das tabelas e aplicação de correlações           

estatísticas sobre os dados apresentados no que segue foram feitas a partir de software              

aplicativo do tipo científico, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),           

desenvolvido para estudos em ciência social. 
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Tabela IX – Correlação entre tempo de tratamento e estágio de mudança dos residentes 

 

 

 

 

Considerando-se os dados analisados e aplicando a Correlação de Spearman, não           

foi constatada relação da variável tempo de tratamento com nenhuma variável referente            

ao estágio de motivação. 
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Tabela X – Correlação entre idade e estágio de mudança dos residentes 

 

 

 

 

No que se refere à influência da idade, os dados analisados e a aplicação da               

Correlação de Spearman, permitiu constatar existência de correlação moderada entre tal           

variável e a variável estágio de motivação de contemplação.  

No entanto, ao considerar a faixa etária de maior prevalência na amostra estudada,             

a ponderação estatística permitiu observar existência de correlação entre as idades de 33             

a 42 anos e o estágio motivacional da ação, conforme demonstrado no gráfico nº 23. 
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GRÁFICO Nº 23 

 

Tabela XI – Correlação entre número de tratamentos anteriores e estágio de mudança 

dos residentes 
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Quanto a correlação entre o número de tratamentos previamente realizados pelos           

residentes das CTs e seus respectivos estágios de mudança, a análise dos dados e a               

aplicação estatística da Correlação de Spearman, demonstrou não haver relação entre           

estas variáveis. 

A ausência de correlações estatísticas significativas entre as variáveis acima          

referenciadas corrobora outros estudos realizados no âmbito da motivação para a           

mudança em tratamentos para dependência química. Segundo os achados de Souza et al             

(2013), por exemplo, dados como a faixa etária, a escolaridade, a idade de início do uso                

de drogas, o número de internamentos, o trabalho, o estado civil, e a religião não teriam                

apresentado associação expressiva com o estágio de motivação para mudança da           

amostra por eles avaliada. 

Levanta-se, em face a tais constatações, as seguintes reflexões: 

  

1) Há a possibilidade de que outras variáveis, distintas das já mencionadas,            

interfiram, em alguma medida, no estágio de motivação dos residentes em tratamento no             

ambiente da Comunidade Terapêutica;  

2) Nem sempre informações relacionadas à qualidade, saúde, satisfação,         

motivação, etc, são passíveis de interpretação por testes estatísticos, que se utilizam            

apenas de medidas quantitativas tais como médias, desvio padrão, relações numéricas,           

entre outras. 

 

3.2 Caracterização Qualitativa da Amostra 

 

Conforme as informações representadas no gráfico nº 22, referentes a          

caracterização quantitativa da amostra segundo o “estágio de motivação para mudança”,           

pode-se constatar que 74% dos residentes das Comunidades Terapêuticas visitadas          

encontra-se no estágio motivacional da “ação”, 12% no estágio motivacional da           

“contemplação”, 9% no estágio motivacional da “manutenção”, enquanto a minoria (3%)           
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está no estágio da “pré-contemplação”, estágios estes previamente conceituados neste          

relatório.  

Pode-se verificar, pelo resultado acima, que é justamente na fase motivacional da            

ação, que na visão winnicottiana corresponde a da independência relativa, em que o             8

gesto espontâneo do sujeito fica exposto ao teste da realidade, momento em que este fica               

suscetível a reação e que no âmbito da dependência química poderia corresponder a             

exposição aos fenômenos de lapso e recaída, que encontram-se 72% dos residentes            

pesquisados.  

Diante da constatação estatística apresentada nas Tabelas I a VII, de que, além de              

diversidade no perfil biopsicossocial, os residentes que integram a ambiência comunitária           

apresentam-se em diferentes estágios motivacionais de prontidão para o tratamento,          

deslinda-se a seguinte reflexão: O que pode a Comunidade Terapêutica fazer pelo            

residente se ele não pode fazer por si? 

Oferecer inicialmente o que ele precisa, e não o que ele quer, isto é, o cuidado e                 

atenção de alguém que é continuamente ele mesmo, que está presente na situação e que               

seja capaz de colocar-se no lugar do outro. Em termos institucionais, oferecer uma             

ambiência democrática, que para ser terapêutica reporte um contexto de empatia que            

favoreça simultaneamente tanto o crescimento pessoal quanto a socialização, ou seja,           

que permita ao residente vir a ser e se identificar com a realidade, identificar-se com seus                

companheiros sem sacrificar demasiadamente sua espontaneidade pessoal.  

8 Winnicott (1965) ao analisar o processo de amadurecimento o compara a uma jornada da dependência                
rumo à independência, sempre articulando os fatores intrínsecos ao sujeito com os ambientais, detalhados              
em três fases:  
1ª fase da dependência absoluta: ocorrem os processos de desenvolvimento mais primitivos que             
viabilizam a integração do sujeito tanto no espaço e no tempo, como na sua existência psicossomática, ou                 
seja, ancoramento da psique no corpo, com o si mesmo e o início do contato com a realidade mediado pela                    
ilusão de onipotência; 
2ª fase da dependência relativa: permeada pela tendência inata ao amadurecimento e a ação de um                
ambiente suficientemente bom ou facilitador permitirá o estabelecimento da unidade pessoal           
simultaneamente a capacidade de se preocupar (concern); 
3ª fase da independência relativa: amadurecido, o sujeito tem a capacidade de reconhecer a realidade               
tanto pela perspectiva do não-eu, como composta de outros sujeitos, dando o início aos relacionamentos               
interpessoais e sua miríade de consequências. 
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Conseguindo a Comunidade Terapêutica estabelecer-se como ambiência       

transicional, o residente encontra neste amparo cuidadoso a possibilidade de se tornar            

capaz de satisfazer suas necessidade pessoais minimizando a atuação dos mecanismos           

de defesas de natureza anti-social, ou seja, assumindo a responsabilidade pela sua            

manutenção e pela modificação do legado na sociedade em que se encontra.  

Neste processo de cuidado em fases, o autocuidado, o contato e a comunicação             

entre os pares pretende estimular a integração de aspectos da identidade e o             

discernimento entre limite e limitação, ou seja, o reconhecimento do limite como proteção.             

Paulatinamente, as pautas de ameaça à continuidade de ser, antes percebidas como            

decepção, que obrigam o sujeito a reagir, são sublimadas pela possibilidade de constituir             

laços transicionais experienciados, no contexto protegido, como similares aos lúdicos. 

Fulgencio (2008) pondera que em cada fase do processo de amadurecimento, o            

ambiente precisará, ativamente, adaptar-se às necessidades do sujeito. Porém, esta          

adaptação, e a própria introdução, pelo ambiente, de novos elementos, pode variar em             

termos do momento em que este sujeito está no processo que ruma para a maturidade. 

Quando exposto a um ambiente transicional, ou seja, “suficientemente bom”          

adaptativo, as falhas no cuidado encontram cenário para o exercício da reparação,            

gerando um ambiente humano confiável. A adaptação bem-sucedida oferecerá a          

sensação de segurança e um sentimento de pertencimento e de se sentir amado, pois,              

quando seguida de correção, as falhas terminam por se constituir em comunicação            

amorosa, sustentada pelo fato de estar ali uma convivência empática, ou seja, de             

validação incondicional da presença, que é a essência da relação de cuidado e da              

participação democrática. 

Assim, a ambiência “suficientemente boa” ou adaptativa apresentará o mundo ao           

residente em pequenas doses, ou fases, ainda que num contexto coletivo, de acordo com              

a possibilidade deste se relacionar com o que lhe é apresentado. Coletiva e             

democraticamente, instala-se a perspectiva de que a realidade externa possa ser           

vislumbrada, pelo residente, como algo confiável, que lhe permita expressar o seu si             
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mesmo, ainda que suscetível à frustração, no âmbito individual e a oposição, seu             

correspondente, no âmbito político.  

 

4) Apresentação e Discussão dos Dados do Roteiro de Entrevista Individual:          

Modelo e Método de Tratamento - Anexo IIC  

  

O levantamento de dados referentes ao modelo e método de tratamento ofertado            

pelas diferentes entidades a partir da visão de seus residentes foi possível por intermédio              

da aplicação do Anexo IIC, previamente caracterizado.  

Segundo as respostas fornecidas pelos indivíduos entrevistados, pôde-se        

estabelecer um panorama geral a respeito do modo (quando é o caso) como o serviço               

ofertado está sendo por eles recebido, e quais os principais efeitos produzidos a partir da               

convivência destes nas Comunidades Terapêuticas. Tal panorama está apresentado,         

neste relatório, a partir de 6 (seis) principais categorias de análise: 

 

4.1 Isolamento; 

4.2 Ambiente de Comunidade; 

4.3  Organização do Cotidiano; 

4.4 Formato em Fases e Duração do Tratamento; 

4.5 Treinamento de Conscientização e Crescimento Emocional; 

4.6 Regras, Sanções e Privilégios. 

 

4.1 Isolamento 

 

Motor de calorosas discussões afetas à pertinência do modelo de tratamento           

ofertado nas Comunidades Terapêuticas, o “isolamento” costuma figurar no discurso, em           

especial dos residentes em recuperação, enquanto parte do programa por elas           

desenvolvido, e pode ser entendido a partir de duas principais perspectivas: isolamento            
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do contexto e das relações que fortalecem o uso abusivo de substâncias, e isolamento              

das próprias drogas, tendo em vista a exigência de abstinência nas instituições em tela. 

Entende-se, para fins de análise, o segundo destes sentidos como a tentativa das             

entidades de instalar interrupções (intervalos) no “curto-circuito” que caracteriza, segundo          

os estudos de Melman (2000), o fenômeno da dependência química, marcado por um             

gozo ensimesmado no qual o “eu” torna-se objetificado e fundido com a droga em uma               9

célula simbiótica. Intenta-se, assim, separar o sujeito daquele objeto que ele próprio teria             

se tornado em seu vício, agora regido pela substância.  

Quanto à segunda perspectiva de isolamento, a aplicação do Anexo IIC entre os             

residentes das CTs visitadas permitiu constatar que é comum na fala destes a             

consideração de que estão apartados da realidade em que se encontravam antes de seu              

ingresso no tratamento, sendo isto necessário para fins de recuperação, tendo em vista a              

influência danosa de certos ambientes na incidência de lapsos ou recaídas.  

Pondera-se, no entanto, que a comunicação com a comunidade externa à           

instituição acontece depois de um determinado período de imersão, seja por meio de             

contatos telefônicos, visitas aos familiares, saídas programadas, acesso a serviços da           

rede de saúde, etc. 

Pode-se questionar, com base nas informações acima apresentadas, se o termo           

“isolamento” seria, ou não, representativo do modelo de tratamento desenvolvido nas           

Comunidades Terapêuticas e, se sim, faz-se mister melhor delinear o sentido em que está              

sendo empregado.  

Aliados a estas questões, estão os argumentos de Sabino e Cazenave (2005),            

fundamentados nos estudos de Pozas (1996), uma vez que os autores defendem que “os              

objetivos das CT não são só os resultados do tratamento, mas também as conseqüências              

de uma reabilitação social envolvendo intervenção também em outros locais fora do            

espaço da CT” (SABINO & CAZENAVE, 2005, p.168). 

9 Raramente utilizado por Sigmund Freud, o termo gozo tornou-se um conceito na obra de Jacques Lacan.                 
Inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo implica a idéia de uma transgressão da lei: desafio,                  
submissão ou escárnio (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 299) 
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Ainda, em conformidade com apontamentos realizados anteriormente, a eficácia da          

terapêutica ofertada nas Comunidades, estaria diretamente relacionada à organização de          

ambientes marcados pela liberdade, pela participação ativa dos residentes em tratamento           

nas decisões e atividades, por uma convivência madura e democrática, e pela            

manutenção dos vínculos com a rede extrainstitucional. A CT se apresenta, assim, como             

um microssistema voltado à recuperação e preparação para o convívio na sociedade mais             

ampla.  

 

4.2 Ambiente de Comunidade 

 

Parte-se, neste tópico, do pressuposto, conforme mencionado em momentos         

anteriores do presente relatório, de que mais do que um espaço fisicamente adequado             

(técnica e eticamente orientado), a efetividade do tratamento em Comunidades          

Terapêuticas requer também a construção de uma ambiência empática e          

verdadeiramente democrática entre os residentes.  

A este respeito, nos termos de Sommer (2011): 

 
(...) um dos elementos mais importantes da abordagem da Comunidade          
Terapêutica é a noção de “comunidade”. Esta noção não representa somente           
uma realidade social, mas acaba por ser igualmente um método de           
abordagem e que se assemelha à maioria das outras comunidades que           
encontramos na sociedade, como p.ex. os bairros, os hospitais, os clubes de            
futebol, as clínicas, as escolas, as igrejas, as universidades, as empresas, etc.            
Todas as comunidades têm a sua própria estrutura organizacional, estrutura de           
regras e normas implícitas e explícitas, sempre enquadradas nas suas respectivas           
crenças e culturas (...). Assim, tanto a estrutura da Comunidade Terapêutica           
(condições habitacionais, de lazer, de salas, condições de desporto, etc.), como a            
sua população (funcionários e residentes) e a organização do seu dia-a-dia           
(reuniões de grupo, terapias individuais, tempos livres, etc.) são organizados no           
sentido de serem representativos do método de tratamento escolhido e praticado           
(SOMMER, 2011, p. 162, grifos nossos). 

 

Tal perspectiva, ainda, é corroborada pelo parecer do Conselho Federal de           

Medicina nº 09/2015, segundo o qual a Comunidade Terapêutica não é um lugar, uma              

instituição, e sim um método, uma estratégia que se aplica num lugar protegido. 

56  



CAEX/NATE – Núcleo de Apoio Técnico Especializado 
Resolução PGJ nº 4467/2013 

REDMINES #67206, #67127, #67130, #67410 e #68228  

Assim sendo, a presente seção comporta questões relacionadas tanto aos espaços           

físicos de convivência das Comunidades Terapêuticas, quanto às atividades comunitárias          

realizadas, ao companheirismo como modelo de atuação neste tipo de instituição, ao            

papel dos grupos de encontro de residentes no tratamento, aos relacionamentos (sejam            

eles amizades ou relacionamentos românticos), à sexualidade, e à abordagem da CT em             

relação aos direitos fundamentais. 

No que se refere aos espaços físicos de convivência nas CTs visitadas, foi             

possível constatar, com base nas respostas obtidas no Anexo IIC, que, apesar de não              

haver total concordância entre os indivíduos em recuperação quanto à qualidade,           

organização, distribuição e limpeza dos locais destinados a seus tratamentos, a maior            

parte deles mostrou-se relativamente satisfeita. Foi observada, assim, alta incidência de           

respostas positivas, a exemplo de “possui uma boa estrutura para convivência com            

espaços de lazer e alimentação” (sic), “casa acolhedora e confortável” (sic), “os espaços             

na comunidade são amplos, confortáveis e muito eficazes no tratamento” (sic), e “espaço             

grande, bom, a gente fica à vontade” (sic).  

Por outro lado, também foram comuns declarações como “é bom, mas pode            

melhorar” (sic) e “ falta mais higienização e organização” (sic). 

 

 
GRÁFICO Nº 24 
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Com relação às atividades organizadas em formato comunitário entre os          

residentes, pôde-se observar, conforme demonstrado no gráfico nº 24, que 66.7% dos            

entrevistados alegam que as refeições diárias nas CTs são preparadas, servidas e            

compartilhadas por todos os membros. 77.8% deles, ainda, reconhece a existência de            

trabalho em equipe. Grande contingente de sujeitos em recuperação, além disso,           

identifica a previsão de tempo destinado ao lazer e à cerimoniais religiosos, ritos e/ou              

comemorações. 

 

 
GRÁFICO Nº 25 

 

No que tange ao companheirismo como modelo de atuação, a maioria dos            

respondentes afirma sentir-se membro da Comunidade Terapêutica em que realiza seu           

tratamento.  

Em contrapartida, o gráfico acima demonstra não haver consenso quanto ao           

recebimento de reconhecimento neste ambiente (51.9% dos sujeitos dizem que as           

pessoas são reconhecidas com base em comportamentos adequados aos valores          

institucionais, contra 40.7%, que nega tal fato), e quanto à concessão de reconhecimento             

entre os próprios companheiros (40.7% dos residentes afirmou não existirem indivíduos           

atuando como modelo na entidade, contra 55.60%, que identifica modelos a serem            
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seguidos). 

 

 
GRÁFICO Nº 26 

 

Quanto às amizades, relacionamentos românticos e à sexualidade, 55.6% dos          

sujeitos em tratamento reiteram haver, nas entidades, transmissão de ensinamentos a           

respeito do manejo de amizades positivas e negativas (seja dentro ou fora da CT); 61.1%               

deles reconhece a existência de regras quanto aos relacionamentos românticos nas           

instituições; 46.3% nega receber lições referentes à administração da distorção de           

atitudes, valores e auto percepções originadas de um estilo de vida decorrente do uso              

crônico de substâncias; e 70.4% declara não serem abordadas, nas Comunidades,           

questões afetas à orientação sexual e identidade de gênero. 

Por fim, no que concerne à abordagem das entidades com relação aos direitos             

fundamentais , destacou-se no relato dos residentes a falta de clareza e a dificuldade na              

identificação do que sejam as possíveis garantias fornecidas pelas instituições de           

tratamento quanto à vida, igualdade, dignidade, segurança, liberdade, educação, saúde,          

trabalho, dentre outros direitos considerados básicos, conforme previsto na Constituição          

Federal ([1988]/2016) e nas legislações próprias à regulamentação das Comunidades          

Terapêuticas, a exemplo da resolução do CONAD nº 1/2015.  

Neste sentido, além do grande contingente (35.7%) de residentes que não           
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responderam à questão em tela, a grande maioria dos sujeitos afirmou não ter             

conhecimento a respeito da forma como a Comunidade maneja os direitos fundamentais,            

apesar de, em outros momentos, ter afirmado sentir-se membro da coletividade, observar            

um sistema de segurança no ambiente institucional, reconhecer a existência da           

transmissão de valores de bem-viver e qualidade de vida, e possuir momentos de lazer,              

bem como acesso à alguns serviços do município (cultura, esporte e saúde).  

Quando, por seu turno, notadamente os residentes alegam conhecer a relação           

entre a CT e os direitos acima referenciados, foram comuns respostas do tipo “são              

abordados em aulas, palestras” (sic), ou “são conhecidos mediante consentimento dos           

técnicos” (sic), fato que, por sua vez, reforça a constatação de que há uma limitação do                

conceito de “direito fundamental” entre os residentes.  

Ainda, foram escassas as assertivas que declaradamente confirmaram, na questão          

específica aos direitos reportados, a presença de liberdade de expressão, do tratamento            

igual para todos, e do acesso à serviços de saúde, como forma de asseguramento da               

cidadania dos componentes da coletividade. 

Estes dados são de extrema importância para a construção de reflexões a respeito             

do alcance da filosofia e proposta das Comunidades Terapêuticas, que se pretendem, ao             

menos teoricamente, uma ambiência de aprendizagem transicional e “ao vivo”,          

característicos do que Winnicott (1999), em seus estudos, nomeia de “funcionamento           

inato da máquina democrática”. Neste sentido, para o autor, o poder da mudança, que              

residiria essencialmente na pessoa, seria ativado por sua plena participação na           

comunidade de companheiros. 

 

4.3 Organização do Cotidiano 

 

Segundo Sabino e Cazenave (2005), fundamentados nos estudos de Pozas          

(1996): 

 
(...) as CT foram criadas em 1979 com o intuito de dar uma resposta aos               
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problemas provenientes da dependência de drogas, possuindo assim um ambiente          
que necessariamente é livre das mesmas e uma forma de tratamento em que o              
paciente é tratado como o principal protagonista de sua cura. Trata-se de um             
sistema estruturado, com limites precisos e funções bem delimitadas, regras          
claras e afetos controlados, através de normas, horários e         
responsabilidades. Toda estrutura é para que o paciente se situe totalmente           
no tratamento, sendo assim, o trabalho intenso, tanto pela equipe profissional,           
quanto pelos pacientes (SABINO E CAZENAVE, 2005, p. 168, grifos nossos). 

 

Esta concepção, conforme apresentado na citação acima, enfatiza a importância          

do papel que a estruturação clara de um sistema de rotina, com funções, limites, normas               

e horários bem definidos possui na experiência dos residentes em ambiente de            

Comunidade Terapêutica.  

Parte-se do pressuposto de que tal delineamento, bem como os componentes de            

organização e de controle se apresentam, eles próprios, como partes do tratamento            

ofertado, na medida em que permitem ao sujeito assumir as responsabilidades próprias a             

seu papel de “protagonista da cura” e reestruturar, conforme informações fornecidas pelos            

próprios profissionais das instituições visitadas, rotinas e compromissos muitas vezes          

perturbados em função da alienação provocada pelo abuso de substâncias psicoativas. 

No que se refere à visão dos residentes em tratamento quanto a estas questões,              

pôde-se observar, com base nas respostas por eles fornecidas ao Anexo IIC, que a              

grande maioria reconhece a existência de rotinas delimitadas por horários e atividades            

específicas, sendo comum a descrição do cotidiano institucional com base em horas e             

tarefas. Por outro lado, o sentido de tal organização do dia-a-dia nas entidades mostrou              

não ser absorvido de modo claro entre os residentes, apresentando-se de forma            

ambivalente. 

Desta forma, enquanto alguns atestam a importância da rotina para a assunção de              

responsabilidades, para a ressocialização e para a reestruturação dos limites abalados           

em função do uso abusivo de álcool e/ou drogas, outros vêm as atividades e escalas               

propostas, sejam elas individuais ou em grupo, como oportunidade de “passar o tempo”             

(sic) ou “distrair a cabeça” (sic), oportunidade de lazer, como repetição entediante, ou até              

mesmo como algo que não tem função e “não ajuda no tratamento” (sic).  
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4.4 Formato em Fases e Duração do Tratamento 

 

O gráfico nº 27 representa, de modo quantitativo, o nível de apropriação pelos             

residentes da duração planejada de seus tratamentos, bem como dos critérios de            

avanço e evolução nos mesmos, levando-se em consideração que, nas instituições           

visitadas, estes estão estruturados em formato de fases, envolvendo, de modo geral,            

desde a desintoxicação, até a reabilitação e a ressocialização dos sujeitos, conforme o             

desencadeamento e progressão da mudança no estilo de vida e nos padrões de             

consumo.  

 

 
GRÁFICO Nº 27 

 

Conforme os dados apresentados no gráfico acima, pode-se constatar que a maior            

parte dos residentes entrevistados reconhecem a existência de períodos mínimo e           

máximo na estruturação de seu tratamento, bem como a existência de critérios de             

avaliação da evolução e avanço individual de uma fase à outra no modelo terapêutico              

ofertado.  

Entretanto, destacamos que um percentual consideravelmente elevado de        

residentes em recuperação, ainda que configurando minoria, alegaram não possuir          
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conhecimento sobre estes aspectos ou não responderam as perguntas a eles ligadas no             

questionário aplicado, variando, a soma de tais contingentes, de 35.2% (na questão            

referente ao maior período de permanência na CT) a 40.7% (nas questões referentes ao              

menor período de permanência na CT e aos critérios de avanço de fase no tratamento). 

Consoante a estas observações, foi a avaliação qualitativa das respostas          

fornecidas pelos residentes às perguntas abertas, no que se refere ao tempo e             

organização do tratamento, observou-se a inexistência de um consenso entre eles tanto a             

respeito da definição do menor período de permanência na entidade, quanto de quais             

seriam as diferentes etapas pelas quais passariam no programa terapêutico institucional,           

e quais seriam os critérios para avanço neste programa. 

Com relação às etapas estruturantes dos programas terapêuticos, poucos         

foram aqueles que as nomearam e discorreram sobre sua duração (sendo estas            

respostas variáveis entre si). Grande parte dos entrevistados alegou conhecer “somente o            

básico” (sic), ou nada a este respeito, eximindo-se de maiores esclarecimentos.  

No tocante aos critérios de mudança de fase, a maioria das respostas variou             

entre o não saber e o “tempo de casa” (sic). Poucos foram os residentes que               

reconheceram na mudança de comportamento e na assunção de responsabilidades as           

principais medidas de evolução individual no tratamento. 

Tendo em vista o cenário aqui anunciado, torna-se fundamental levantar questões           

a respeito do modo como as informações estão sendo transmitidas aos residentes nas             

Comunidades Terapêuticas, e a respeito da razão da discrepância percebida entre           

aqueles que absorvem o tratamento e filosofia institucionais e aqueles que passam seu             

período de imersão aparentemente alheios a esta proposta.  

 

4.5 Treinamento de Conscientização e Crescimento Emocional 

 

O quesito “Treinamento de Conscientização e Crescimento Emocional”, comporta,         

para sua análise, conforme demonstrado no que segue, questões relacionadas à           
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conscientização do impacto do comportamento de cada adicto em tratamento sobre si e             

sobre os outros; à compreensão do impacto do comportamento dos companheiros sobre            

si e sobre os demais; e ao recebimento de lições sobre a identificação e administração de                

sentimentos frente às exigências sociais e interpessoais próprias à vida em comunidade. 

 

 
GRÁFICO Nº 28 

 

De acordo com as informações apresentadas no gráfico nº 28, 77.8% dos            

residentes em recuperação alegam tomar consciência, durante seu período de imersão na            

CT, do impacto de suas condutas sobre si mesmo e sobre o ambiente social. Tal               

contingente, no entanto, reduz consideravelmente quando se trata da conscientização a           

respeito do impacto produzido pelas atitudes dos outros sobre si e/ou sobre a comunidade              

de companheiros (53.7%). 

Este último dado, bastante curioso, é de extrema importância para o levantamento            

de questões a respeito do quanto as instituições visitadas têm conseguido alcançar,            

mediante sua estrutura e organização, a proposta de figurar como ambiência           

democrática, pautada pela aprendizagem transicional e ao vivo entre aqueles que dela            

fazem parte. Como, neste sentido, pode o residente aprender com as experiências de             

seus pares, se um significativo número de indivíduos (ainda que não comportem a             
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maioria) não tomam consciência do efeito produzido pela ação do outro na convivência? 

Pode-se, neste ponto, invocar novamente o pensamento de Winnicott (1999), uma           

vez que, recorrendo a uma formulação estatística de percentuais entre indivíduos           

saudáveis e não saudáveis do ponto de vista psicanalítico, argumenta sobre a            

necessidade de que ao menos 30% dos sujeitos de uma comunidade sejam maduros a              

fim de influenciar mais 20% de sujeitos “indeterminados” (passíveis de se tornarem            

maduros), configurando um cenário no qual metade dos componentes da coletividade           

atuam de modo sinérgico para promover a manutenção da chamada “máquina           

democrática”. 

No que se refere ao crescimento emocional dos residentes das CTs, o gráfico             

acima permite ponderar que a maioria deles (53.7%) declara receber ensinamentos           

concernentes à identificação de sentimentos, bem como às formas de expressá-los           

apropriadamente e administrá-los de forma construtiva ao lidar com as exigências sociais            

e interpessoais da vida comunitária. Ressaltamos, no entanto, que grande número de            

pessoas ou negou receber tais instruções (27.8%), ou se absteve de responder a questão              

proposta (18.5%), fato que merece maior investigação. 

 

4.6 Regras, Sanções e Privilégios 

 

De acordo com os estudos de Scaduto, Barbieri e Dos Santos (2015), o tratamento              

em Comunidades Terapêuticas consiste em um modelo estruturado de relacionamentos          

interpessoais, estabelecido em ambiente distinto do contexto sociofamiliar anterior dos          

residentes, e: 

 
(...) ordenado por regras que visam favorecer relações francas e abertas entre os             
indivíduos. O comportamento e o grau de interação social de cada interno são             
monitorados por internos e equipe, a fim de que todos possam se avaliar             
constantemente e se responsabilizar por seu próprio tratamento (SCADUTO,         
BARBIERI E DOS SANTOS, 2015, p. 783). 

 

Ainda segundo estes autores, apesar da controvérsia existente quanto ao grau de            
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coerção a que estariam submetidos os residentes em recuperação, tendo em vista a             

existência destas regras, os princípios de convivialidade, de mútua ajuda e de auto             

administração entre os companheiros podem, quando bem demarcados e transmitidos          

nos espaços das CTs, conferir a elas o caráter de ambiência verdadeiramente            

democrática, estimulando, assim, maior eficácia no modelo terapêutico proposto. 

Em seus termos: 

 
Se, por um lado, observa-se que alguns princípios e filosofias da CT se baseiam              
em modelos essencialmente morais de tratamento da dependência de         
substâncias, por outro essa mesma filosofia congrega princípios de convivência          
comunitária e inserção social que se aproximam daqueles preconizados pelas          
atuais políticas públicas em saúde (SCADUTO, BARBIERI E DOS SANTOS, 2015,           
p. 792). 

 

Com base em tais argumentos, pode-se constatar a importância da avaliação que            

os próprios residentes fazem do sistema de normas e sanções institucionais, haja vista o              

fato de que o modo de apropriação destes do tratamento que lhes é ofertado influencia               

diretamente no resultado alcançado frente à questão da dependência.  

Com relação às regras das Comunidades Terapêuticas visitadas, as         

informações levantadas, por meio da aplicação do Anexo IIC, permitiram a apuração das             

normas que mais frequentemente são entendidas, pelos residentes, enquanto         

componentes dos regulamentos institucionais. São elas: proibição de violência física,          

ameaça de violência física ou intimidação de quaisquer pessoas; proibição do uso de             

drogas, álcool e meios a eles vinculados; proibição de atos sexuais (incluindo contato             

físico, romântico ou sexual); proibição dos roubos e outras atividades criminosas;           

proibição da quebra ou destruição de propriedade; proibição do contrabando e de armas;             

aceitação da autoridade local; pontualidade; boa aparência; ausência de comportamentos          

impulsivos; boas maneiras; proibição de empréstimos a (de) outros membros; e exigência            

de permissão para a recepção de presentes. 

Percebe-se, a partir da relação acima especificada, que um número maior de            

regras é reportada pelos residentes em recuperação nas CTs, quando comparados ao            
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discurso dos profissionais que compõem a equipe técnica de cada uma delas (vide item              

1.7 ).  

Esta observação enseja o levantamento da hipótese de que grande parte dos            

residentes tendem a interpretar sua imersão no tratamento oferecido pelas instituições           

como coercitiva, em distintos graus. Diferentemente do que foi apurado quanto à questão             

do isolamento, anteriormente explanada, além disso, é menos frequente a concepção,           

entre os residentes, de que algumas das normas da CT são necessárias à reabilitação. 

Isto posto, intenta-se avaliar tais achados e pressuposições a partir dos           

apontamentos da literatura científica, segundo a qual há prevalência de sujeitos com            

histórico de condutas delinquentes e ou anti sociais nos espaços da Comunidade            

Terapêutica (Sommer, 2011). As relações conflituosas com a lei e com os limites, neste              

sentido, pode influir na visão dos sujeitos quanto às regras que lhe são apresentadas,              

resultando em concepções negativas quanto a elas e tendendo a aproximá-las de uma             

restrição autoritária e, até mesmo, moralista. 

Em contrapartida, faz-se também necessário compreender o modo como as          

normas das entidades são transmitidas aos residentes, e administradas diante da           

circunstância da sua transgressão ou do seu cumprimento, uma vez que esta situação             

também interfere na concepção destes quanto à natureza do tratamento desenvolvido           

com eles nas entidades. 

Quanto às sanções individualmente aplicadas em caso de infração das          

determinações institucionais, destacaram-se: os corretivos verbais formais e informais; as          

advertências verbais; as instruções; as advertências escritas ou registros; e as conversas            

sérias, geralmente realizadas entre o coordenador ou técnico de referência e o residente             

envolvido. 

Por seu turno, foi mencionada, por ao menos 50% dos entrevistados, a concessão             

dos seguintes privilégios àqueles que contribuem para o bom andamento de seu próprio             

tratamento, bem como das atividades ofertadas pelas instituições, de um modo geral:            

dinheiro trocado/ somas pequenas para despesas cotidianas; permissão para manter          
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objetos pessoais; possibilidade de realização do primeiro pedido de licença (desde que            

com acompanhante); mudança de função nas equipes de trabalho; designações          

especiais; realização de telefonema para fora da CT (por tempo limitado e desde que o               

interlocutor tenha sido previamente identificado); e assumir a posição de líder do grupo. 

No que se refere, por fim, à forma como os princípios da Comunidade são              

transmitidos aos residentes, observou-se, a partir das respostas por eles fornecidas,           

que os ensinamentos ocorrem essencialmente por meio de palestras, reuniões, aulas e            

conversas com a equipe técnica de referência das instituições. Questiona-se, assim, se            

as sanções e privilégios acima mencionados são recebidos e assimilados em sua            

autêntica função para o tratamento dos residentes em recuperação.  

Surge, ainda, a reflexão a respeito do papel que os companheiros desempenham,            

nos locais visitados, na manutenção e divulgação da filosofia e diretrizes que regem a              

convivência nas instituições, visto que pouco referenciado pelos entrevistados. 

 

VIII. PRODUTOS INICIALMENTE ALCANÇADOS: 

 

Além do estudo técnico-científico em tela e das reflexões que dele derivam, a             

equipe de Psicólogos do CAEX/NATE, designada para a realização do projeto-piloto que            

foi objeto deste relatório, procedeu ao aperfeiçoamento dos instrumentos tradicionalmente          

utilizados nas rotinas de fiscalização das Comunidades Terapêuticas, tendo construído          

um protocolo, ora denominado Protocolo de Ambiência Cidadã - PAC.  

O referido protocolo, elaborado para fins de avaliação da ambiência cidadã em            

equipamentos sociais, especificamente as Comunidades Terapêuticas, foi estruturado em         

quatro eixos principais, a saber: introdução, identificação institucional, indicadores         

metodológicos e indicadores quantitativos. 

A introdução, neste protocolo, comporta informações relacionadas à caracterização         

geral da situação de aplicação do instrumento (data, entrevistadores, entrevistados). O           

eixo de identificação institucional, por seu turno, abarca questões relativas ao caráter da             
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instituição, composição da equipe de trabalho, razão social, contatos, etc. 

Subdividido em 9 itens, o eixo “indicadores metodológicos” foi construído com o            

objetivo de levantar informações, passíveis de análises qualitativas, a respeito das           

atividades oferecidas aos residentes e aos seus familiares; ao manejo dado aos            

relacionamentos, sejam eles românticos ou não; à disciplina; aos sistemas de privilégios,            

sanções, e segurança; aos principais componentes dos programas das CTs (dentre eles,            

o isolamento, o ambiente de comunidade, a organização do cotidiano, o formato em             

fases, a duração do tratamento, o treinamento e conscientização dos sujeitos em            

recuperação); e à articulação com a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). 

Por fim, o eixo denominado de “indicadores quantitativos”, como o próprio título            

sugere, foi pensado de modo a viabilizar a análise estatística de dados referentes à base               

territorial na qual a entidade está instalada; aos critérios de admissão dos residentes; aos              

antecedentes cível e criminal destes; à presença de comorbidades psiquiátricas; à           

motivação, seja para o tratamento, seja para a mudança voltada a um novo estilo de vida;                

à prevalência da avaliação da motivação por ocasião da alta dos residentes; e à              

prevalência de atendimentos nos equipamentos da RAPS.  

Cogitando-se a possibilidade de desmembramento deste projeto, recomendamos        

que o modelo do PAC, acima caracterizado, para ser devidamente testado, precisa ser             

aplicado observando-se as diretrizes teóricas e metodológicas que foram exaustivamente          

detalhadas no corpo deste relatório, estando o modelo do mesmo anexado ao final do              

presente documento. 

Ainda, foi elaborado paper, intitulado “Comunidade Terapêutica: Privação de         

Liberdade ou Imersão Democrática?”, no qual a Psicóloga Noeli Kühl Svoboda (2019)            

discorre sobre os critérios de admissão dos residentes, necessários para a manutenção            

do funcionamento inato da Comunidade Terapêutica enquanto ambiência democrática.         

Ambiência esta intimamente implicada na efetividade do tratamento para a dependência           

química em locais protegidos. Ressalta-se a necessidade de consideração das          

comorbidades psiquiátricas, da disrupção e da estereotipia comportamental inerente ao          
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contexto da drogadição, elementos o tornam tão singular para o desenvolvimento de            

programas pautados na reinserção dos sujeitos no laço social.  

O referido paper encontra-se no prelo, em processo de avaliação para publicação            

em periódico do Ministério Público do Estado do Paraná. 

 

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A equipe de psicólogos do CAEX/NATE, com base em bibliografia técnico-científica           

multidisciplinar, procurou correlacionar a metodologia do tratamento em Comunidades         

Terapêuticas com o Escore de Prontidão para Mudança em relação à dependência            

química em drogas ilícitas. A partir da estruturação do tratamento em fases, identificou             

metodologias que são experienciadas pelos destinatários como características de         

terapêutica de imersão, diferenciando-as daquelas que são experienciadas como restrição          

à liberdade. 

A aplicação do Anexo I (Roteiro Institucional) entre os profissionais componentes           

das equipes técnicas das instituições visitadas permitiu obter e avaliar dados referentes a             

ênfase metodológica utilizada pelas CTs; à composição das suas equipes de trabalho;            

aos programas de tratamento ofertados; às atividades oferecidas aos familiares dos           

residentes; à duração planejada do tratamento; ao ambiente de comunidade; e às regras,             

sanções e privilégios das entidades. 

A utilização do Anexo IIA (Roteiro Sociobiográfico), por seu turno, possibilitou           

caracterizar o perfil prevalente de usuários desta proposta terapêutica, no que concerne à             

idade; sexo; etnia; estado civil; escolaridade; ocupação; religião; situação profissional do           

último ano; frequência de tratamentos realizados no âmbito da adicção; presença de            

comorbidades físicas e/ou psiquiátricas; familiaridade com a abordagem de tratamento          

das Comunidades Terapêuticas; e à relação com as Justiças Cível e Criminal. 

Ainda, o referido Roteiro Sociobiográfico oportunizou o levantamento de         

informações a respeito do tipo de droga utilizada e do histórico de dependência dos              
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residentes das CTs visitadas.  

O Anexo IIB (Escala URICA), foi aplicado com o intuito de apreender o “estágio de               

motivação para mudança” dos residentes em recuperação, haja vista os achados da            

literatura científica, segundo a qual, este seria fator com importante influência no resultado             

alcançado pelo tratamento da dependência química. Ademais, buscou-se estabelecer         

conexões entre o nível de prontidão dos indivíduos e sua idade, a frequência de              

tratamentos realizados previamente, e o tempo de tratamento, não tendo sido           

encontradas correlações estatisticamente significativas entre estes dados. 

Contudo, há indícios de que, quantitativamente, a prevalência no percentual          

de residentes no estágio motivacional da ação denota que esteja em curso uma             

ambiência “suficientemente boa”, ou seja, institucionalmente permeada por        

elementos subjetivos que sugerem imersão transicional com pautas da convivência          

democrática, corroborando os ensinamentos winnicottianos acerca da       

proporcionalidade de indivíduos necessária para a manutenção da máquina         

democrática. Tais indícios mostram-se relevantes em futuras averiguações. 

Finalmente, as informações levantadas por meio da utilização do Anexo IIC           

(Roteiro de Entrevista Individual) serviram de base para a avaliação da percepção dos             

próprios residentes quanto a questões afetas à sensação de isolamento uma vez iniciado             

o tratamento em CT; ao ambiente de comunidade; à organização do cotidiano; ao formato              

em fases e a duração do tratamento; ao treinamento de conscientização e crescimento             

emocional; e às regras, sanções e privilégios (assimiladas e experienciados,          

respectivamente). 

Face aos dados apresentados e analisados tecnicamente, pôde-se constatar         

diferenças sensíveis entre o discursos dos profissionais, responsáveis pela coordenação          

e acompanhamento das atividades desenvolvidas nas Comunidades Terapêuticas        

visitadas, e os discursos dos destinatários do modelo terapêutico proposto nestes locais,            

em especial no que se refere às regras, sanções e privilégios institucionalmente            

estabelecidos; e ao ambiente de comunidade proposto (ao menos teoricamente). 
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Tais elementos, por seu turno, compõem-se enquanto condições de suma          

importância para a manutenção e efetividade do tratamento, pois a participação ativa dos             

residentes no ambiente em que estão inseridos e a possibilidade de aprendizagem ao             

vivo em uma comunidade de companheiros influiriam em maior motivação para a            

mudança de comportamentos anti sociais e caracterizariam não uma prática de privação,            

mas de imersão. De imersão terapêutica! 

Ainda, observou-se falta de clareza não só entre os residentes, mas também entre             

os próprios responsáveis técnicos entrevistados, em especial, em questões afetas ao           

formato de tratamento ofertado, com seus respectivos critérios de evolução e duração,            

bem como à promoção de determinadas atividades e à garantia de direitos fundamentais.             

Como exemplos desta percepção, pode-se mencionar a discussão levantada por dois dos            

profissionais a respeito da nomenclatura “laborterapia” para a prática de autocuidado           

inserida no cotidiano da comunidade, assim como a alegação fornecida na primeira            

instituição visitada de que apenas o tempo seria fator determinante para a passagem dos              

indivíduos de uma fase a outra do tratamento.  

Da mesma forma, a afirmação de que não haveria “nada sistematizado” (sic)            

quanto à salvaguarda dos direitos básicos individuais vem ao encontro dos relatos dos             

residentes em recuperação, segundo os quais, ou não se sabe especificar a relação da              

CT com a garantia de tais direitos, ou a transmissão destes se dá por meio de aulas e                  

palestras.  

Assim, aventa-se a hipótese de que nem toda a política (ou modelo terapêutico)             

oferecida aos residentes nas Comunidades Terapêuticas está sendo por eles apropriada,           

seja em decorrência do funcionamento psicossocial inerente à adicção, seja em função de             

o próprio programa requerer aprimoramento em seu delineamento e transmissão entre os            

indivíduos que dele fazem parte. 

Torna-se oportuno, portanto, desenvolver propostas coletivas adequadas às        

realidades dos destinatários desta categoria de serviço, com envolvimento e participação           

de diversos atores sociais, favorecendo o desenvolvimento de ações que promovam a            
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melhoria na comunicação e na diversificação dos espaços de fala para a apropriação da              

diversidade de discursos. Cogita-se, com isso, alcançar vivência com consciência, que           

permita o exercício da cidadania, pela experiência transicional que possa impactar as            

vicissitudes da adicção, relacionadas à perda e modificação das funções e papéis sociais             

usualmente desempenhados. 

Alguns outros achados merecem destaque e poderão ser objeto de eventuais           

pesquisas: 

 

1. A relevância do papel do profissional da Psicologia, no funcionamento das           

Comunidades Terapêuticas, particularmente quando lhe cabe a função de         

responsável técnico; 

2. A enorme distância entre a filosofia de trabalho divulgada pelas Comunidades           

Terapêuticas e aquilo que é, efetivamente, assimilado pelos residentes; 

3. A negação da existência da "laborterapia", a despeito da evidente prática,           

justificada como meio para aquisição de rotinas saudáveis (autocuidado) e para o            

cuidado com o ambiente compartilhado; 

4. Ainda que precariamente, foram encontradas práticas para prevenção das         

recaídas, o que denota preocupação com a manutenção da abstinência, quando do            

(inevitável) retorno à vida após o tratamento; 

5. Não foi evidenciado o isolamento total do mundo exterior. As visitas aos familiares,             

na comunidade de origem, ocorrem após curtos períodos de ambientação à           

Comunidade Terapêutica (geralmente, até 15 dias); 

6. Há indícios de frágil comunicação com a rede de saúde local, especialmente em             

relação aos CAPS, que pode implicar em desassistência. 

 

Constatada a complexidade que envolve a estruturação do atual modelo de           

tratamento ofertado pelas Comunidades Terapêuticas, bem como os fatores que          

influenciam no nível de prontidão dos residentes, seja com relação à mudança, seja com              
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ANEXO I 
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