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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por objetivo apresentar 
reflexões acerca dos “Dilemas, desafios, avanços e conquistas vivenciados por 
dependentes químicos de uma comunidade terapêutica no olhar do Serviço Social”, 
para atingir este objetivo foi necessário se valer de pesquisa bibliográfica, resgatando 
e enfatizando a trajetória histórica da Profissão de Serviço Social no Brasil e o embate 
com um sistema contemporâneo, radical e que faz muitos reféns: O Sistema 
Capitalista. Na trajetória da profissão, destaca-se a ruptura do Conservadorismo e a 
afirmação de um novo perfil técnico em consonância com a construção do Projeto 
ético Político, baseado nas dimensões constitutivas da Profissão. Nesse contexto, faz-
se uma reflexão sobre a contextualização histórica da dependência química e a 
importância das comunidades Terapêuticas como forma alternativa de tratamento e 
recuperação e a necessidade de investimento em Políticas públicas voltadas a essa 
área, bem como a importância da família do dependente químico nesse processo. 
Destaca-se, também o desafio do Trabalho do Serviço Social no 3º Setor e a 
importância da reinserção e socialização desse usuário pertinente a essa realidade 
social; e para finalizar, será explanada a valia e a contribuição do processo de Estágio 
para a formação acadêmica e profissional, corroborando para que o Serviço Social 
possua grande compromisso com as demandas da sociedade, dessa forma, pode 
contribuir significativamente com esta demanda, para que possam conquistar 
autonomia e qualidade de vida, e acima de tudo acessar direitos sociais. 
 
Palavras chaves: Dependência Química; Serviço Social; Direitos sociais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to present reflections on the "Dilemmas, challenges, 
advances and achievements experienced by chemical dependents of a therapeutic 
community in the eyes of Social Service". In order to achieve this goal, it was necessary 
to obtain research bibliographical, rescuing and emphasizing the historical trajectory 
of the Social Service Profession in Brazil and the clash with a contemporary, radical 
and hostage-taking system: The Capitalist System. In the trajectory of the profession, 
we highlight the rupture of Conservatism and the affirmation of a new technical profile 
in consonance with the construction of the Political Ethical Project, based on the 
constitutive dimensions of the Profession. In this context, we reflect on the historical 
contextualization of chemical dependence and the importance of the Therapeutic 
communities as an alternative form of treatment and recovery and the need for 
investment in public policies focused on this area, as well as the importance of the 
family of the chemical dependent in this process. We also present the challenge of 
Social Service Work in the 3rd Sector and the importance of the reinsertion and 
Socialization of this user pertinent to this social reality and, finally, the value and 
contribution of the Internship process to the academic and professional formation was 
explained, corroborating that the Social Service has a great commitment to the 
demands of society, in this way, can contribute significantly to this demand, so that 
they can achieve autonomy and quality of life, and, above all, access social rights. 
 
Keywords: Chemical Dependence; Social service; Social rights. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente Trabalho de Conclusão de curso (TCC) intitula-se “Dilemas, 

desafios, avanços e conquistas vivenciados por dependentes químicos de uma 

Comunidade Terapêutica no olhar do Serviço Social”, sendo este o objeto de estudo, 

ressalta-se como objetivo principal “Compreender quais os desafios, avanços e 

conquistas vivenciados pelo dependente químico em recuperação da Comunidade 

Terapêutica São Francisco de Videira/SC”, contudo, desenvolvendo uma análise 

reflexiva sobre aspectos que permeiam a vida do dependente químico em tratamento. 

O interesse pelo objeto surgiu através da prática de estágio realizada na CTSF, 

instituição não governamental que trabalha com objetivo de recuperar o dependente 

químico em seus aspectos biológico, físico, psíquico e social. O que impulsionou este 

TCC foi a percepção de diversas dificuldades que o dependente encontra no seu 

cotidiano. 

O tema Dependência Química é constante e complexo nos dias atuais, pelo 

fato de transformar a vida de várias pessoas que, de alguma forma, vivenciam essa 

realidade, de modo que, possui potencial destrutivo em meio as relações sociais, 

saúde e psicológico do ser humano. 

O tratamento da Dependência química é um fator que deve ser aprofundado, 

visto que, engloba uma série de aspectos que necessitam desenvolver políticas 

específicas que trabalhem na prevenção e nos problemas causados pelas drogas. A 

sociedade em geral ainda não possui a consciência que a Dependência Química é 

uma doença e precisa ser tratada, pois através dela, se desenvolvem sérios 

problemas na vida das pessoas, não só do dependente, mas também da família e de 

todo círculo social em que está inserido. 

No primeiro capítulo deste trabalho será apresentada a trajetória histórica do 

Serviço Social, que foi permeada pelo sistema econômico e as mudanças que 

ocorreram na sociedade diante deste fenômeno. 

No segundo capítulo será desenvolvida a análise de aspectos reflexivos sobre 

a historicidade da Dependência Química, os tipos de drogas, seus efeitos no 

organismo do ser humano e os possíveis tratamentos que existem dentro das políticas 

que são oferecidas para a sociedade. 

O terceiro capítulo consiste na conceituação de Comunidade Terapêutica, e o 

trabalho que é desenvolvido por esta instituição diante da Dependência Química, a 
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necessidade de tratar todo contexto social que envolve esta problemática, e o trabalho 

que o profissional Assistente Social desenvolve dentro desta realidade. Ainda sobre 

os desafios de ressocialização do Dependente Químico em tratamento, e a 

importância da família para o sucesso deste. 

Por fim, no último capítulo, serão apresentados o conceito e a importância do 

Estágio Curricular Obrigatório e como este foi desenvolvido na Comunidade 

Terapêutica São Francisco, bem como, considerações sobre o Terceiro Setor e perfil 

dos usuários atendidos pela CTSF. Será exposto algumas práticas do estágio, que 

contribuíram para a formação acadêmica, momento em que materializou-se a teoria 

com a prática vivenciada em sala de aula, bem como as formas de abordagens, as 

intervenções e os instrumentais da profissão que foram utilizados. Apresentar-se-á o 

projeto de intervenção institucional da CTSF e o trabalho que é realizado pelo 

profissional Assistente Social diante da Dependência Química para reduzir os 

problemas causados na vida do dependente e do seu meio familiar e social, devido 

ao uso/abuso de substâncias psicoativas. 

Este trabalho tem uma grande relevância social, a pretensão de expor o tema: 

Dependência Química diante da sociedade e a necessidade de um trabalho contínuo 

e sistemático com o usuário e sua família, que neste caso também precisa de 

tratamento, para que possam conquistar qualidade de vida, saúde e autonomia, 

emancipação, socialização e ressocialização perante as dificuldades encontradas na 

sociedade capitalista. 
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1 A TRAJETÓRIA SÓCIO- HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

 

Neste capítulo será desenvolvido uma reflexão acerca do sistema econômico 

vivenciado pela sociedade nos dias atuais, o capitalismo, o qual trouxe diversas 

mudanças para a sociedade, na perspectiva histórico-crítica, enfoca o trabalho e o 

modo de produção capitalista, como o berço da profissão, a profissão é entendida 

como subproduto da síntese dos projetos político-econômicos, e está situada na 

sociedade capitalista como um elemento que participa da reprodução das relações de 

classe e da contradição nelas existente. Posteriormente, será feito um importante 

resgate da construção histórica do Serviço Social, uma trajetória longa que passou 

por alguns percalços até conseguir se consolidar, bem como, importantes avanços, 

desafios e conquistas adquiridas pela categoria profissional, a ruptura do 

conservadorismo, a conquista do projeto ético político, a base das dimensões 

constitutivas e todo o conhecimento adquirido no âmbito da formação acadêmica, o 

que subsidiará a atuação profissional. 

 

1.1 CAPITALISMO: A ORIGEM DE UMA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA   

 

 No decorrer da história da sociedade, os homens produzem e reproduzem seus 

bens e serviços conforme sua necessidade de sobrevivência, e como consequência, 

surgem novas maneiras de concentração do poder. Antes do sistema capitalista a 

sociedade viveu o sistema escravista que era caracterizado pela relação social: 

senhor e escravo, o escravo produzia e usufruía somente do que precisava para se 

manter forte para trabalhar, ele devia obediência a seu dono, e poderia ser vendido a 

qualquer momento, pois era propriedade jurídica do seu senhor e não eram 

considerados cidadãos. 

 Substituindo o sistema escravista, surge o feudalismo, que predominava na 

propriedade rural, o senhor feudal era proprietário das terras que eram arrendadas 

pelos servos que plantavam para sobreviver, porém, pagavam altos impostos para os 

senhores, todo homem era subordinado a outro que possuía mais poder. Os senhores 

feudais passaram a arrendar as terras e remunerar os trabalhadores por meio de 

salários, assim surge a classe de comerciantes e artesãos nas vilas, que foram os 

chamados burgos, a denominada burguesia, o que antes era produzido 
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individualmente, agora era produzido coletivamente, sendo o “lucro” seu único 

objetivo.  

 

“a identidade atribuída ao Serviço Social pela classe dominante era uma 
síntese de funções econômicas e ideológicas, que levava a produção de uma 
prática que se expressava fundamentalmente como mecanismo de 
reprodução das relações sociais de reprodução capitalista, como uma 
estratégia para garantir a expansão do capital” (MARTINELLI, 1997, p. 124). 

 

Surge então o Capitalismo, com a Revolução Industrial na Europa nos séculos 

XVIII e XIX, mais tarde expande-se pela maioria dos países. Esse modelo econômico 

está baseado no lucro, na riqueza acumulada pela classe minoritária denominada 

“burguesia”, na extração da mais valia através da exploração da mão de obra do 

trabalhador, sistema esse que caracteriza a divisão da sociedade em classes sociais: 

de um lado está o burguês que é o dono do capital e do outro lado está o proletariado, 

o trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário.  

 

[...] a origem do Serviço Social como profissão tem, pois, a marca profunda 
do capitalismo e do conjunto de variáveis que a ele estão subjacentes – 
alienação, contradição, antagonismo –, pois foi nesse vasto caudal que ele 
foi engendrado e desenvolvido (MARTINELLI, 1997, p. 66).  

 

Uma era de profundas contradições e injustiças, marcada pela exploração dos 

trabalhadores e da mão-de-obra infantil com longas horas de trabalho e condições 

insalubres, sem nenhum direito. 

 

A realidade trazida pelo capitalismo estava posta e imposta: ou o trabalhador 
se mercantilizava, assumindo a condição de mercadoria útil ao capital, ou se 
coisificava, assumindo o estado de “coisa pública” – res-publica – a que 
correspondia a perda da cidadania, a “não-cidadania” (MARTINELLI, 1997 p. 
57) 

 

Essa revolução consistiu basicamente na aceleração do desenvolvimento, na 

inovação tecnológica e na substituição de pessoas por máquinas no setor fabril dos 

bens de consumo, visava a expansão do capital, causando a emersão da “questão 

social”. 

De acordo com Iamamoto (1998, p.27): 

 

O serviço social tem na “questão social” a base de sua fundação como 
especialização do trabalho. Questão social apreendida como o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem raiz 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 



17 
 

 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 
privada, monopolizada por uma parte da sociedade. A globalização da 
produção e dos mercados não deixa dúvidas sobre esse aspecto: hoje é 
possível ter acesso a produtos de várias partes do mundo, cujos 
componentes são fabricados em países distintos, o que patenteia ser a 
produção fruto de um trabalho cada vez mais coletivo, contrastando com a 
desigual distribuição da riqueza entre grupos e classes sociais e nos vários 
países, o que sofre a decisiva interferência da ação do Estado e dos 
governos. 

 

Uma das principais características do capitalismo é a acumulação do capital 

através da extração da mais valia. A mais valia acontece quando o dono do capital, 

que é o burguês, dono dos meios de produção, lucra a partir da exploração da mão 

de obra do trabalhador, ou seja, a força de trabalho da classe operária, que precisa 

trabalhar e receber o “salário” para suprir as necessidades básicas de sua família. 

“Capital e trabalho assalariado se criam mutuamente no mesmo processo. Assim é 

que o processo de produção capitalista é um processo de relações sociais”. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p.53). Mais valia é o que o trabalhador produz além 

do que recebe, ou seja, é o que ele produz e não recebe, é a parte produzida que fica 

detida com o dono dos meios de produção, essa é a exploração em massa. 

Segundo Iamamoto e Carvalho: 

 

O capitalista compra o direito de explorar a força de trabalho durante uma 
jornada, na qual o trabalhador não só produz o trabalho necessário para a 
sua subsistência, mas o trabalho excedente ou um valor excedente. [...] Sem 
trabalho excedente não haveria mais – valia, e a continuidade da produção 
estaria comprometida, já que esta é seu impulso e finalidade básica. (2008, 
p.49) 

 

Percebe-se que o trabalhador trabalha muito além do que precisa para pagar 

seu próprio salário, assim o burguês retém o lucro do excesso de trabalho de seu 

funcionário, dessa forma, acumulando cada vez mais riquezas. 

 

[...] Assim, as novas formas de prática social e suas estratégias operacionais, 
de acordo com os interesses burgueses, tinham de constituir mecanismo que 
dessem uma aura de legitimidade à ordem social burguesa, tornando-a 
inquestionável e, em consequência, aceitável pelo proletariado 
(MARTINELLI, 1997. p. 62).  

 

As relações no sistema capitalista ocorrem essencialmente na lógica de 

mercado, compra e venda de mercadorias, matéria prima, compra da força de 

trabalho, importação e exportação, compra de máquinas, tudo para gerar o lucro para 
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o dono do setor fabril. Para Iamamoto e Carvalho (2008, p. 62) “ A acumulação da 

miséria é proporcional à acumulação do capital”. 

No Brasil, o capitalismo foi implantado nos anos 1930, no governo de Getúlio 

Vargas, que com sua característica nacional desenvolvimentista, gerou uma série de 

consequências no âmbito da sociedade brasileira.  

O sistema econômico capitalista, se apresenta completamente alienador e 

explorador, pelo simples fato de que 80% riqueza produzida está destinada a menos 

de 20% da população brasileira, ou seja, uma cruel realidade diante da desigualdade 

exposta na distribuição dessa riqueza. “O capitalismo, gera o mundo da cisão, da 

ruptura, da exploração da maioria pela minoria, o mundo em que a luta de classes se 

transforma na luta pela vida, na luta pela superação da sociedade burguesa” 

(MARTINELLI, 1997, p.54). 

A implantação do capitalismo gerou uma série de consequência mundo afora, 

pode-se falar, em especial do Brasil, onde a degradação ambiental causada pela 

grande retirada de matéria prima do meio ambiente, a retirada necessária de matéria 

prima está cada vez mais acelerada, pela alta na demanda a ser produzida e 

comercializada, porém, os prejuízos vão além disso, a poluição do solo, da água e do 

ar causam o aquecimento global que está se agravando a cada segundo. 

É importante destacar ainda que a sociedade consumista também é 

consequência do sistema capitalista, a desvalorização do ser humano está ganhando 

força, e os bens materiais estão sobressaindo em vantagem, fortalecendo o mercado 

e dando ainda mais lucro ao capitalista.  

 

Assim, a reprodução das relações sociais é a reprodução da totalidade do 
processo social, a reprodução de determinado modo de vida que envolve o 
cotidiano da vida em sociedade: o modo de viver e de trabalhar, de forma 
socialmente determinada, dos indivíduos em sociedade. Envolve e 
reprodução do modo de produção. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p. 72) 

 

Dessa forma pode-se afirmar que quanto mais se vive o sistema capitalista, 

mais ele se reproduz, em suas mais variadas formas pela própria sociedade. 

Muito triste identificar a força que o poder possui sobre a massa populacional, 

a camada empobrecida da população é a mais ameaçada pelo efeito do capitalismo. 

As relações sociais estão enfraquecidas pelo poder desenfreado do mercado capital 

dominado pela burguesia. A desvalorização do ser humano está tomando conta e 

deixando a desejar as relações de afeto, sentimentos desejados pela humanidade 
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como generosidade e solidariedade estão sendo consumidos pelo sentido material do 

que se possui, e o verdadeiro sentido da humanidade está ameaçado. 

Outro fator importante banalizado pelo capital, é a pobreza, a desigualdade 

social causada pela força do capitalismo traz consigo a exploração infindável do povo. 

O desemprego é outro fator que deixa a população em risco, pois a busca incessante 

pelo alimento de cada dia ou pelo medicamento necessário, faz com que pais de 

família busquem alternativas para conseguir prover o que lhes falta.  

O aumento da violência, a fome, a falta de moradia e saúde, deixa ainda mais 

latente a gravidade da distinção de classe causada pelo sistema econômico. A luta de 

classes é determinante para o desenvolvimento da sociedade, porém não existe um 

possível fim para esse modelo econômico, já que, está cada vez mais fortalecida pela 

classe dominante. 

As consequências que o sistema econômico traz para a sociedade estão longe 

de serem sessados, alguns são extremamente negativos e prejudicam o 

desenvolvimento da sociedade. Destes podemos destacar as diversas expressões da 

questão social que na medida em que o capitalismo evolui, também evoluem 

gradativamente, o que agrava a real situação das camadas empobrecidas da 

sociedade, dentre elas estão as oportunidades que são diferenciadas de acordo com 

a classe social, ou seja, a falta delas é o que torna a sociedade bastante seletiva em 

vários aspectos. A falta de políticas públicas que tragam suporte a vida das pessoas, 

que proporcionem proteção e oportunidades, para a conquista da dignidade, outro 

fator é a concentração da riqueza que está absurdamente concentrada nas mãos da 

minoria da população, dos que possuem poder sobre determinado meio de produção, 

que torna a sociedade cada vez mais dividida e desproporcional no seu 

desenvolvimento, a maior parte dela se encontra no patamar de pobreza e 

vulnerabilidade, sem qualquer perspectiva de vida. 

A sociedade como um todo está fortemente influenciada pela mídia e seu poder 

de convencimento, esta é uma importante ferramenta para a promoção e evolução do 

capitalismo, que com suas diversas “armas” faz com que a sociedade seja cada vez 

mais consumista e consequentemente fortalecendo o capital. O que torna 

determinada camada da sociedade cada vez mais pobre, enriquecendo os donos dos 

meios de produção e agravando ainda mais as mais diversas expressões da questão 

social. Neste sentido, destaca-se a importância do Serviço Social como importante e 

determinante profissão diante das mazelas causadas pelo capitalismo, já que este 
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profissional atua diretamente para a promoção e desenvolvimento do ser humano, 

para que esteja devidamente amparado pelos direitos que lhe são atribuídos perante 

as legislações.  

 

1.2 A RUPTURA DO CONSERVADORISMO TRADICIONAL E O MOVIMENTO DE 

RECONCEITUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

O Movimento de Reconceituação foi uma tentativa de ruptura com o 

Conservadorismo para um método crítico e investigativo, uma renovação teórico-

prático social, com propostas de intervenção e compreensão da realidade social, 

questionador da ordem dominante. Esta intenção se daria com a aproximação ao 

Marxismo. Não era um movimento homogêneo, havia uma fragmentação da categoria 

entre Revolucionários e Conservadores, um visava uma Modernização Conservadora 

e o outro uma renovação transformadora para construção de uma nova ordem 

societária. 

O Serviço Social teve sua gênese no Brasil, na década de 1930. Mundialmente 

falando, diversos fatores influenciaram seu surgimento, pode-se mencionar a Grande 

Guerra e problemas derivados da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que 

consequentemente acarretaram um enorme impacto econômico e político no Brasil. 

Nessa conjuntura, década de 1930, no Brasil vivenciava a era Vargas, período 

de grande avanço no desenvolvimento econômico e a implantação do capitalismo, o 

processo da industrialização estava avançando rigorosamente, as expressões da 

questão social começam a ser percebidas e pensadas pela classe dominante. 

 A população rural, desesperada em busca de emprego e melhores condições 

de vida lotaram os centros urbanos, onde se concentravam as indústrias. Porém, esse 

desenvolvimento fora mal planejado, já que não se pensava onde as famílias 

morariam, e nem em que condições, o que se priorizava era a mão de obra necessária 

para o progresso da indústria. 

 

[...] a origem do Serviço Social como profissão tem, pois, a marca profunda 
do capitalismo e do conjunto de variáveis que a ele estão subjacentes – 
alienação, contradição, antagonismo –, pois foi nesse vasto caudal que ele 
foi engendrado e desenvolvido. (MARTINELLI, 1997, p. 66). 

 

Diante deste contexto, algumas consequências foram inevitáveis, a pobreza, a 

fome, o desemprego e a violência foram se instalando na sociedade em geral. A partir 
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disso, houve a necessidade de implantar o Serviço Social como uma profissão que 

atuaria nas mazelas sociais. 

 

Assim, as novas formas de prática social e suas estratégias operacionais, de 
acordo com os interesses burgueses, tinham de constituir mecanismo que 
dessem uma aura de legitimidade à ordem social burguesa, tornando-a 
inquestionável e, em consequência, aceitável pelo proletariado 
(MARTINELLI, 1997, p. 62). 

 

E, para acalmar os conflitos gerados pelo desagrado do povo em relação as 

condições vividas, inicialmente pela Igreja Católica que ligada ao Estado e ao 

capitalista, propunha ações assistencialistas, de caridade como forma de atender as 

populações necessitadas, as ações eram realizadas pelas damas de caridade, bem 

como a Sra. Darci Vargas (primeira dama) que era presidente da Legião Brasileira de 

Assistência, bem como o SESI, SENAI, SESC ligados ao setor privado. Esse 

profissional realizaria ações voltadas a população operária, de forma que orientaria o 

povo na mudança de hábitos, na perspectiva de melhorar os comportamentos, 

condições de higiene, a moral e sua inserção na ordem social. 

Os profissionais recém-formados em 1936 em São Paulo e 1937 no Rio de 

Janeiro, as primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, de caráter vinculado a Igreja 

Católica, sob forte influência Franco Belga realizariam sua intervenção na direção de 

amenizar os conflitos causados pela insatisfação do povo em relação às condições 

em que eram submetidos a viver. As ações desenvolvidas eram coordenadas pela 

burguesia juntamente com a Igreja Católica, importante aliada no progresso da 

economia, visavam a preservação do processo conservador de manutenção da ordem 

como um processo renovador. 

Segundo Iamamoto e Carvalho o Serviço Social:  

 

“afirma-se como um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao ser 
expressão de necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes 
sociais no ato de produzir e reproduzir os meios de vida e de trabalho de 
forma socialmente determinada. O desenvolvimento das forças produtivas e 
as relações sociais engendradas nesse processo determinam novas 
necessidades sociais e novos impasses que passam a exigir profissionais 
especialmente qualificados para seu atendimento, segundo os parâmetros de 
“racionalidade” e “eficiência” inerentes a sociedade capitalista”. (2008 p.77) 

 

O objetivo central estava em trabalhar na mudança do comportamento, na 

ordem da higiene social, no controle biopsíquico e na recuperação dos indivíduos, que 

era considerado o problema da sociedade.  



22 
 

 

 

Em suas origens no Brasil, o serviço social está intimamente vinculado as 
iniciativas da igreja, como parte de sua estratégia de qualificação do laicato, 
especialmente de sua parcela feminina, vinculada predominantemente aos 
setores abastados da sociedade, para dinamizar sua missão política de 
apostolado social junto as classes subalternas, particularmente junto à família 
operária. (IAMAMOTO CARVALHO, 2008, pág. 83). 

 

O assistente social trabalhava na perspectiva conservadora, direcionada ao 

assistencialismo ligado a Igreja Católica e na ordem social desejada pela burguesia, 

a fim de acalmar os anseios da população para que não houvesse interferências no 

progresso da burguesia, que tinha como principal objetivo o lucro para o dono do 

capital a qualquer custo.  

 

Assim, à medida que se aprofundava o processo de expansão e consolidação 
do regime capitalista e que se agravavam, na mesma medida, especialmente 
no segundo pós-guerra e nas décadas seguintes, as crises políticas, sociais 
e econômicas começavam a cair por terra a hegemonia do discurso e das 
práticas burguesa e com ela a reificada concepção do mundo da burguesia 
(MARTINELLI, 1997, p. 136). 

 

No decorrer desse processo, já na década de 1940 iniciou um novo momento, 

o Serviço Social sofre a influência norte-americana, concentrando as ações no 

“Serviço Social de Grupo” e “Serviço Social de Comunidade”, tinha o objetivo de tornar 

a comunidade organizada, buscando melhorar as condições de vida da população, 

numa perspectiva de prevenir doenças, conscientizar gestantes e articular obras 

sociais, condições de habitação e sanitária. Institucionalizado o Serviço Social como 

profissão, se insere no mercado de trabalho a partir da execução de políticas 

assistenciais oferecida pelo Estado, tendo como público-alvo a massa da sociedade, 

o proletariado. 

 

[...]“pois, numa conjuntura histórica especialmente complexa, em que a luta 
de classes tomava formas cada vez mais drásticas, sua preocupação 
permanente era de preservar seu domínio de classe, seu poder hegemônico” 
(Martinelli, p. 118, 1997). 
 

Na busca da identidade e da teoria própria do Serviço social, a categoria passou 

a analisar suas intervenções, desse modo criou-se a possibilidade de reflexão crítica 

despertando a visão ideológica do Serviço Social. Desse modo iniciou uma busca por 

teorias que tivessem força para subsidiar a atuação profissional. Algumas ideias já 

estavam em discussão na Europa, por Karl Marx. 
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Esses movimentos de elaboração crítica articulam-se com as lutas estudantis 
e lutas políticas pela transformação das relações de dependência entre 
países e das relações de exploração e dominação entre classes. A chamada 
geração de 65 [...] marcadamente latino-americano, questionando o 
importado, enquanto outros, já influenciados pela Revolução Cubana e pela 
luta anti-imperialista e anti-stalinista dos anos 60, passaram a crítica do 
processo de dominação de classe presente no Serviço Social implicando 
também a crítica à burocratização do Serviço Social. Buscavam uma outra 
inserção do Serviço Social junto às classes trabalhadoras, na realidade a elas 
articulada (FALEIROS, 2005, p. 17). 
 

 Porém, nos anos de 1960, iniciou o período de mais gritante violência, tortura, 

perseguições e repressão, a intervenção militar retraiu qualquer tipo de movimento de 

natureza social. Esse período acarretou num retrocesso não só para o Serviço Social, 

mas para todas as esferas da sociedade. Todo tipo de manifestação estava 

ameaçado, a crítica não era aceita, e todo o processo de reflexão crítica diante da 

atuação do profissional assistente social ficou estagnado, por longos anos. Mas, a 

categoria não se deixou abater, e a necessidade de rever a proposta do projeto 

profissional e de ruptura do serviço social tradicional conservador se fortalecia. 

 A necessidade de conhecer as relações sociais e de poder, fez com que o 

Serviço Social buscasse o conhecimento das ciências sociais,  

 

A questão da metodologia está imbricada na discussão teórica da articulação 
entre o fazer e poder fazer, entre o poder e o fazer poder no processo de 
estruturação das relações sociais. Por isso metodologia ou método, não é 
demais repetir, não consiste num conjunto de etapas, numa série de 
recomendações. Metodologia implica a análise das condições e das forças 
em presença para empreender uma ação com a crítica dos caminhos 
possíveis e das conseqüências previsíveis teórica e praticamente, em 
decorrência da disposição estratégica e tática dos meios e recursos para 
produzir efeitos (FALEIROS, 2005, p. 117). 

 

 Com a intensão de romper com o conservadorismo do Serviço Social, nos anos 

de 1965 a 1975, o Movimento de Reconceituação, com a participação de cinco países 

da América Latina, concentrou sua preocupação em torno do desenvolvimento teórico 

crítico e o contexto político da profissão, para que a prática profissional esteja voltada 

realmente na defesa do trabalhador e na garantia da cidadania. 

 A marca histórica deixada para o Serviço social, por este movimento 

disseminou a visão da profissão determinada pelo antes e o depois do Movimento de 

Reconceituação. Deixando ainda três direções marcantes para esse período;  

Perspectiva modernizadora que foi uma adequação do Serviço Social como 

instrumento do regime militar, buscou-se técnicas para atender as exigências do 
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regime, baseou-se na visão funcionalista, essa visão não rompeu com o Serviço Social 

tradicional conservador, apenas a modernizou, um ramo da antropologia e das 

ciências sociais que procura interpretar e explicar a organização e o funcionamento 

da sociedade, marcado pelos encontros de Araxá e Teresópolis. 

A Perspectiva Reatualização do Conservadorismo Proposta com referência à 

Fenomenologia: Livro de Anna Augusta de Almeida. A fenomenologia enquanto 

vertente significa estudo dos fenômenos, no meio social ela se determina pelo estudo 

do modo de viver das pessoas, no seu cotidiano. Posterior a isto, podemos dizer que 

emergiu uma consciência sobre os sujeitos e seu papel na transformação na 

sociedade. 

Perspectiva de Intensão de Ruptura; neste momento se constrói críticas ao 

Serviço Social tradicional conservador, introduzindo a Teoria Social de Marx, que 

fundada na totalidade e transformação buscava reconstruir a dimensão teórica de 

encontro com a visão crítica da realidade e enfrentamento das demandas sociais. O 

debate profissional girava em torno da ampliação das referências teóricas e na 

perspectiva instrumental da intervenção profissional. 

Buscava romper com metodologismo que prevalecia no âmbito da profissão e 

que já não respondiam à problemática da sociedade. Situa o âmbito de ação do 

Serviço Social no nível macro e micro social. O inclui nos aspectos da definição de 

política social, de planejamento, administração e prestação de serviços diretos. 

Insere-se a profissão na estrutura do Estado, sob perspectiva funcional ao sistema, 

com ênfase nos instrumentos e nas técnicas e na definição de funções 

sócio/profissionais. 

Negava a neutralidade da ação profissional à crítica, também a dominação e 

exploração dos povos, não poderia mais permanecer preso aquela ação profissional 

à crítica que caracteriza o serviço social tradicional, cujos princípios são tidos como 

dogmas, que até então era defendida e praticada pelos profissionais. 

Porém, não se pode deixar de mencionar o marco histórico para o Serviço 

Social, que foi o lll Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São 

Paulo em 1979, conhecido como o Congresso da Virada, marcado pelo 

questionamento da organização e a prática conservadora da profissão, esse 

congresso demarcou críticas ao conservadorismo, ao capitalismo e a autocracia 

burguesa e da apropriação privada da riqueza produzida, através deste, firmou-se um 

importante compromisso com a classe trabalhadora, dando uma definição as suas 
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reais intenções como profissão diante da sociedade. Contudo, este proporcionou 

ainda a postura crítica que deu suporte para os profissionais desenvolverem um 

Serviço Social crítico diante da sociedade contemporânea. Deu luz ao novo projeto 

profissional que atendesse as demandas da classe trabalhadora e não mais ao 

conservadorismo. 

Esse período foi marcado por importantes movimentos, entre eles estão os 

seminários de Araxá, Sumaré, Teresópolis, Alto da Boa Vista. De Araxá ocorreu em 

Minas Gerais, em 1967. Seminário de Teresópolis (1970) no Rio de Janeiro, Sumaré 

(1978), Alto da Boa Vista em (1984), foram elaborados na busca de propostas de 

teorização para o Serviço Social, contendo as primeiras expressões de Renovação da 

profissão, pela categoria profissional que estavam insatisfeitos com aspectos 

adotados até então pelo Serviço Social. Araxá e Teresópolis tiveram suas 

características determinadas pelo contexto vivido, a ditadura militar, respondendo 

apenas aos interesses sócio/políticos ideológicos. Já o de Sumaré e Alto da Boa Vista 

concretizaram o avanço no campo da teorização, pois assumiu a necessidade de 

romper com o Serviço Social acrítico, a crítica pelo modelo tradicional se fortaleceu e 

passou a ser reformulada a referência teórica utilizada pelo Serviço Social tanto pela 

categoria como no âmbito de formação acadêmica.  

Dada a relevância de que neste momento o país passa pelo período ditatorial, 

algumas conquistas foram de suma importância, como o debate em torno da 

referencial teórica utilizada pelo Serviço Social, bem como a prática conservadora que 

era utilizada pelos profissionais. Sobretudo, pautava-se na qualificação do Assistente 

Social. Estes documentos tiveram extrema importância para o desenvolvimento crítico 

da categoria em seus diversos aspectos, especialmente para a construção da 

identidade do Serviço Social em suas teorias e metodologias. 

 Marcado pelo apoio de líderes de movimentos populares, entre estes o ex-

presidente Lula que na época era um líder dos operários metalúrgicos, que possibilitou 

o pensamento crítico ao encontro de novas respostas a profissão diante das práticas 

profissionais, produção teórica, no âmbito da formação e na sistematização do 

processo de luta contra o regime autocrático e pelos direitos sociais e políticos do 

povo brasileiro.  

 Neste período as lutas sociais se intensificaram através de movimentos sociais, 

a introdução do pensamento crítico teve forte influência da vertente crítica marxista, 

almejando perspectivas positivas na atuação deste profissional. Esse movimento 
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germinou no íntimo do Serviço Social, trazendo o debate diante da carência teórico 

metodológico acerca da sua atuação  

Contudo, para assegurar que as discussões e reflexões envolvendo o Serviço 

Social não se diluíssem, se fez necessário estabelecer algumas relações entre 

aspectos que compõem o ser humano e sua vivência na sociedade. 

 

[...] abordar o Serviço Social como uma profissão socialmente determinada 
na história da sociedade brasileira. [...] analisar como o Serviço Social se 
formou e desenvolveu no marco das forças societárias, como uma 
especialização do trabalho na sociedade. Mas pensar a profissão é também 
pensá-la como fruto dos sujeitos que a constroem e a vivenciam. Sujeitos que 
acumulam saberes, efetuam sistematizações de sua “prática” e contribuem 
na criação de uma cultura profissional (IAMAMOTO, 2008, p. 57). 

 

Os esforços estavam em contribuir para a releitura da prática profissional, na 

ampliação da autoconsciência dos assistentes sociais quanto a conjuntura econômica, 

política e cultural que determinam as relações sociais que permeia seu objeto de 

trabalho a “questão social”. 

Eis que o Serviço Social desde a década de 1980, vem se reafirmando quanto 

especialização da sua ação profissional, já que esta é a profissão que atua na divisão 

sócio/técnica do trabalho, trabalha na defesa e garantia dos direitos sociais, bem como 

na promoção da cidadania da classe subalterna, na qual se desenvolve sua 

intervenção profissional. 

Segundo Iamamoto (2014)  

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. (2014, p. 20). 
 
“dar conta da questão social hoje é decifrar as desigualdades sociais de 
classes em seus recortes de gênero, raça, etnia, religião, nacionalidade, meio 
ambiente etc. Mas decifrar também as formas de resistência e rebeldia com 
que são vivenciadas pelos sujeitos sociais” (p.114). 

 

Por conseguinte, o Serviço Social é uma profissão que deve estar 

comprometida com a transformação social, e com a luta pela defesa e garantia dos 

direitos, diante disso deve ainda ser capaz de estar à frente da questão social, 

articulando e desenvolvendo possibilidades de promover o cidadão em todos os 

aspectos que lhe são pertinentes. Importante ainda salientar o compromisso 
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ético/político necessário para efetivação e consolidação da intervenção deste 

profissional competente e coerente com sua realidade institucional. 

Algumas conquistas foram se constituindo no decorrer dos anos, entretanto a 

mais importante delas foi a Constituição Federal, em 1988, a qual garantia uma série 

de direitos ao cidadão brasileiro e com ela elencou-se uma série de políticas públicas 

para efetivar esses direitos, em suas linhas gerais preconiza a garantia de direitos 

concebida no tripé da Seguridade Social: Assistência Social: não contributiva e para 

quem dela necessitar. A saúde de caráter universal e não contributiva e a Previdência 

Social de caráter contributivo. 

A partir disso, o Serviço Social se consolidou como profissão e não mais como 

mero executor de Políticas Sociais, assume um importante papel na esfera pública, e 

na luta dos direitos sociais. Dessa forma abandona-se a postura conservadora e 

apropria–se de uma postura crítica, propositiva, interventiva onde o profissional, 

planeja, implanta, administra, coordena, pesquisa, executa as Políticas Sociais de 

maneira ética e comprometida com a população que enfrenta as diversas expressões 

da “questão social”, e conta com um arsenal de leis que foram criadas para garantir 

direitos sociais conquistados no decorrer dos anos, dentre estas, a Constituição 

Federal de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069 de 13 de julho de 

1990. Estatuto do Idoso: Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003. Lei Maria da Penha: 

Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei da Pessoa com Deficiência: Lei nº 13.146 

de 06 de julho de 2015, entre outras, são Legislações que dão suporte ao fazer 

profissional do Assistente Social. 

O profissional assistente social se faz importante na atualidade devido sua 

atuação totalmente comprometida com a classe trabalhadora, sendo este o 

profissional porta voz das demandas sociais, já que atua mais profundamente nas 

mazelas da sociedade, e diante delas intervém na defesa e na garantia de direitos 

socais, que na atualidade estão extremamente ameaçados pela conjuntura política e 

econômica. Porém, o mesmo enfrenta grandes desafios para efetivar seu trabalho, 

tais com a falta de políticas pública, coerentes com a realidade atual brasileira e, 

apesar de lutar contra a precarização do trabalho, também se encontra afetado. As 

condições mínimas de trabalho estão esfaceladas pelo contexto político, além da 

desvalorização profissional diante da exigência contemporânea, este se encontra 

fragilizado, porém fortalecido enquanto categoria que luta pelos diretos dos cidadãos 

brasileiros. Atualmente é fundamental o Assistente Social desenvolver propostas de 
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trabalho criativas e inovadoras, que sejam capazes de concretizar direitos sociais da 

população, que garanta a transformação da realidade dos seus usuários. 

 

1.3 O PROJETO ÉTICO POLÍTICO PROFISSIONAL E A RELEVÂNCIA SOCIAL 

DIANTE DAS REALIDADES CONTEMPORÂNEAS  

 

Um Projeto é um conjunto de ideias organizadas e ordenadas (concepções, 

valores, objetivos, metas, metodologia etc) elaboradas para atingir um objetivo ou 

meta. Se reconhece um projeto profissional como um projeto coletivo que evidencia 

os anseios, os sonhos, os ideais, objetivos dos profissionais para a categoria 

profissional em favor da sociedade. O projeto ético-político do Serviço Social orienta 

a formação e o exercício profissional. 

 

(...) trabalho e formação profissional encontram-se estreitamente conectados 
na resposta a um desafio comum: o seu enraizamento na história 
contemporânea, de modo que qualifique o desempenho do assistente social 
e torne possível a atualização e a adequação do projeto ético político do 
serviço social aos novos tempos, sem abrir mão de seus compromissos com 
a construção da cidadania, a defesa da esfera pública, o cultivo da 
democracia, parceria de equidade e da liberdade. (Iamamoto,2014, pág.11). 
 
“O projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) 
para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 
profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os usuários de 
seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições 
sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a quem cabe o 
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais).” (Netto, pág. 04) 

 

O projeto profissional é ético porque compõe-se de princípios valorativos que 

guiam as atitudes dos profissionais e direcionam o exercício profissional, é político 

porque não é neutro, assume uma posição política, diante da categoria profissional, 

dos homens e da sociedade. 

O Projeto Ético Político do Serviço Social, que orienta o exercício e a formação 

profissional, resultou de um processo histórico de construção coletiva, sob a direção 

das entidades nacionais da categoria, tem sua elaboração marcada pelos anos 

1970/1980, pelas conquistas advindas do Movimento de Reconceituação, e pelo olhar 

crítico despertado neste período, isso fez com que a categoria assumisse uma nova 

roupagem dentro das políticas públicas e, consequentemente, perante a sociedade, 

mudando sua imagem enquanto profissão. Pautado nas referências marxistas e na 
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construção de uma nova sociedade, contrariando o modelo hegemônico (capitalista). 

Foi uma grande conquista que adentra o contexto histórico do Serviço Social. 

É correto constatar que esse projeto ético-político, fundamentado teórica e 

metodologicamente, conquistou hegemonia no Serviço Social brasileiro na entrada 

dos anos 1990. Esta constatação, porém, não significa afirmar seja a completude 

desse projeto, seja a sua exclusividade no campo profissional: por uma parte, não se 

desenvolveu suficientemente as suas possibilidades, por exemplo, no domínio dos 

indicativos para a orientação de modalidades práticas profissionais (...); por outra, a 

ruptura do quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social não suprimiu 

tendências conservadoras ou neoconservadoras ... (NETTO, 1999, p.106). 

O fato é que após a década de 1990, na sociedade brasileira, as requisições 

do trabalho profissional do assistente social, no âmbito estatal e privado, devem ser 

analisadas no terreno das transformações tecnológicas e da incorporação de novas 

formas de produção e organização do trabalho nos países periféricos, que adensam 

o processo de exclusão social e recrudescem as relações de exploração e alienação 

da força de trabalho. 

A base sólida do Serviço Social vem do Projeto Ético Político da profissão que 

toma forma nas suas ações cotidianas, bem como nas intervenções diante da questão 

social. Deve-se destacar o caráter político que possui o projeto profissional, e o 

significado deste para com a mediação das contradições e conflitos vivenciados pela 

sociedade e pela transformação delas. 

O projeto ético-político do Serviço Social reuniu um conjunto de valores e 

concepções ético políticas expressos por setores significativos da categoria dos 

assistentes sociais, que o fazem democraticamente legítimo, representativo e, por 

vezes, hegemônico, em virtude dos espaços fundamentais que detém e direciona a 

profissão no Brasil, se materializando através do código de Ética Profissional de 1993, 

das Diretrizes Curriculares de 1996, da Lei que Regulamenta a Profissão 8662/93, do 

Conhecimento Produzido pela categoria, das Práticas Profissionais e Legislações. 

Não deixando de destacar a evolução do Código de Ética Profissional que percorreu 

uma mudança que desencadeou a construção de cinco códigos 1947, 1965, 1975, 

1986, 1993. 

“Os princípios constantes no Código de Ética são focos que vão iluminando 
os caminhos a serem trilhados, a partir de alguns compromissos 
fundamentais acordados a assumidos coletivamente pela categoria. [...] é 
necessário dar-lhe vida por meio dos sujeitos[...] no espaço ocupacional 
cotidiano. ” ( IAMAMOTO, 2014, p. 78) 
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Para Netto o Projeto Ético Político do Serviço Social; 

 

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central 
–a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, 
o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a 
construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de 
classe, etnia gênero. (1999, p.104-105) 

 

Em vistas da ótica profissional o projeto Ético Político do serviço social 

estabelece o compromisso com a competência do fazer profissional, para isso é 

necessário estar constantemente aprimorando conhecimento, então pode-se dizer 

que o assistente social deve estar sempre investindo na sua formação de forma que 

não perca a postura crítica e investigativa.  

Institui-se liberdade como valor ético central pelo entendimento de ser um 

caminho para desenvolver as capacidades humanas de fazer escolhas e tomar 

decisões, de agir pautado nos valores de forma consciente de suas necessidades, 

buscando alternativas para a complexidade do contexto em que está inserido. 

O projeto profissional está vinculado ao processo de construção de uma nova 

ordem societária, priorizando extinção da exploração de classe, a equidade social e a 

luta pelos direitos dos trabalhadores. Requer ainda a constante qualificação 

profissional diante da transformação da sociedade. 

 

[...] as políticas sociais públicas são uma das respostas privilegiadas à 
“Questão Social”, ao lado de outras formas, acionadas para o seu 
enfrentamento de atenção à pobreza, como as corporações empresariais, as 
organizações não governamentais, além de outras formas de organização 
das próprias classes subalternas para fazer frente aos níveis crescentes de 
exclusão social a que se encontram submetidas. (IAMAMOTO, 2014,p 58).    

 

 Dessa forma podemos afirmar que não cabem no projeto ético/político 

contemporâneo nenhuma postura teórica conservadora. O que se quer é a existência 

de um espaço de construção coletiva, democrática e de luta pela transformação da 

sociedade contemporânea. 

 

Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores democráticos 
e competência teórico-metodológica na teoria crítica em sua lógica de 
explicação da vida social. Esses elementos, aliados à pesquisa da realidade, 
possibilitam decifrar as situações particulares com que se defronta o 
assistente social no seu trabalho, de modo a conectá-las aos processos 
sociais macroscópicos que as geram e as modificam. Mas, requisita, também 
um profissional versado no instrumental técnico-operativo, capaz de 
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potencializar as ações nos níveis de assessoria, planejamento, negociação, 
pesquisa e ação direta estimuladora da participação dos sujeitos sociais nas 
decisões que lhes dizem respeito, na defesa de seus direitos e no acesso aos 
meios de exercê-los. (IAMAMOTO 2014. p.208). 

 

Portanto, o projeto ético/político do Serviço Social constitui-se no pilar 

fundamental da categoria profissional, uma vez que ele preserva os princípios 

emancipatórios do gênero humano, carrega a luta histórica dos movimentos sociais, 

os quais deram condições sociopolíticas que permitiram o profissional de Serviço 

Social estruturar um projeto profissional crítico que buscou romper com suas matrizes 

conservadoras. 

Há uma grande diversidade de desafios enfrentados pelo Assistente Social, 

dentre tantos está a causa, que é a conjuntura regressiva que se atravessa na sua 

maior profundidade, isso rebate na efetivação dos direitos sociais duramente 

conquistados na CF 1988. O que exige desse profissional uma necessidade de 

estratégias no enfrentamento dos problemas sociais e na defesa desses direitos dos 

cidadãos. Daí a necessidade de uma categoria profissional competente e 

comprometida com a classe trabalhadora. 

Tornando a profissão regulamentada por força de lei os Assistentes Sociais têm 

obrigações na atuação e devem prover a manutenção e o cumprimento das leis e 

políticas sociais, de promover e defender a garantia dos direitos sociais. A lei é um 

instrumento que promove o discernimento do profissional, pois descreve 

perfeitamente o perfil que deve estar atrelado à atuação, possibilitando a clareza dos 

limites de sua área dando suporte nas intervenções. Designado ao profissional 

Assistente Social e privativa aos habilitados na forma da legislação. Conforme lei 

regulamenta a profissão, Lei nº 8.662 de 07 de junho de 1993, e vem consolidar uma 

perspectiva crítica e criativa, produz impacto positivo na condição de vida do cidadão 

de modo a garantir direitos e dando abertura para o desenvolvimento mútuo no campo 

social. 

A compreensão desta lei possibilita ampliar a capacidade interventiva, 

aperfeiçoando os instrumentos utilizados e enriquecendo a ação profissional na 

efetivação e garantia dos direitos já garantidos na Constituição Federal. A valorização 

da prática profissional, engloba princípios e valores, defesa dos direitos humanos, 

direção política, consciência ética e responsabilidades, compromisso, respeito e sigilo 

para com as particularidades de sua demanda. Os princípios fundamentais 

evidenciaram a opção destes profissionais pelo compromisso social com os 
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trabalhadores, o Assistente social deve seguir estes princípios para que os novos 

profissionais em processo de formação sejam somados na grande articulação em prol 

de uma sociedade mais humana, justa e igualitária. 

Entre os avanços mais significativos, estão: a defesa das políticas públicas 

(acesso gratuito, universal e de qualidade); a construção da Seguridade Social 

pública, pautada em direitos sociais reconhecidos constitucionalmente; as 

Conferências e os Conselhos de políticas, importantes espaços para o exercício da 

cidadania. Tais avanços revelam ganhos substantivos do Serviço Social que, nos 

últimos anos, no Brasil, tem apresentado uma maior clareza conceitual, resultante de 

uma apropriação crítica das transformações paradigmáticas no campo do pensamento 

e do exercício profissional. 

O assistente social deve proporcionar elementos de crítica à sociabilidade 

burguesa; identificar aliados; colocar em xeque os valores e a moralidade dominante. 

Em suma, “o educador precisa ser educado” (GUERRA, 2015, p.53). É preciso 

dimensionar e construir estratégias, visando potencializar as forças de negação da 

ordem social e de sua transformação, articulando princípios às suas manifestações 

empíricas no exercício profissional. É preciso produzir conhecimento sobre a realidade 

das instituições nas quais atuam e sobre objetos, demandas e respostas, enfrentando 

a realidade social existente, potencializando nela suas contradições, suas forças de 

negação da ordem social, diminuindo a distância entre as projeções e o realizado. 

 

1.4 DIMENSÕES QUE POSSIBILITAM SUPERAR OS DESAFIOS DO SERVIÇO 

SOCIAL CONTEMPORÂNEO: AS POTENCIALIDADES COMO RESPOSTA 

PROFISSIONAL 

 

 Como já evidenciado, a institucionalização do Serviço Social como profissão se 

deu como uma estratégia no controle de conflitos sociais entre capital e trabalho, tinha 

o objetivo de dar respostas as expressões da questão social que estavam emergindo 

naquele período. Porém, a ruptura das ações tradicionais conservadoras do Serviço 

Social, traz uma sustentação sólida para o processo de intervenção profissional. Essa 

solidez acontece através das Dimensões Constitutivas da profissão: Teórico-

metodológica; Ético-política e técnico-operativa. Todavia, há um importante fato a se 

considerar, as mesmas devem ser utilizadas de forma complementar uma a outra, já 

que, com a falta de uma delas, a prática profissional corre o risco de ser meramente 
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uma execução tradicional conservadora, o que se buscou romper na trajetória 

histórica do Serviço Social. 

 A dimensão Teórico-metodológica diz respeito a apropriação teórica e 

metodológica do contexto social, econômico e político de toda realidade que permeia 

seu exercício profissional. Destaca-se a necessidade de fundamentação teórica para 

a possível construção de alternativas e metodologias para que a ação deste 

profissional seja capaz de transformar determinada realidade respeitando suas 

especificidades. Compreende a análise crítico dialética da tradição marxista, sobre a 

visão da totalidade das relações sociais. Ilumina a intervenção humana dando-lhe 

direção para fazer a leitura da realidade social e econômica, aquela em que se 

explicita não somente a construção, mas a efetivação das ações desenvolvidas pelo 

assistente social, bem como a reconstrução de teorias e metodologias condizentes 

com a necessidade da demanda. 

 A Dimensão Ético-política implica no engajamento político diante das 

manifestações organizadas pela sociedade em benefício de seus membros, bem 

como, na incansável luta pela defesa e garantia dos direitos sociais, esta dimensão 

engloba o Projeto Ético Político do Serviço social e implica nos pressupostos 

estabelecidos no Código de Ética de 1993 e no projeto ético-político, destacando, 

principalmente, as formas como os assistentes sociais se apropriam deste 

conhecimento. Logo, o assistente social não pode ser neutro, ele deve se posicionar 

politicamente diante da realidade, para nela intervir, e assim conscientemente decidir 

qual é a direção correta a seguir.  

A Dimensão Técnico-operativa exige o aperfeiçoamento técnico e operativo da 

ação profissional, para isso é extremamente necessário que as demais dimensões 

estejam complementadas, pois não se faz uma boa atuação se o profissional não 

conhece efetivamente o contexto histórico e político da demanda na qual irá intervir. 

Contudo, esta dimensão possui uma posição ética e política que se desenvolve em 

suas ações, pois determina que a atuação deste profissional esteja diretamente ligada 

às suas estratégias, táticas e técnicas que instrumentalizam sua ação. Contudo, esta 

dimensão diz respeito ao conhecimento, apropriação e acima de tudo da criação de 

um conjunto de habilidades técnicas que permitam aos mesmos desenvolver as ações 

profissionais junto à demanda e às instituições visando garantir uma inserção 

qualificada, respondendo às exigências impostas pela conjuntura atual. 



34 
 

 

“se a prática profissional interventiva do Serviço Social requer tais dimensões, 
a formação profissional deve, por sua vez, contemplar, de fato, os 
conhecimentos necessários a essas competências, quais sejam, 
conhecimentos teóricos, conhecimentos ético-políticos e conhecimentos 
procedimentais, visto que o Serviço Social é uma profissão interventiva 
(SANTOS, 2010, p. 56) 

 

São essas dimensões que consolidam a coerência, a consistência teórica e 

argumentativa e, para além disso, são as formas concretas do agir profissional, 

acrescenta-se que o exercício profissional realizado sob essas dimensões amplia a 

discussão sobre a intervenção profissional, enfatizando a questão do compromisso e 

da competência. 

Para Guerra (1999) existem profissionais que acreditam: 

 

“três tendências no interior da profissão, que se manifestam de maneira 
hídrica. Para os profissionais que tem a prática como fundamento de 
determinação das suas ações, as teorias não passam de construções 
abstratas [...] Para aqueles que consideram que as construções teóricas são 
determinantes da prática, a opção do profissional por uma teoria passa a se 
constituir na sua “camisa de força” [...]A terceira tendência a que os 
profissionais encontram-se referidos reconhece as teorias como processos 
de reconstrução da realidade, vinculada a projetos determinados de 
sociedade, a visão de homem e de mundo, ante os quais o profissional 
assume uma posição.” (p.25) 

  

Compreende -se então que: 

 

Trata-se – e isto se constitui em consenso resultante do amadurecimento 
teórico da categoria profissional – de atribuir uma nova qualidade a 
intervenção; de recuperar o credito historicamente depositado na profissão, 
tanto pelos usuários dos seus serviços quanto pelo segmento da classe que 
a contrata [...] enfim de ter uma competência técnica e intelectual e manter o 
compromisso com a classe trabalhadora.” (p.27) 

 

 Diante disso, é importante salientar que as exigências profissionais perante as 

demandas da sociedade assumem um compromisso sócio/político, por isso o 

profissional assistente social deve resgatar a real intencionalidade de sua ação ante 

a efetivação dos diretos sociais. Todavia, o exercício profissional passou por grandes 

mudanças decorrentes das transformações do mundo do trabalho estreitamente 

ligado ao Serviço Social e sua intervenção. 

A instrumentalidade é vista então:  

 
“[...] como uma propriedade ou determinado modo de ser que a profissão 
adquire no interior das relações sociais, no confronto entre as condições 
objetivas e subjetivas do exercício profissional” (GUERRA, 2000). 
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“A instrumentalidade, como uma propriedade sócio-histórica da profissão, por 
possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de objetivos 
(profissionais e sociais) constitui-se numa condição concreta de 
reconhecimento social da profissão” (GUERRA, 2000, p.2) 

 

“a instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai 
adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os 
profissionais objetivem sua intencionalidade em respostas profissionais. É 
por meio desta capacidade, adquirida no exercício profissional, que os 
assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas 
e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado 
nível da realidade social: no nível do cotidiano” (GUERRA, 2000, p.2). 

 

Neste sentido o debate que gira em torno da instrumentalidade do Serviço 

Social, a prática profissional dos assistentes sociais que está permeada de uma série 

de contradições, que devem ser desveladas cotidianamente, para compreender a 

atuação deste profissional exige um mergulho nas suas diversas dimensões 

constitutivas, estas dimensões propõem a articulação como uma tendência 

determinante para o fazer profissional, estando sempre em processo de debate crítico 

sobre a atuação coerente deste profissional. Essa criticidade adquirida pela categoria 

profissional vem da apropriação da tradição marxista incorporada pelos assistentes 

sociais, elegendo o sentido da razão crítica como pressuposto para o enfrentamento 

da questão social. 

 

“os “modos de aparecer” do Serviço Social, manifestados no “fazer” dos 
profissionais, são redefinidos ao longo do processo histórico da profissão, 
processo este complexo e contraditório, gestado no confronto das classes 
sociais que a intervenção polariza. É isto que, no nosso entendimento, atribui 
a dimensão do “novo” à intervenção profissional” (GUERRA. 1999, p.22) 

 

Vale destacar que a construção da categoria profissional crítica que responda 

as demandas postas pela conjuntura atual e as expressões da Questão Social é de 

suma importância, daí a necessidade de articular um arcabouço teórico com o 

compromisso ético/político e da compreensão da instrumentalidade dão o sentido 

original ao fazer profissional do assistente social. 

 

“ A instrumentalidade do serviço social coloca-se não apenas como dimensão 
constituinte e constitutiva da profissão mais desenvolvida, referenciada pela 
pratica social e histórica dos sujeitos que a realizam, mas, sobretudo, como 
campo de mediação no qual os padrões de racionalidade e as ações 
instrumentais se processam. Se isto é verdade, há que se discernir entre 
instrumentalidade, enquanto o conduto de passagem das racionalidades; 
ações instrumentais enquanto atividade finalísticas; e o grau de abrangência 
das modalidades da razão que iluminam as ações profissionais” (GUERRA, 
p. 37) 
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 A instrumentalidade aqui redigida vai além dos instrumentos e técnica utilizadas 

pelo assistente social, não se trata de refazer as metodologias de ação, mas sim de 

amadurecimento teórico da categoria profissional, de atribuir qualidade a intervenção, 

enfim de ter uma competência técnica intelectual crítica e manter o compromisso 

político com a classe trabalhadora. Está ligada a nossa capacidade compreensão do 

fazer profissional, é por meio desta capacidade, adquirida no exercício profissional, 

que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e 

subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da 

realidade social. Só assim é possível a efetividade da ação profissional. 

 

Tratar-se-á aqui da instrumentalidade como uma mediação que permite a 
passagem das ações meramente instrumentais para o exercício profissional 
crítico e competente. Como mediação, a instrumentalidade permite também 
o movimento contrário: que as referências teóricas, explicativas da lógica e 
da dinâmica da sociedade, possam ser remetidas à compreensão das 
particularidades do exercício profissional e das singularidades do cotidiano. 
(GUERRA. 2000 p. 12) 

 

Neste contexto pode-se dizer que a instrumentalidade é a capacidade de 

analisar qualitativamente, não só o fazer profissional, mas sim porque fazer, ou seja, 

a real finalidade do Serviço Social. Sobre tudo este profissional deve estar munido de 

uma postura crítica e competente diante da conjuntura histórica e da demanda 

contemporânea, onde a prática interventiva se efetiva, promovendo a emancipação 

da sociedade e a garantia dos seus direitos. 

 A prática social do assistente social, compreendida práxis, é essencialmente a 

construção histórica da profissão, com ela é possível transformar a realidade do ser 

humano e do meio em que está inserido. A historicidade do ser social permite este 

profissional analisar o contexto pela sua totalidade, transformando as condições e as 

relações impostas pela conjuntura. Portanto, este é o profissional apto para atuar nas 

contradições da sociedade capitalista, e tornar possível a conquista da autonomia do 

ser humano diante de sua mais plena consciência de mundo. Porém para a efetividade 

disso, se faz necessário o compromisso com a postura crítica, criativa e investigativa 

do assistente social frente as suas demandas. 

A atuação do assistente social é determinada pela amplitude da leitura da 

realidade da sociedade em que está inserido, deve articular elementos que 

possibilitem a compreensão da totalidade de seu objeto de intervenção e de tudo que 

permeia este fenômeno. Para que isso ocorra é necessário que o profissional estude 
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a complexidade da realidade social, essa compreensão dará subsídios para a 

qualidade da sua atuação e apresentará respostas as demandas sociais emergentes. 

 

 “O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica 
acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao mesmo 
tempo, uma maior atenção às estratégias, táticas e técnicas do trabalho 
profissional, em função das particularidades dos temas que são objetos de 
estudo e ação do assistente social” (IAMAMOTO; 2014; p. 52) 

 

 Diante disso, é possível afirmar que a apreensão teórica também é 

determinante para a prática profissional do assistente social, visto que, não se pode 

deixar de lado o contexto histórico no qual se fez a trajetória histórica do serviço social, 

onde se encontram as conquistas e desafios superados pela categoria. 

 

[...] a necessidade de uma fundamentação teórico metodológica como o 
caminho necessário para a construção de novas alternativas no exercício 
profissional. É uma afirmativa concreta, ainda que insuficiente – e mesmo 
falsa -, se considerada isoladamente. O cotidiano teórico- metodológico só se 
completa e atualiza ao ser frutificado pela história, pela pesquisa rigorosa das 
condições e relações sociais particulares em que se vive. (IAMAMOTO; 2014; 
p. 53) 

 

 As relações sociais são a base da emersão do Serviço social, nada mais 

importante que conhecer a fundo esse elemento fundante do propósito profissional 

que será para sempre seu instrumento de trabalho. 

 

[...] competência para propor, para negociar com a instituição os seus 
projetos, para defender seu campo de trabalho, suas qualificações e 
atribuições profissionais [que vá] além das rotinas institucionais para buscar 
apreender, no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali 
presentes, passíveis de serem apropriadas [...], desenvolvidas e 
transformadas em projetos de trabalho (IAMAMOTO, 2005, p. 21). 

 

 O debate em torno da prática profissional do serviço social sempre será um 

importante fator a ser profundamente estudado, visto que, por meio deste debate se 

desenvolve a competência profissional diante do seu objeto de trabalho, que é a 

questão social, que, se encontra em constante transformação no seio da sociedade. 

Neste sentido, a reflexão e o debate quanto aos componentes teórico/metodológicos, 

técnico/operativos e ético/políticos, que compõem a instrumentalidade profissional, 

visto que a prática profissional está integralmente ligada a estes importantes aspectos 

da profissão, que será sempre o responsável pelo sucesso da intervenção 

profissional. Importante destacar que a prática profissional se constitui pelo importante 

elemento de materialização da teoria que, por sua vez, se reconstrói e se determina 
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pela prática, ou seja, uma complementa a outra, possuindo a totalidade do fazer 

profissional. 

É de extrema importância o entendimento do assistente social da necessidade 

de articulação dos fundamentos teórico/metodológicos, ético/políticos e 

técnico/operativos tem implicações diretas na atuação desse profissional, pois a 

condensação dessas dimensões, juntamente com a formação e o exercício 

profissional, são expressões da materialidade do Projeto Ético/Político do Serviço 

Social no cotidiano. 
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2 A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

Neste capítulo será desenvolvida uma reflexão sobre aspectos históricos da 

dependência química, os tipos de drogas e o que cada uma causa no organismo dos 

dependentes. As discussões avançam sobre as formas de tratamento e impasses 

vivenciados na sociedade atual diante desta problemática, além de destacar as 

políticas e equipamentos que atuam diretamente na atenção ao dependente químico 

e suas famílias na tentativa de transformar a vida das pessoas que de uma forma, ou 

de outra tiveram contato com algum tipo de droga e que sofrem com este vício, 

destacando a importância e o impacto que a reforma psiquiatra trouxe para a 

sociedade e para o próprio dependente químico.  

 

2.1 A NATUREZA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

Para entender melhor, droga é, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) toda substância, natural ou sintética, que, introduzida no organismo vivo, pode 

modificar uma ou mais de suas funções. (VIZZOLTO,1988) 

Contudo, o uso de drogas que alteram o sistema nervoso e as funções do 

cérebro é há muito tempo utilizado pela sociedade, porém, com objetivos diferentes. 

Na Pré-história as substâncias naturais eram utilizadas como forma de tratamento, 

medicação e até mesmo em rituais espirituais. O uso destas substâncias naquela 

época era considerado normal para alguns povos, pois utilizavam para benefício do 

seu povo, para cura de doenças, amenizar dores, etc. Claro que a utilização neste 

período era monitorada por um grupo que se utilizava de normas, regras e valores os 

quais, todos deveriam respeitar, faziam rituais coletivos e de finalidade terapêutica. 

O conceito da Dependência Química é extremamente novo, considerando o 

consumo de substâncias psicoativas pela humanidade. A Dependência Química é 

uma doença considerada o mal da humanidade, pois além do dependente destruir sua 

vida, destrói também a vida das pessoas que estão próximas, especialmente seus 

familiares. “A droga é apenas um dos fatores da tríade que leva à dependência, os 

outros dois são o indivíduo e a sociedade na qual o indivíduo e a droga se encontram” 

(FONSECA; LEMOS, 2011). 
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O conceito síndrome de dependência conseguiu harmonizar as principais 
linhas de pensamento acerca do tema. Em primeiro, trata-se de um 
diagnóstico descritivo e objetivo, interessado na observação de sinais e 
sintomas que caracterizam a síndrome de dependência, sem se preocupar 
com a etiologia ou explicações de ordem moral. Em segundo, considera que 
a dependência possui critérios biológicos e psicossociais, que podem 
aparecer combinados ou isoladamente. Desse modo, eliminou distorções 
maniqueístas, tais como dependência psíquica (leve) e física (grave). Em 
terceiro, trata-se de um conceito universal, aplicável a qualquer usuário de 
álcool, tabaco e outras drogas que venha apresentar tais critérios 
diagnósticos – não há subtipos (como física ou psíquica, tipo alfa ou beta). 
Isso uniformizou o diálogo entre os pesquisadores de todo o mundo. Em 
quarto, cada critério diagnóstico possui níveis distintos de gravidade, 
portanto, cada dependente possui um quadro único, sem, no entanto, tipificá-
lo. Por fim, contemplando o caráter multifatorial da gênese e manutenção do 
uso indevido de substâncias psicoativas, o conceito atual de dependência 
considera que qualquer padrão de consumo é constantemente influenciado 
por uma série de fatores de proteção e risco, de natureza biológica, 
psicológica e social10. Um fator de risco pode ser potencializado por outros 
fatores similares ou neutralizado por fatores de proteção. Portanto, é 
necessária a interação disfuncional de um conjunto de fatores para o 
surgimento do uso nocivo ou da dependência. (RIBEIRO; LARANJEIRA. 
2015) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a dependência química 

como uma doença crônica, progressiva, ou seja, incurável, podendo provocar 

alterações no funcionamento normal do ser humano e causando transtornos na vida 

do dependente. Não existe uma causa específica para a Dependência Química, 

havendo assim um universo de fatores que podem influenciar o desenvolvimento dela.  

 

As dependências químicas não têm uma causa única, mas sim, são um 
produto de vários fatores que atuam ao mesmo tempo, sendo que, às vezes, 
uns são mais predominantes naquele paciente específico que outras. No 
entanto, sempre há mais de uma causa. Por exemplo existe uma 
predisposição física e emocional para a dependência, própria do indivíduo. 
(NETO, p. 128) 

 

A dependência pode ser identificada quando a pessoa tem dificuldade de parar 

ou diminuir o uso de drogas por iniciativa própria, neste caso já afeta diversos 

aspectos da vida do ser humano, especialmente os físicos e mentais, que por 

excessivo uso de substâncias psicoativas1 refletem na alteração do comportamento 

do dependente, acarretando em impactantes e danosas consequências. Então, o ser 

humano passa a sofrer e ter prejuízos significativos, em alguns casos irreversíveis.  

                                            

1 Substâncias ou produtos capazes de causar dependência física e psíquica e que têm como 
característica descritiva central o desejo, frequentemente forte e, algumas vezes irresistível por 
consumi-las. (CID-10 Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento)   
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O critério contemporâneo de dependência química foi desenvolvido a partir 
dos estudos do psiquiatra britânico Griffith Edwards (1928-2012), nos anos 
setenta e oitenta, passando a influenciar os principais sistemas de 
classificação diagnóstica – CID e DSM – desde então. As grandes inovações 
foram a descoberta de um conjunto de sintomas universais – “os sete critérios 
de Edwards”, presentes em casos de dependência para toda e qualquer 
substância, mas variáveis quanto à gravidade, podendo sofrer aqui 
influências externas e internas. (RIBEIRO; LARANJEIRA. 2015) 

 

Critérios diagnósticos da dependência de substâncias psicoativas: 

 

Compulsão para o consumo: A experiência de um desejo incontrolável de 
consumir uma substância. O indivíduo imagina-se incapaz de colocar 
barreiras a tal desejo e sempre acaba consumindo. Aumento da tolerância: A 
necessidade de doses crescentes de uma determinada substância psicoativa 
para alcançar efeitos originalmente obtidos com doses mais baixas. Síndrome 
de abstinência: O surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável 
quando o consumo de substância psicoativa cessou ou foi reduzido. Alívio ou 
evitação da abstinência pelo aumento do consumo: O consumo de 
substâncias psicoativas visando ao alívio dos sintomas de abstinência. Como 
o indivíduo aprende a detectar os intervalos que separam a manifestação de 
tais sintomas, passa a consumir a substância preventivamente, a fim de evitá-
los. Relevância do consumo: O consumo de uma substância torna-se 
prioridade, mais importante do que coisas que outrora eram valorizadas pelo 
indivíduo. Estreitamento ou empobrecimento do repertório: A perda das 
referências internas e externas que norteiam o consumo. À medida que a 
dependência avança, as referências voltam-se exclusivamente para o alívio 
dos sintomas de abstinência, em detrimento do consumo ligado a eventos 
sociais. Além disso passa a ocorrer em locais onde sua presença é 
incompatível, como por exemplo o local de trabalho. Reinstalação da 
síndrome de dependência: O ressurgimento dos comportamentos 
relacionados ao consumo e dos sintomas de abstinência após um período de 
abstinência. Uma síndrome que levou anos para se desenvolver pode se 
reinstalar em poucos dias, mesmo o indivíduo tendo atravessado um longo 
período de abstinência. (RIBEIRO; LARANJEIRA. 2015) 

 

O Código Internacional de Doenças - CID 10 (1993 p.74) aponta como 

dependência o seguinte critério:  

a) Síndrome de dependência  

Conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos no qual 

o uso de substância ou uma classe de substâncias alcança uma prioridade maior pra 

um determinado indivíduo que outros comportamentos que antes tinham maior valor. 

Uma característica descritiva central da síndrome de dependência é o desejo 

(frequentemente forte, algumas vezes irresistível de consumir drogas psicoativas (as 

quais podem ou não sido prescritas) álcool ou tabaco. Pode haver evidência que o 

retorno ao suo da substância após um período de abstinência leva a um 

reaparecimento mais rápido de outros aspectos da síndrome de que o que ocorre com 

indivíduos não dependentes. 
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Esta doença pode ser tratada, estabilizada, mas ainda não existe a cura da 

mesma, ela afeta toda estrutura familiar envolvida, dessa forma o tratamento também 

deve ocorrer no conjunto familiar. O uso de drogas é considerado, atualmente, um 

grave problema de saúde pública. 

 

2.1.1 A necessidade da reforma psiquiátrica 

 

A reforma psiquiátrica, prevê a internação apenas em último caso, mas o 

tratamento de dependentes químicos por meio de internação involuntária continua 

provocando debates acalorados no Brasil. Como a rede de saúde e assistência social 

é insuficiente para acolher essas pessoas, historicamente, a lacuna vem sendo 

preenchida por instituições religiosas, que oferecem comunidades terapêuticas para 

pessoas com quadros de uso abusivo de álcool e drogas. 

A necessidade de haver uma reformulação na atenção para com a saúde 

mental, se deu a partir de como eram tratadas as pessoas com transtornos mentais e 

usuários de drogas, enquadrando esse tratamento na violação de direitos dos seres 

humanos. 

A lei que instituiu a reforma psiquiátrica no Brasil determina que a internação 

de pacientes com transtornos mentais seja indicada somente depois que todos os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isso vale para as pessoas 

com quadros de abuso e dependência de álcool e drogas, que também são 

considerados transtornos mentais. Trocando em miúdos, a internação, em especial a 

involuntária, ou seja, sem a aceitação do paciente, deve ser tratada como exceção e 

não como a regra. 

A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, criada pelo deputado Paulo Delgado, 

também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica é sancionada, destaca que o 

tratamento seja ofertado em instituições comunitárias. Ainda não existe um termo 

adequado para designar pessoas com problemas mentais. Esta mesma lei escolheu 

o termo “pessoas portadoras de transtornos mentais”. Ainda pode ser ouvida a 

denominação “pessoa acometida de transtorno mental”. 

Em 2001 aconteceu, em Brasília, a III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, onde se destacou a necessidade de articulação em rede: 
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A formulação da política de saúde mental, orientada pelos princípios da 
Reforma Psiquiátrica, requer o desenvolvimento de ações integradas e 
intersetoriais nos campos formais da Educação, Cultura, Habitação, 
Assistência Social, Esporte, Trabalho e Lazer e a articulação de parcerias 
com a Universidade, o Ministério Público e as Organizações Não 
Governamentais (ONGs), e também nos informais como a comunidade em 
que este sujeito vive, sua família, as relações que têm estabelecidas, laços 
que não obedecem à uma lógica. Essas ações visam a melhoria da qualidade 
de vida, a inclusão social e a construção da cidadania. (POLETTI. P. 19) 

  

A política de atenção aos usuários de álcool e outras drogas propõe a 

constituição de uma rede que articule a Atenção Primária à Saúde, os CAPS Álcool e 

Drogas (CAPS-AD), os leitos para internação em Hospitais Gerais para 

desintoxicação e outros tratamentos, as Estratégias de Redução de Danos, os 

Consultórios na Rua para Usuários que estejam em situação de rua, Unidades de 

Acolhimento, dentre outras estratégias. 

Vale ressaltar o papel fundamental dos Centros de Atenção Psicossocial 

CAPS, que além de atenderem transtornos mentais severos e persistentes, tratam 

pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em especifico 

no CAPS AD 

 

Tais ações são reguladas por meio da Política de Saúde, pelo SUS, 
regulamentadas pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que 
“Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2011). Dessa 
forma, os serviços passam a ser organizados de forma que o CAPS – Centro 
de Atenção Psicossocial – torne-se responsável, de forma principal, a prestar 
o atendimento a essa população. (WOERNER, p.177) 

 

As propostas de atendimento para tal público dentro do Sistema Único de 
Saúde – SUS – são direcionadas aos atendimentos nos Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS – ou em enfermarias especializadas, localizadas em 
ambiente hospitalar, utilizadas na presença de casos considerados mais 
graves. A política de assistência social também desenvolve ações para o 
atendimento de tal público; entre outras, do poder público. Outras iniciativas 
para atendimento são desenvolvidas por instituições privadas, tais como 
clínicas, grupos de ajuda mútua e o trabalho desenvolvido por comunidades 
terapêuticas – CT, sendo estas o foco do presente trabalho. (WOERNER, 
p.176) 

 

Dessa forma na busca de um modelo eficaz para o tratamento aos 

dependentes de substâncias psicoativas foram também realizadas pesquisas, com o 

intuito de investigar cientificamente os procedimentos utilizados e sua eficácia, os 

pacientes indicados para esse ambiente bem como o papel dos profissionais 

envolvidos, sempre buscando a melhoria dos serviços ofertados nesta esfera política. 
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Assim, a dependência química entra para a esfera da saúde pública, levando as 

Comunidades Terapêuticas, que inicialmente focavam seu atendimento às pessoas 

que possuíam algum tipo de transtorno mental, a partir disso, a se adequarem às 

normas legais para ampliação do atendimento também para dependentes químicos. 

Apesar de uma nova legislação sobre drogas ter entrado em vigor, a prática 

não acompanhou a mudança tão rapidamente, e ainda hoje, existem vestígios do 

antigo tratamento perante o fenômeno, predominando a abordagem repressora e 

punitiva aos usuários. Na contramão da humanização dos serviços e das conquistas 

do movimento da luta antimanicomial, alguns setores da sociedade tentam repetir o 

paradigma asilar de tratamento da loucura trazendo, como proposta de cuidado, o 

isolamento social dos usuários de drogas, contendo-os à revelia em instituições totais. 

Essa tendência é semelhante à adotada nos tribunais norte-americanos cuja ideia 

central é de que os usuários de drogas fiquem obrigados a tratar da "doença", a qual 

é diagnosticada na maior parte dos casos por uma autoridade jurídica. O 

descumprimento dessa obrigação implica uma punição legal mais severa e gera o 

modelo de tratamento compulsório em que os usuários passam a ser vistos tanto 

como doentes quanto como criminosos (Bravo, 2002). 

 

 2.1.2 Drogas: Classificação e Efeito no Organismo 

 

O assunto “drogas” desde sempre foi um assunto complexo, já que há muitos 

anos o ser humano faz uso dessas substâncias, seja com a finalidade de tratamento 

como medicação, utilização em rituais espirituais ou até mesmo como maneira de 

diversão. Por isso a manipulação dessas substâncias nem sempre foi considerada um 

problema, porém o uso era controlado por normas e regras de povos indígenas ou 

rituais religiosos, que utilizavam com objetivos terapêuticos. Mas com o passar dos 

anos isso saiu do controle e a sociedade generalizou o uso das drogas, uma 

significativa parcela da população está sendo prejudicada pelo uso indevido ou abuso 

desse tipo de substâncias, que está causando diversos danos na vida do ser humano. 

Existem diversos tipos de drogas, que podem ser classificadas como lícitas que 

tem sua venda legalizada, para maiores de 18 anos, que é o caso do cigarro e bebidas 

alcoólicas, neste caso é permitida a comercialização. As ilícitas ou ilegais que são 

aquelas têm produção e venda proibidas por lei, como a maconha, cocaína e crack. 
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De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), as 

substâncias causadoras de dependência são: álcool, tabaco, cocaína e derivados 

como o crack, maconha, alucinógenos, solventes e inalantes, a exemplo da cola-de-

sapateiro e acetona, estimulantes como anfetaminas e cafeína, sedativos e hipnóticos 

(medicações como o diazepam). São substâncias que causam alteração e mudança 

de sensações, que podem variar de acordo com a quantidade, frequência ou 

circunstância em que é consumida.  

Com o passar do tempo o dependente vai adquirindo “tolerância” a droga, essa 

tolerância é definida como a necessidade de ingerir maior quantidade para obter o 

efeito desejado, ou seja, aumenta-se o uso com a pretensão de sentir o mesmo efeito. 

A abstinência2 traz consigo o sofrimento mental, sofrimento físico e mal-estar, 

e consequentemente a mudança de comportamento, causando alucinações e 

perturbações na pessoa, alterações caracterizadas por ansiedade, irritabilidade, 

insônia, náusea, agitação, taquicardia, etc. 

Segundo Silveira (2001, p. 7), as drogas atuam no cérebro afetando a 

atividade mental, são denominadas psicoativas. Basicamente, elas são de três tipos: 

 

• Drogas que diminuem a atividade mental – também chamadas de 
depressoras. Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais 
lenta. Essas drogas diminuem a atenção, a concentração, a tensão 
emocional e a capacidade intelectual. Exemplos: ansiolíticos 
(tranqüilizantes), álcool, inalantes (cola), narcóticos (morfina, heroína); 

• Drogas que aumentam a atividade mental – são chamadas de 
estimulantes. Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais 
acelerada. Exemplos: cafeína, tabaco, anfetamina, cocaína, crack;  

• Drogas que alteram a percepção – são chamadas de substâncias 
alucinógenas e provocam distúrbios no funcionamento do cérebro, 
fazendo com que ele passe a trabalhar de forma desordenada, numa 
espécie de delírio. Exemplos: LSD, ecstasy, maconha e outras 
substâncias derivadas de plantas. 

 

Conforme o que nos mostra Newcomb (1995), os fatores de risco para o uso 

de drogas incluem aspectos culturais, interpessoais, psicológicos e biológicos. São 

eles: a disponibilidade das substâncias, as leis, as normas sociais, as privações 

                                            

2 Abstinência é o ato de se privar de alguma coisa, em prol de algum objetivo, por exemplo, abstinência 
de um alimento por uma razão religiosa, como a abstinência de carne. Abstinência é uma decisão, muitas 
vezes forçada, que faz com que o indivíduo não faça mais algo, como beber, fumar ou consumir drogas. 
Abstinência é muito ligado a substâncias tóxicas, como o alcoolismo ou drogas. Existem outros tipos de 
abstinências, como a abstinência alimentar, abstinência disciplinar, abstinência sexual etc. 
(https://www.significados.com.br/abstinencia/) 
�



46 
 

 

econômicas extremas; o uso de drogas ou atitudes positivas frente as drogas pela 

família, conflitos familiares graves; comportamento problemático (agressivo, alienado, 

rebelde), baixo aproveitamento escolar, alienação, atitude favorável em relação ao 

uso, início precoce do uso; susceptibilidade herdada ao uso e vulnerabilidade ao efeito 

de drogas. 

Algumas substâncias e seus efeitos no organismo do ser humano: 

Álcool é a droga mais consumida pela sociedade atual, por possuir fácil acesso 

e estar presente na maioria das casas, o uso do álcool causa no organismo do ser 

humano, diversos problemas, por comprometer todos os sentidos, deixando-o incapaz 

de responder por ações por descontrole de humor, problemas de memória, falta de 

coordenação, comportamento inadequado. O uso a longo prazo piora essas 

consequências, acarretando em problemas físicos e transtornos mentais, trazendo 

prejuízos para a saúde e para a vida do usuário. 

A maconha de modo geral diminui a atividade motora do ser humano, trazendo 

sonolência, porém pode ainda acometer sensação de euforia e insatisfação. Seu uso 

altera a frequência cardíaca, capaz de diminuir a temperatura e aumento de apetite, 

causando ainda graves consequência aos pulmões, memória, o uso frequente da 

maconha pode causar a necessidade de aumentar a dose ou substituição da droga 

por outra, para atingir o efeito desejado.  

O uso terapêutico da maconha é utilizado desde a pré-história para tratamento 

de doenças e rituais religiosos, porém, de forma controlada por grupos que conhecem 

os efeitos da mesma e utilizam em favor do seu povo, hoje isso generalizado de forma 

distorcida, ainda que exista alguns tratamentos com supervisão médica que 

apresentem resultado, a população se apropria dessa substância com interesses 

contraditórios, o que na maioria das vezes causa dependência e comprometendo a 

saúde física, psicológica e social das pessoas.  

A nicotina é a substância que contida no famoso cigarro, causa, no organismo, 

sensação de calmaria, por isso é utilizada para relaxar e acamar o sistema nervoso 

central, o deixando lento, alterando diversas funções, porém a nicotina apresenta uma 

falsa sensação de relaxamento, desativando o funcionamento normal do organismo.  

A falta da nicotina no organismo de um dependente, causa abstinência, 

ansiedade e nervosismo, suas consequências na saúde das pessoas podem demorar 

anos a se manifesta, mas traz diversas doenças, entre elas, problemas ligados ao 

coração, circulação, doenças respiratórias, cânceres e etc. 
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Os Benzodianepínicos, são medicamentos utilizados para diminuir as funções 

do cérebro e consequentemente do corpo, são sedativos, drogas que atuam no 

sistema nervoso central como anticonvulsívo, relaxante muscular. Utilizado como 

tratamento para pessoas que possuam algum tipo de transtorno de ansiedade, pânico, 

insônia, abstinência alcoólica, epilepsia, para aliviar dores e até mesmo para 

desintoxicação de drogas. Esse medicamento só pode ser consumido sob 

recomendação médica.  

Os solventes e inalantes são consumidos pelo nariz ou pela boca, é um 

produto que evapora, são altamente inflamáveis e facilmente encontrados no 

mercado. Causa rápida dependência, possui efeito rápido e instantâneo, provocando 

maior frequência do uso na busca do efeito esperado.  

Causa excitação, intoxicação, dor de cabeça, diminuição da atividade cerebral, 

desorientação, palidez, podendo levar a alucinações, o excesso do uso pode causar 

convulsões, queda da pressão, inconsciência, problemas hepáticos, renais, 

musculares, aumento dos batimentos cardíacos e até mesmo a morte. 

Opióides/ Opiáceos são substâncias derivadas do ópio, apesar de serem de 

estrutura química diferente, possuem ação e efeito clínicos semelhantes. Os opióides 

são substâncias sintéticas fabricadas em laboratório obtidas da fórmula dos opiáceos 

que possui ação analgésica e hipnóticos.  

São utilizados como indicações terapêuticas para tratamento de dores agudas 

e crônicas, especialmente em tratamento de oncológica e não oncológica. Essas 

substâncias alteram o sistema sensorial que envolve a dor, percepção, recompensa, 

respiração e pressão sanguínea. Causam dependência conforme frequência, os mais 

utilizados são a morfina, heroína, hidromorfina, a metadona e a petidina, causam 

euforia e irritabilidade. 

O Crack também conhecido como pedra, produzido da pasta da cocaína, 

possui ação estimulante do sistema nervoso central, causa sensação de poder, 

excitação, hiperatividade, insônia, intensa euforia e prazer e perda de peso. Sua ação 

é rápida, por isso existe grande chances de criar dependentes, pela sensação de curto 

prazo, o uso contínuo de grande quantidade pode deixar o usuário agressivo e 

paranoico, podendo causar sérios problemas a saúde como problemas respiratórios, 

problemas mentais, derrames e infartos.  

A Cocaína é uma substância natural extraída da folha da Erythroxylon Coca. 

Se apresenta em forma de pó podendo ser inalada, ou dissolvida em água para ser 
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injetada, ou pedra consumida em cachimbos ou inalada. Possui efeito analgésico e 

estimulante do sistema nervoso central, pode causar dores no peito, convulsões, 

algumas vezes até coma, parada cardíaca, em casos mais graves pode levar a morte. 

O LSD ou Dietilamida ácido lisérgico, é uma substância sintética produzida 

em laboratório, possui efeito alucinógeno, pode ser injetado ou inalado, seus efeitos 

no organismo podem ocasionar alterações físicas e psíquicas, como aumento dos 

batimentos cardíacos e pressão arterial, insônia, tremedeira, alucinações, confusão 

mental, euforia, tonturas, pupilas dilatadas, entre outros, o uso prolongado dessa 

substância pode causar ataques de pânico e crises depressivas, e até mesmo 

esquizofrenia. 

O Êxtase é também conhecido como MDMA (sigla de 

metilenodioximetanfetamina) se apresenta em forma de comprimido, cápsulas, 

gelatinosas e em pó, que pode ser inalado. O organismo da pessoa que usa êxtase 

altera em vários aspectos, a temperatura corporal, aumento dos batimentos cardíacos 

e da pressão arterial, pode ocorrer desidratação. O uso prolongado acarreta na perda 

de peso, efeitos alucinógenos, mudança na percepção, transtornos psiquiátricos e em 

alguns casos lesões cerebrais por afetar os neurônios. 

Essas substâncias causam dois tipos de dependência no organismo do ser 

humano, a “dependência física”, que diz respeito ao resultado do uso frequente, pois 

o organismo fica dependente, e o mesmo sofre pela falta desta substância.  

E, a “dependência psíquica” que revela o desejo intenso de usar a droga, pela 

sensação de satisfação e prazer que a substância causa na pessoa, neste caso existe 

o fator de querer determinada substância, que apetece o usuário, para isso, ela deve 

conter propriedades que alterem o sistema nervoso central de forma que o usuário 

seja atraído pela sensação de prazer e/ou euforia.  

O uso ou abuso das drogas causa grandes prejuízos na vida do dependente e 

sua família, nos mais variados aspectos, financeiro, social, espiritual além da saúde 

física e psíquica que na maioria dos casos já está muito comprometida. 
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2.2 DIAGNÓSTICO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA: EXPECTATIVAS, PREVENÇÃO, 

TRATAMENTO 

 

O diagnóstico da dependência química é um importante passo para a 

identificação e tratamento, porém, este deve ser efetivado por profissionais 

preparados e que estejam devidamente aptos para isso. 

Alguns fatores importantes devem ser estudados diante da suspeita da 

dependência, dentre eles: qual público afetado, a frequência do uso, quantidade de 

substância ingerida, influências físicas, psicológicas e sociais vivenciadas em cada 

caso, se existe tolerância, qual a intensidade da síndrome da abstinência, 

comportamento e desejo diante do uso, ou a falta dele. 

Para efeito de diagnóstico a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

destacam alguns critérios que permitem diferenciar o abuso (uso nocivo) ou a 

dependência de drogas. Uso Nocivo de Substâncias acontece quando esteja 

causando um dano real à saúde física e mental do usuário. Dessa forma, esse 

diagnóstico não pode conter critérios do diagnóstico de dependência, ou seja, um 

distúrbio psicótico ou outra forma específica de distúrbio relacionada com o álcool ou 

drogas. 

Já, o diagnóstico de dependência deve ser feito se três ou mais dos seguintes 

critérios forem vivenciados ou manifestados durante o ano anterior: 

1. Um desejo forte ou senso de compulsão para consumir a substância; 

2. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em 

termos de início, término ou níveis de consumo; 

3. Estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessar ou for 

reduzido, como evidenciado por: síndrome de abstinência característica para a 

substância, ou o uso da mesma substância (ou de uma intimamente relacionada) com 

a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência; 

4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância 

psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses 

mais baixas; 

5. Abandono progressivo de prazeres alternativos em favor do uso da 

substância psicoativa: aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou 

tomar a substância ou recuperar-se de seus efeitos; 
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6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de 

consequências manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos consequentes a 

períodos de consumo excessivo 

A prevenção deve acontecer de forma séria e eficaz, o uso de drogas 

geralmente começa no convívio familiar ou social, na maioria das vezes na 

adolescência, fase conturbada e de intensas descobertas na vida do ser humano. 

A prevenção consiste na redução da demanda do consumo de drogas. Neste 

caso, as ações têm como objetivo fornecer informações e educar os jovens a 

adotarem hábitos saudáveis e protetores em suas vidas. Espera-se que as pessoas 

diminuam ou parem de consumir drogas, por isso se mobiliza toda a rede de proteção 

e atenção, sendo saúde, educação e assistência social. 

O diálogo sobre as drogas e o mal que elas causam deve começar no contexto 

familiar, já que neste convívio é possível identificar mudanças no comportamento, e 

na saúde do dependente, são evidentes os danos que as drogas causam na vida das 

pessoas. O ambiente escolar também contribui na prevenção do uso de drogas, pois 

faz parte da rede de atenção e proteção do aluno. Esse tema é bastante complexo, 

porém decisivo para a formação do ser humano no que se refere a maturidade no 

conhecimento deste assunto que, apesar das dificuldades encontradas, deve ser 

fortalecido pela rede e absorvido pela população para que tenha sucesso no resultado. 

 

O abuso de drogas é considerado pela Organização Mundial da Saúde como 
uma epidemia social. Como toda epidemia, apresenta três fatores 
fundamentais: o agente (a droga), o hospedeiro (o jovem) e o ambiente 
favorável (família, grupos e meio ambiental). (VIZZOLTO, 1988). 

 

Deve-se considerar que a dependência química adoece toda a família, afeta 

valores e aspectos físicos, psíquicos e sociais, além de financeiro, prejudicando a vida 

produtiva do ser humano, diante disso, pode-se destacar a importância de toda a 

família, ou meio de convívio, ir em busca de tratamento, pois o dependente não se 

trata sozinho, ele precisa de apoio e compreensão neste momento que é doloroso 

para si. 

A expectativa diante da desintoxicação, tanto para pacientes e seus familiares 

quanto para a sociedade em geral, e mesmo para o poder judiciário, costuma ser alta. 

Parte-se da ilusão de que, ao desintoxicar-se, o indivíduo cessará sua dependência 

química, quando, na verdade, diversos estudos têm demonstrado que as 
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desintoxicações sem outros acompanhamentos estão relacionadas à recaída (Rigotto 

e Gomes, 2002). 

Um importante fator a se considerar para o tratamento da dependência química 

é a mudança na vida do dependente e sua família, a mudança de hábitos, a 

necessidade de frequentar lugares diferentes e de conviver com pessoas que tenham 

hábitos saudáveis é extremamente importante para o sucesso do tratamento do 

dependente. Vale destacar que o tratamento institucional varia de 30 dias à 12 meses, 

dependendo da instituição e, sem dúvida, do desejo de se tratar que o dependente 

deve manifestar sem nenhum tipo de pressão, caso contrário o tratamento não será 

efetivo, e o que não se pode deixar de falar é que o tratamento para dependência 

química é permanente, ou seja, dura a vida toda, pois não existe ex dependente, uma 

vez dependente de drogas sempre será, daí a necessidade de apoio familiar e 

acompanhamento.  

 

2.3 REDE ASSISTENCIAL PARA USUÁRIOS DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

A rede assistencial para usuário de drogas consiste na atenção a saúde 

oferecida pela rede pública, entre estes estão as secretarias municipais de saúde, 

hospitais que oferecem serviços ambulatoriais para dependentes químicos, conta 

ainda com clínicas para tratamento, e com ONGs que possuem equipe especializada 

e trabalham na recuperação de dependentes químicos. Outro importante aliado no 

tratamento da dependência química, são os grupos de mútua ajuda, bastante 

conhecidos, Alcóolicos Anonimos-AA e Narcóticos Anonimos-NA que, na maioria das 

vezes, são indicados pela rede pública de saúde por fazer um trabalho grupal 

articulado com reuniões periódicas de troca de experiências e informações, são 

encontros que preservam o anonimato oferecidos de forma gratuita para dependentes 

químicos e seus familiares que estão a procura de transformação. Esses grupos 

trabalham com voluntários ex dependente de drogas, profissionais voluntários e 

pessoas que queiram levar sua experiência de superação adiante.  

Utiliza-se a seguinte definição de rede de apoio: 

 

Um sistema de organização de pessoas e/ou instituições que se reúnem em 
torno de um objetivo ou tema comum. Uma rede social deve ter como 
princípio uma postura democrática e participativa, de modo que as pessoas 
colaborem entre si sem competir por lideranças ou por poder. As redes se 
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sustentam pela vontade e afinidade de seus integrantes, caracterizando-se 
como um significativo recurso para a organização comunitária, tanto em 
termos das relações pessoais quanto para a transformação social. Estar em 
rede significa realizar conjuntamente ações concretas. Essa estratégia ajuda 
as instituições e as comunidades a chegarem mais rapidamente a seus 
objetivos. (BRASIL, 2008, p. 64) 

 

Esta, representada por atores implicados nas mais diversas esferas de direitos, 

deverão, além de lançar mão da responsabilidade de ação que lhe compete, 

compartilhar a  co-responsabilidade pelo cuidado das pessoas de modo a assegurar 

uma atenção integral, também direcionada ao grupo familiar, porém este deve assumir 

o papel de um dos atores sociais desta rede, visando distanciar-se da posição de 

assistido, tutelado e apenas receptor de ações. Enfatiza-se a necessidade de chamar 

as famílias para a posição de protagonistas no firmamento desta rede de cuidados e 

atenção voltada para a drogadição.  

Os diversos atores precisam ter claro que nenhum setor tem poder suficiente 

para dar conta das questões do dependente e de seus familiares, e que a ação 

intersetorial pode possibilitar resposta mais potente e resolutiva, em vista das 

articulações possíveis de serem feitas ao se trabalhar em rede. As redes articulam 

pessoas e instituições que buscam soluções de maneira compartilhada, na superação 

de problemas sociais. Nesse sentido, as redes devem ser orientadas na sua ação, 

buscando respeitar a autonomia e as diferenças de cada membro partícipe (Junqueira, 

2000). 

Os trabalhos desenvolvidos pela rede pública de saúde SUS, contam ainda 

com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), neste caso o CAPS ad – álcool e 

drogas, que oferece serviço especializado para dependentes químicos, dessa forma 

trabalhando no atendimento integral. 

Por conseguinte, a política educacional também trabalha na proteção e 

prevenção de alunos e familiares de dependentes químicos, pois no contexto escolar 

pode-se identificar demandas e prevenir agravantes, neste sentido a intervenção se 

fortalece em nível intersetorial e multidisciplinar. 

Compõe a Rede de Atenção Psicossocial: a Atenção Básica em Saúde, sendo 

o serviço que compõe de equipe multiprofissional responsável por desenvolver ações 

na saúde, de caráter individual e coletivo, garantindo a prevenção, proteção e 

promoção da saúde, na dependência química trabalha no diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, redução de danos e a manutenção a saúde, além da responsabilidade 
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de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos 

transtornos mentais, ações de redução de danos e de cuidado para pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Ações estas 

compartilhadas com os demais integrantes da rede; 

Atenção Psicossocial Especializada, - constituído por equipe multiprofissional 

que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos 

mentais graves, pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. O trabalho no Centro de Atenção Psicossocial é realizado 

prioritariamente em espaços coletivos (grupos de usuários, reunião diária de equipe), 

de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais 

redes; 

Atenção de Urgência e Emergência, SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 

horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas 

de Saúde, entre outros - são responsáveis, em seu âmbito de atuação, pelo 

acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência 

das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas; 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, é um ponto de atenção que oferece 

cuidados contínuos de saúde, com funcionamento 24 horas, em ambiente residencial, 

para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. O tempo 

de permanência na Unidade de Acolhimento será definido exclusivamente pela equipe 

do Centro de Atenção Psicossocial de referência, que será responsável pela 

elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, priorizando a atenção em 

serviços comunitários de saúde. 

Regime Residencial, dentre os quais Comunidades Terapêuticas Serviço de 

saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial 

transitório por até nove meses para adultos com necessidades clínicas decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas. Esta Instituição funciona de forma articulada 

com a atenção básica, que apoia e reforça o cuidado clínico geral dos seus usuários, 

e com o Centro de Atenção Psicossocial, que é responsável pela indicação do 

acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este período, pelo 

planejamento da saída e pelo seguimento do cuidado, bem como, deve participar de 
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forma ativa da articulação intersetorial para promover a reinserção do usuário na 

comunidade. 

Atenção Hospitalar: Oferece atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em 

Hospital Geral, oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos 

transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de 

abstinências e intoxicações severas. 

O componente Estratégias de Desinstitucionalização é constituído por iniciativas 

que visam a garantir às pessoas com transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de 

longa permanência, o cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, na 

perspectiva da garantia de direitos com a promoção de autonomia e o exercício de 

cidadania, buscando sua progressiva inclusão social. Os Serviços Residenciais 

Terapêuticos são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas 

egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), 

egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros. 

 

2.4 A PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

No contexto atual, a questão do uso de drogas vem crescendo demasiadamente 

e faz vítimas cada vez mais jovens, isso se dá devido a uma multiplicidade de fatores 

e conflitos externos e internos. Tais conflitos podem ter relação com a família, a falta 

de maturidade e de informação, os mitos e a expectativa do efeito, a pressão da 

indústria e da mídia, além de outros contextos pertencentes a etapa do 

desenvolvimento para se auto afirmar e se relacionar com os grupos. 

A sociedade como um todo vem sofrendo com o aumento do consumo das 

drogas por seus membros, as consequências causadas pelas drogas são 

extremamente prejudiciais para a vida social e familiar. A dependência química não 

afeta somente a vida do dependente, mas também a vida de todos envolvidos, em 

especial a família, que fica adoecida também, já que os relacionamentos ficam difíceis 

acabando com a harmonia do lar. 
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O indivíduo usuário de drogas transforma sua vida de maneira negativa, o que 

por muitas vezes é considerada pela sociedade culpa dele próprio, porém o uso ou 

abuso de substância psicoativas se dá por vários fatores que não são de cunho 

opcional, sendo o uso uma consequência de influência física ou emocional do ser 

humano fragilizado por qualquer tipo de problema vivenciado por ele. 

O problema social das drogas ilícitas desafia o papel da entidade familiar e 

avoca a responsabilidade do Estado enquanto fomentador de ações e políticas 

públicas destinadas à satisfação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

Difícil, então, é determinar uma técnica eficaz de repressão ao comércio desse tipo 

de substância, pois mesmo tipificado como crime, trata-se de uma fonte altamente 

rentável e sedutora.�Argumenta-se que a sociedade contemporânea, pautada na 

informação é fator determinante para a propagação do tráfico e abuso de drogas. 

Nesse contexto, exige-se uma atuação constante das instituições sociais (família e 

Estado) no processo de incentivo à educação e de construção de uma comunidade 

civil independente.  

A sociedade e os familiares precisam entender que a dependência química é 

uma doença e não um desvio moral ou falta de caráter, para o ser humano chegar 

nesse extremo, sua vida já está a tempos com algumas complicações que 

aparentemente não eram identificáveis, porém, o tratamento desta doença requer 

completo apoio da família e da sociedade, que na maioria das vezes exclui este ser 

humano das mais diversas formas, desde a família em seus encontros habituais, até 

o mercado de trabalho que automaticamente fica fragilizado neste momento, o que 

prejudica ainda mais este indivíduo que está desestabilizado fisicamente e 

emocionalmente. Desta forma, sem que se perceba, a sociedade e a família o 

empurram para um abismo sem fim. 

A Qualidade de vida do dependente químico depende da sua decisão de parar 

de usar, entretanto, a visão da sociedade quanto a ele deve mudar. É importante 

ressaltar que o apoio familiar é fundamental no processo de tratamento e que a família 

precisa se envolver e incentivar, o dependente necessita de apoio e compreensão do 

seu meio social, para que a oportunidade de reestabelecer sua vida e saúde aconteça. 

O Brasil vem articulando a criação de dispositivos de saúde pública com os 

espaços de cuidado na relação com álcool e outras drogas. No entanto, é preciso 

refletir que, para além de uma lógica de cuidado em saúde coletiva, existe um contexto 

para o qual ainda se faz necessário ampliar olhares e discussões, e este é o lugar da 
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droga na produção de subjetividade. Esse artigo visa contribuir para novas pesquisas 

que ampliem seus estudos sobre as condições e as representações das drogas que 

impactam no cuidado em saúde. 

Diante da atual realidade, pode -se notar que as políticas de saúde públicas 

destinadas ao consumo abusivo de substâncias psicoativas são também um 

laboratório de compreensão do sujeito e seus aspectos de sofrimento. Nesse 

contexto, as drogas são objetos culturais e científicos, que, além de suas insurgências 

no campo político e econômico, provocam uma série de estigmas e preconceitos. 

Precisa-se fazer crescer as redes de trabalho matricial em álcool e outras drogas para 

facilitar um processo de empoderamento e educação popular sobre drogas nos 

espaços de laços socais. Faz-se necessária a ampliação de serviço psicossocial que 

demanda cada vez mais profissionais e dispositivos preparados para atender as 

comunidades, e assim, produzir conhecimento, cuidado e promoção em saúde. 

 

2.5 POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

A ocorrência do uso abusivo de substâncias psicoativas, atualmente vem se 

acentuando gradativamente, além de agravantes na vida pessoal do dependente, 

ainda existem os fatores externos que trazem sérias consequências devido ao abuso 

do uso de drogas. Dentre estes estão a violência, mortes, perdas afetivas, conflitos 

familiares, tráfico, acidentes de trânsito e alarmantes reflexos na saúde pública 

brasileira. Diante disso, existem políticas públicas que têm subsidiado essa 

problemática, já que, o uso das drogas é considerado um problema social, 

principalmente por gerar prejuízos nas várias esferas da vida do ser humano, sendo 

na efetiva, educativa, produtiva, econômica, na saúde e relações sociais. 

É evidente que uma sociedade completamente livre das drogas é uma 

conquista muito distante, senão inalcançável. Porém, considerando a diversidade da 

demanda, os trabalhos se dão na prevenção e conscientização, e quando não há 

sucesso nessa tentativa, segue para o tratamento que, muitas vezes não ocorre, visto 

que o dependente deve aderir o tratamento espontaneamente. 

Com o aumento do consumo de substâncias psicoativas o papel exercido pelas 

Comunidades Terapêuticas se faz cada vez mais importante e há um grande aumento 

no número delas. Assim, a SENAD, juntamente com a ANVISA e a Federação 
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Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRATEC) editaram a Resolução RDC 

101, de 30 de maio de 2001, buscando a regulamentação das CTs e garantir que os 

dependentes químicos sejam abrigados adequadamente, com boa qualidade no 

atendimento (BRASIL, 2001b apud FAPESC, 2015). 

O Brasil possui uma lei que regulamenta as ações das políticas públicas sobre 

drogas: 

 

Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas, define crimes e dá outras providências (BRASIL, 2006) 

 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tem como objetivos, 

segundo a Secretaria Nacional Antidrogas SENAD (2013, p. 13) 

 

• Contribuir para a inclusão social do cidadão, tornando-o menos 
vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de 
drogas, tráfico e outros comportamentos relacionados; 

• Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas 
no país; 

• Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

• Reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas; 
• Promover as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo 

da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. 
 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), frente ao crescente 
número de clínicas e comunidades voltadas para o atendimento a usuários 
e/ou dependentes de substâncias psicoativas, definiu a Resolução nº101, de 
30 de maio de 2001, que estabeleceu as regras para o funcionamento das 
clinicas e comunidades terapêuticas. (COSTA, p.7) 

 

“Comunidade Terapêutica” tornou-se uma nomenclatura oficial a partir da 

Resolução 101 da ANVISA, de 30 de maio de 2001. 

 

Essa terminologia aparece no título da Resolução “que estabelece regras 
para as clínicas e comunidades terapêuticas”. E em seu artigo 1º define o que 
entende por comunidade terapêutica: “serviço de atenção a pessoas com 
problemas decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, segundo 
modelo psicossocial”. Isto é, reconhece a existência e o trabalho destas 
instituições e estabelece um modelo básico para o seu funcionamento: o 
psicossocial, na intenção de garantir o caráter terapêutico de suas ações. 
(COSTA, p.5) 
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Na qualidade de órgão superior do SISNAD, atual política aprovada pelo 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) em 27 de outubro de 2005, tem como base 

5 eixos: 1) Prevenção; 2) Tratamento, recuperação e reinserção social; 3) Redução 

de danos sociais e a saúde; 4) Redução de oferta; 5) Estudos, pesquisas e avaliações. 

Preconiza ainda que os conselhos sejam efetivos dentro de sua realidade de modo 

que busquem resultados significativos. Reconhece ainda a necessidade de 

atendimento interdisciplinar e multiprofissional para a execução de ações de atenção 

integral e positiva na vida das pessoas. 

A esfera municipal conta com o Conselho Municipal Antidrogas COMAD: 

 

Pelas suas finalidades, características e composição paritária, fica-nos claro 
que este espaço é o Conselho Municipal Anti-Drogas (COMAD). Composto 
por representantes governamentais e não governamentais, este Conselho 
atua como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades 
municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações referentes à 
redução da demanda, assim como movimentos comunitários organizados e 
representações das instituições federais e estaduais existentes no município 
e disposta a cooperar com esforço municipal. Trata-se do espaço de 
articulação, interface e complementaridade das diferentes áreas e 
comunidades terapêuticas, tendo como referência uma legislação social 
ampla (assistência social, saúde, educação) e uma legislação específica no 
que concerne à dependência química, além do desafio de um trabalho 
diferenciado nestas instituições, em função da configuração do terceiro setor. 

 

Comunidades Terapêuticas são instituições privadas, sem fins lucrativos e 

financiadas, em parte, pelo poder público. Oferecem gratuitamente acolhimento para 

pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e 

outras drogas. São instituições abertas, de adesão exclusivamente voluntária, 

voltadas a pessoas que desejam e necessitam de um espaço protegido, seu 

atendimento é em ambiente residencial, para auxiliar na recuperação da dependência 

à droga, o tempo de acolhimento é de longa permanência podendo durar até 12 

meses. Durante esse período, os residentes devem manter seu tratamento na rede 

de atenção psicossocial e demais serviços de saúde que sejam necessários. 

Estas instituições contam com o suporte de políticas públicas que fortalecem 

os serviços prestados e se articulam conforme necessidade, como é o caso da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), expressada através da implantação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), desde 2004, e a Política Nacional de 

Saúde, expressada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, mais especificamente pela 
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Política do Ministério de Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 

Drogas, de 2004. 

O SUAS define como usuário da política de assistência social: 

 
Constitui público usuário da política de assistência social, cidadãos e grupos 
que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: 
famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 
termos étnico, cultural e sexual; desvantagem resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advindas do núcleo 
familiar, grupos e indivíduos;...... (PNAS – item 2.4) 
 
 
A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas sócio-educativas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras. 
(PNAS – item 2.5.2) 

 

Diante disso, constata-se que a política de Assistência Social possui em seu 

público usuário pessoas que estão expostas a alguma situação de vulnerabilidade e 

risco devido ao uso de substâncias psicoativas, e são alvo do sistema de proteção 

especial. 

 

A Política de Saúde conta com os hospitais gerais, que possuem leitos 
psiquiátricos ou unidades de desintoxicação, como hospitalar para os casos 
que exigem internação. Os dependentes em tratamento e outros pacientes 
recebem atendimento médico, psicológico, social e outros que se fizerem 
necessários de acordo com as particularidades de cada caso. (COSTA, p.10) 

 

O Ministério da Saúde, através do seu site afirma que: 

 

Em decorrência da reforma psiquiátrica, vem definindo estratégias que visam 
ao fortalecimento da rede de assistência aos usuários de álcool e outras 
drogas, com ênfase na reabilitação e reinserção social dos mesmos. A 
assistência ao usuário de substâncias psicoativas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS - é realizada por meio da rede psiquiátrica existente. 
Um importante número de internações destes usuários é efetuado com o 
intuito de desintoxicar pessoas dependentes das drogas. Para reverter esse 
quadro o Ministério da Saúde, desde 1990, está definindo como diretriz 
básica de suas ações, a reestruturação da atenção psiquiátrica no Brasil, na 
qual a atenção às dependências químicas está inserida. Tem como premissa 
fundamental a ampliação da rede ambulatorial e o fortalecimento de 
iniciativas municipais e estaduais que propiciem a criação de 
equipamentos intensivos e intermediários entre o tratamento ambulatorial 
e a internação hospitalar, com ênfase nas ações de reabilitação 
psicossocial dos pacientes. (COSTA, p.10) 

 



60 
 

 

As atividades de atenção ao usuário ou dependente de drogas, para melhor 

entendimento, são consideras como tais, pela Lei 11.343/06 em seu artigo 20: Art. 20.  

 

Constituem atividade de atenção ao usuário e dependente de drogas e 
respectivos familiares para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de 
drogas. A reinserção social do dependente de drogas é hoje o maior desafio 
para as entidades e profissionais que atuam na área da recuperação, 
deixando para segundo e terceiro lugar as técnicas de prevenção à recaída e 
abstinência do indivíduo. 

 

A política da educação também assume importante papel diante da 

dependência química, já que está fortemente envolvida no que diz respeito a 

prevenção e monitoramento social, pois é um equipamento de constante acesso 

utilizado pela população, podendo identificar demandas e encaminhando para rede 

de proteção do município.  . 

As políticas públicas enquanto instrumento por meio do qual o Estado trabalha 

sobre as demandas da população são dispositivos relativamente novos, e, neste 

contexto, as políticas públicas direcionadas ao enfrentamento do consumo de drogas 

são ainda mais incipientes. Nesse sentido, promover o estudo sobre políticas públicas 

sobre o enfrentamento do consumo e da dependência de drogas na sociedade é 

extremamente importante, visto ser a base das políticas públicas no último século, 

direcionadas para a parcela excluída da população. 

Enfatiza-se que as políticas públicas atuantes nesta área, as comunidades 

terapêuticas e os conselhos municipais sobre drogas possuem especificidades para o 

enfrentamento desta questão que necessitam ser articuladas e operacionalizadas em 

função de um atendimento adequado e interdisciplinar. 

Dessa forma as políticas públicas têm o objetivo de atuar na garantia do acesso 

a direitos básicos, para enfrentar a problemática vivenciada pelo dependente/usuário 

e sua família, daí a necessidade de articulação em rede, para assegurar que isso se 

concretize visando a qualidade social, ressaltando que o  processo de tratamento do 

dependente de drogas, requer maior participação do Poder Público como provedor de 

recursos, de forma a melhor inseri-lo no meio social, dando-lhe a assistência devida 

através de instituições de tratamento público adequado e humanizado, oportunizando-

lhe mais espaços de socialização. 
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3 UM CAMINHO A SEGUIR E UMA OPÇÃO DE TRATAMENTO: COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA E A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Neste capítulo será explanada a conceituação de uma Comunidade 

Terapêutica, seu objetivo, bem como sua metodologia de trabalho e de que forma ela 

se apresenta como opção de tratamento da Dependência Química. Destacar-se-á 

sobre como o profissional assistente social atua nesta instituição, quais possibilidades 

e desafios diante desta complexidade perante a sociedade, das políticas públicas e a 

intervenção no terceiro setor. Enfatizando que a família e a primeira instituição em que 

o indivíduo está inserido e que a mesma também precisa de tratamento e 

acompanhamento, ressaltar-se-á como ocorre essas ações no contexto familiar e qual 

importância da família para a reinserção do dependente químico na sociedade e na 

retomada de vida como cidadão. 

 

3.1 INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA: CONCEITOS E OBJETIVOS 

 

Segundo George De Leon (2003), a expressão Comunidade Terapêutica (CT) 

de tratamento da dependência química, servia para descrever as CTs psiquiátricas 

que surgiram na Grã-Bretanha nos anos de 1940. “Comunidade de agentes de cura 

(therapeutrides) - cura das doenças incuráveis da alma” descreve sobre um grupo que 

vivia em Alexandria no Egito, que “professavam uma arte de medicina para prazeres 

e apetites (excessivos) e para a imensurável multiplicidade de paixões e vícios”. A 

concepção de Comunidade Terapêutica era reportada apenas como modelo de 

tratamento para distúrbios mentais. 

Em 1953 na 3º Revolução da psiquiatria, Maxwell Jones, psiquiatra, juntamente 

com outros colegas esboçaram várias características de Comunidade Terapêutica: 

• considera-se a organização como um todo responsável pelo resultado 

terapêutico; 

• a organização social é útil para criar um ambiente que maximize os efeitos 

terapêuticos, em vez de constituir mero apoio administrativo ao tratamento. 

• um elemento nuclear é a democratização: o ambiente social proporciona 

oportunidades para que os acolhidos participem ativamente dos assuntos 

da instituição. 
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• todos os relacionamentos são potencialmente terapêuticos. 

• a atmosfera qualitativa do ambiente social é terapêutica no sentido de estar 

fundada numa combinação equilibrada de aceitação, controle e tolerância 

com respeito a comportamentos destrutivos. 

• atribui-se um alto valor à comunicação. 

• o grupo se orienta para o trabalho produtivo e para o rápido retorno à 

sociedade. 

A proposta de Maxwell Jones foi revolucionária, sua ideia era democratizar a 

estrutura estimulando a comunicação dos membros no processo terapêutico, com 

participação ativa, garantindo a manutenção dos objetivos propostos de forma 

igualitária e democrática. Essa ideia foi inspiração para iniciativas na reforma 

psiquiátrica mundial, e passou a ser implantada a pequenos passos em hospitais 

psiquiátricos após a segunda guerra mundial. 

Em 1935 foi fundado Alcoólicos Anônimos (AA), o padrão dos doze passos para 

a abstinência criado por um grupo que sofria com as consequências do alcoolismo e 

que queria parar de beber. Ainda anterior a Jones, na segunda metade do século XX 

é fundada a organização religiosa do grupo Oxford por Frank Buchman, ministro 

evangélico luterano, nos Estados Unidos, conhecido como o movimento de Oxford, 

“sua mensagem essencial consistia em retornar à pureza e à inocência dos primórdios 

da Igreja Cristã. A missão de Oxford para o renascimento espiritual dos cristãos 

acolhia de modo amplo todas as formas de sofrimento humano.” (FRACASSO) 

Dessa forma, percebeu-se a necessidade de um local apropriado para acolher 

estes alcoolistas que precisavam de apoio para suportar o sofrimento causado pela 

abstinência, contudo, segue sendo um dos pilares do tratamento em Comunidade 

Terapêutica, ainda sobre destaca FRACASSO: 

Parte das ideias e práticas dessa organização incluía a ética do trabalho, o 

cuidado mútuo, a orientação partilhada e os valores da honestidade, da pureza, do 

altruísmo e do amor promovidos pelo protestantismo, o autoexame, a reparação e o 

trabalho conjunto. Posteriormente, Bill Wilson, que era dependente de álcool e havia 

sido convertido por um amigo que pertencia ao grupo de Oxford, após sentir um forte 

desejo de beber, foi orientado a conversar com Bob Smith, outro dependente. A 

conversa entre os dois homens marca a fundação, em 1935, em Akron, Ohio, da 

irmandade Alcoólicos Anônimos (AA), pois a troca de suas experiências desencadeou 
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a missão de ajudar outros dependentes de álcool, dando origem a um dos programas 

de recuperação de dependentes mais difundidos no mundo até hoje. 

O modelo de tratamento em Comunidades Terapêuticas, pressupõe a 

compreensão de que o indivíduo é agente ativo na dependência, onde o contexto 

social é um importante aspecto na definição dessa dependência, daí a importância da 

convivência entre os pares, da mediação do comportamento em ambiente coletivo, na 

mudança de hábitos e na promoção do ser humano. 

As Comunidades Terapêuticas possuem uma abordagem com foco no todo do 

indivíduo, já que este não vive isolado, o tratamento acontece a longo prazo, com 

práticas que promovam a mudança de hábitos e estilo de vida. A maioria das 

Comunidades Terapêuticas tem como base os 12 passos do AA/NA3, assistência 

espiritual, desintoxicação, psicoterapia individual e grupal, terapia ocupacional, grupos 

com famílias, seminários e palestras, trabalha na promoção e autonomia do indivíduo 

e sua família, através do convívio em uma mini sociedade. O grande objetivo dessas 

comunidades é proporcionar a conscientização das pessoas quanto a sua doença, 

conhecimento da mesma para que aceitem o tratamento, podendo então voltar para 

o convívio social de maneira plena e efetiva. 

As comunidades Terapêuticas desenvolvem ações reguladas por meio da 

Política de Saúde, a qual está regulamentada pela Portaria nº3.088 de 23 de 

dezembro de 2011(BRASIL, 2011) que “Institui a Rede de Atenção Psicossocial para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS)”.Estas ações são destinadas a oferecer cuidados contínuos de saúde, o seu 

funcionamento acontece de forma articulada com a rede de serviço de saúde com 

atenção básica, o que caracteriza serviços complementares, serviços esses que 

constituem integrantes da mesma rede de atenção e segmento a população. Neste 

caso a porta de entrada é o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, é um programa 

do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de fazer parte da Rede de Atenção da 

                                            

3 “Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade de homens e mulheres que compartilham suas 
experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se 
recuperar do alcoolismo”. Disponível em: http://www.aaonline.com.br. “Narcóticos Anônimos ou NA 
é uma Irmandade ou Sociedade sem fins lucrativos, de homens e mulheres para quem as drogas se 
tornaram um problema maior, o seu propósito primordial: “Levar a mensagem ao adicto que ainda 
sofre”. Disponível em: http://www.na.org.br 
�
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Saúde Mental, realiza atendimento aberto e comunitário para indivíduos com 

transtornos mentais graves e persistentes, em geral, para pessoas com sofrimento 

e/ou transtornos mentais incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e/ou outras 

drogas, sendo ele o responsável por prestar atendimento e encaminhar para outros 

serviços, quando necessário. 

Apesar de a população possuir ainda pouco entendimento dos reais objetivos 

das Comunidades Terapêuticas e ser instituição de caráter filantrópico e privado, é 

extremamente importante a expansão da oferta desses serviços. 

Existem alguns tipos de internação, que se apresentam como voluntária, 

involuntária e compulsória. A internação voluntária ocorre quando o dependente tem 

consciência da gravidade da sua dependência e busca por ajuda profissional 

espontaneamente. Já a internação involuntária, é uma alternativa legal conforme a lei 

n° 10.216 de 16/06/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental e permite a realização da internação contra a vontade do paciente, porém a 

família deve apresentar laudos médicos que indiquem o comprometimento da saúde 

do dependente, provando que o mesmo esteja impossibilitado de tomar decisões e se 

obtém de controle e discernimento do paciente, e para seu término também deve ser 

realizada solicitação escrita por familiar e/ou por especialista responsável pelo 

tratamento. Outro tipo de internação é a compulsória, que só pode ser efetuada 

quando o dependente representa uma ameaça a própria saúde e para as demais 

pessoas que convivem, apresentando risco de morte, porém, para isso acontecer, 

deve haver uma solicitação de internação expedida pela justiça. 

Na maioria das vezes é realizada a internação voluntária. A Comunidade 

Terapêutica possui programa que prioriza a internação por vontade do dependente, 

visto que este é um dos fatores favoráveis para o sucesso do tratamento. 

O plano de tratamento varia de acordo com a especificidade de cada caso. Por 

conseguinte, alguns critérios são gerais, ou seja, utilizados para todos inicialmente, o 

candidato a vaga deve querer o tratamento acima de tudo, dessa forma a adesão deve 

ser voluntária e aceitar o regimento interno proposto pela CT; ter realizado 

procedimento de desintoxicação; ser diagnosticado com Dependência Química pelo 

médico responsável pelo encaminhamento para Comunidade Terapêutica bem com 

apresentar receituário médico. 
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A família também deve seguir as orientações para que possa colaborar com a 

recuperação do seu familiar, como participar de grupos e reuniões oferecidos no 

município e pela Comunidade Terapêutica. O acolhido permanecerá na Comunidade 

Terapêutica por um período de 9 meses, em regime de residência, propício a 

convivência entre os pares, para melhor integração ao tratamento. Após 60 dias o 

acolhido sairá para o período de ressocialização todos os meses, este período será 

determinado pela equipe multidisciplinar, conforme a proposta oferecida. No 

tratamento tanto o dependente quanto a família participarão de reuniões e grupos de 

ajuda mútua para compreender a doença e colaborar. Porém, o tratamento para 

Dependência Química se estende por toda a vida. 

Os benefícios do tratamento são claramente identificáveis nas ações e no 

convívio dos residentes, o processo é lento, mas apresenta grandes resultados 

quando existe um trabalho articulado com a família. A vida e saúde reestabelecida é 

o maior desejo de todos os dependentes, pois já não suportam mais sofrimento, 

exclusão e preconceito. Conquistam novamente a confiança da família, resgatam e 

fortalecem seus vínculos familiares, a mudança de vida e de comportamento 

condicionam uma vida com mais qualidade. 

 

3.2    AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

 

As Políticas Sociais públicas podem ser entendidas como um conjunto de 

medidas propostas pelo Estado que visam acalmar os anseios da população, 

almejando o bem-estar da sociedade e a solução das questões que afetam seu povo, 

bem como concretizar direitos previstos nas leis e constituições, para satisfação das 

necessidades sociais e não econômica privada. São conquistas de lutas históricas da 

classe trabalhadora. 

Destaca ainda Yazbek em suas reflexões: 

 

A realidade presente exige a ampliação de políticas para o atendimento de 
novas e importantes demandas sociais tais como a ampliação da 
longevidade, de modo a garantir um envelhecimento com qualidade de vida, 
assim como os processos migratórios de grandes contingentes 
populacionais, mas o que se verifica é uma “reversão política conservadora”, 
nas palavras da autora, com posições “[...] racistas, homofóbicas e contrárias 
aos migrantes [...] movimentos anteislâmicos, antissemitas e outros[...]”  na 
contramão do necessário para o avanço da sociabilidade (YASBEK, 2016, p. 
8). 
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As políticas sociais são mecanismos responsabilizados ao estado e é um dos 

campos que o assistente social utiliza para executar seus planos, programas e 

projetos que servem para resolver os problemas sociais e melhorar os serviços 

prestados para a população que necessitar, garantindo assim seus direitos, 

trabalhando no combate à pobreza e à exclusão social, na necessidade de eliminar 

do mundo a escassez da fome, da falta de acesso à educação, à saúde, e promover 

a garantia dos direitos humanos básicos é um desafio constante. 

 

“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse 
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 
(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que 
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre porém, 
há compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as 
ações desenvolvidas. (TEIXEIRA, 2002) 

 

Pode-se considerar que a política social é o resultado das formações 

econômico-sociais capitalistas contemporâneas, sua ação ocorre como forma de 

controle, age sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não satisfeitas pelo 

modo de produção capitalista, que visa o lucro e acaba não atendendo as 

necessidades da população, são ações governamentais desenvolvidas em conjunto 

com programas e proporcionam a garantia de direitos e melhores condições de vida 

aos cidadãos, ou seja, supre as necessidades básicas da sociedade para sobreviver. 

 

[...] as políticas sociais públicas são uma das respostas privilegiadas à 
“Questão Social”, ao lado de outras formas, acionadas para o seu 
enfrentamento de atenção à pobreza, como as corporações empresariais, as 
organizações não governamentais, além de outras formas de organização 
das próprias classes subalternas para fazer frente aos níveis crescentes de 
exclusão social a que se encontram submetidas. (IAMAMOTO, 2014,p 58).    

 

O âmbito social ganhou força com a Constituição Federal de 1988, que afirma 

o direito dos cidadãos brasileiros a um conjunto de direitos no âmbito das políticas 

sociais, o conhecido tripé da Seguridade Social: Saúde, Previdência e Assistência 

Social.  

O Estado é responsável pelos mecanismos propostos pelas políticas sociais, 

que é um dos importantes campos do profissional assistente social, porém, o Estado 

não quer eliminar a pobreza, mas sim mediar a indignação do povo frente as 

desigualdades sociais. 
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Os assistentes sociais têm sido chamados para viabilizar, junto com outros 
trabalhadores da saúde, essa política. Uma das questões fundamentais é ter 
clareza das diversas concepções de humanização, pois a mesma envolve 
aspectos amplos que vão desde a operacionalização de um processo político 
de saúde calcado em valores como a garantia dos direitos sociais, o 
compromisso social e a saúde[...] (SOUZA, 2010, p. 51) 

 

A Comunidade Terapêutica São Francisco de Videira/SC, a qual referencia-se 

nesse estudo, trabalha dentro da Política Pública da saúde numa perspectiva de tratar 

e recuperar o dependente químico, desenvolver a autonomia e restaurar a saúde e 

bem-estar dos mesmos, configura-se como um novo modelo no campo de saúde 

mental.  

Diante de extrema importância do trabalho desenvolvido pelas Comunidades 

Terapêuticas na vida das famílias que sofrem com a dependência química, é 

importante destacar a necessidade de garantir e ampliar um maior comprometimento 

do Estado no que se refere a políticas sociais direcionadas a esta área da saúde, já 

que este não oferece serviços suficientes para atender toda a demanda da sociedade, 

este é um importante motivo para o Estado fortalecer os serviços prestados pelas CTs 

através de recursos que comportem todo o suporte necessário para o bom 

funcionamento dos trabalhos oferecidos. 

Enfatiza-se ainda, que a falta de estabilidade de recursos prejudica o bom 

andamento dos trabalhos realizados pela equipe das CTs, sendo este, outro aspecto 

que está cada vez mais “escasso”, ou seja, a “equipe” que deve compor o corpo de 

profissionais dentro de uma Comunidade Terapêutica está em risco, pela falta de 

recursos para compor os profissionais na instituição, existe a opção de se contratar 

profissionais por dias ou até mesmo por horas, o que prejudica o desenvolvimento de 

um trabalho contínuo e deixa a oferta dos serviços cada vez mais precarizada. 

A falta de apoio do Estado dificulta a sobrevivência das CTs, já que para custear 

suas despesas é necessário mobilizar toda comunidade em prol de arrecadar recursos 

através de eventos como bingos, rifas e outras formas de arrecadações que subsidiem 

o trabalho oferecido pela Comunidade Terapêutica, para que seja possível manter a 

equipe mínima.  

A Comunidade Terapêutica São Francisco sobrevive de recursos Federais 

através do Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, e municipais 

através da CIS – AMARP (Consórcio Intermunicipal de Saúde e da associação do 
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Municípios do Alto vale do rio do peixe. A Comunidade realiza bingo anual, rifas e 

conta com doações espontâneas de toda a comunidade. 

 

O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, dispõe de 
ângulos particulares de observação na interpretação das condições de saúde 
do usuário e uma competência também distinta para o encaminhamento das 
ações, que o diferencia do médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos 
demais trabalhadores que atuam na saúde. (SOUZA, 2010, p. 46) 

 

As Políticas públicas são a garantia de acesso aos direitos constitucionais, e a 

população de uma forma, ou de outra, precisa estar lutando pela universalização dos 

benefícios sociais. Apesar de estar diretamente ligada a política econômica, a política 

social deve sempre estar na luta da defesa e garantia dos direitos do cidadão através 

de programas e projetos baseados e articulados na força da seguridade social. 

O principal objetivo das políticas públicas é ampliar as possibilidades de acesso 

aos direitos para a população, é a maior ferramenta de garantia de direitos que já 

existiu. Contudo, se faz necessário estudar profundamente as reais necessidades do 

povo em todas as instâncias, ou seja, qual área necessita de maior atenção, não 

deixando de cobrir os serviços básicos. Dessa forma, talvez o terceiro setor não teria 

tantas dificuldades, além de que o Estado deveria dar suporte maior para que este 

realize seu trabalho com qualidade.  

 

3.3 O SERVIÇO SOCIAL E O TERCEIRO SETOR 

 

 O Primeiro setor se refere ao poder público, prefeituras, secretarias, governos 

estaduais, ministérios, equipamentos públicos e a presidência, cabe ao primeiro setor 

organizar ações que garantam a saúde, educação, segurança e cultura dos membros 

da sociedade, promovendo assim o bem-estar de todos, porém não é exatamente isso 

que acontece, existe uma grande parcela da população que está desassistida pelas 

políticas públicas e sociais, aqui o dinheiro vem do setor público e deveria ter fins 

públicos. 

 O Segundo setor diz respeito às empresas que geram lucros, pessoa jurídica, 

que possui o objetivo de gerar lucro próprio, engrossando o mercado, este setor 

investe dinheiro privado e o lucro é destinado as atividades privadas também. 

O Terceiro setor não visa lucro, aqui se prioriza o lucro social, legalmente 

constituídas, são associações sem fins lucrativos, fundações, executam ações que o 
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poder público deveria executar, seja de educação, saúde, cultura, de esporte ou 

segurança. Seu objetivo é de caráter social visando o bem-estar da sociedade. 

 

(...) o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas 
e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-
governamental, dando continuidade a práticas tradicionais de caridade, da 
filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil. (FERNANDES, 1994 p.27). 

 

Considerando que a terminologia Organização Não Governamental – ONG 

surgiu após a Segunda Guerra Mundial pelos países fundadores da ONU, a qual se 

posiciona contra e independente dos governos.  

O terceiro setor surgiu devido ao crescimento das cidades, concomitantemente 

o aumento das desigualdades sociais, a Santa Casa de Misericórdia foi a primeira 

evidencia no Brasil totalmente assistencialista em 1543. Nas décadas de 1970 e 1980, 

a sociedade civil sentiu a necessidade de se organizar através de movimentos sociais, 

luta contra a conjuntura política na época. Um marco foi o movimento das “diretas já”, 

luta contra a ditadura militar a favor do processo de redemocratização do País, o qual 

apresenta o terceiro setor nos dias atuais. 

A lei do Terceiro Setor foi promulgada na década de 1990 com a qualificação 

das Organizações da sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, que possibilitou 

acesso a recursos pelo Poder Público. As Organizações da Sociedade Civil, enquanto 

organização do terceiro setor busca ser meio de comunicação e expressão da 

sociedade civil. 

O papel do terceiro setor é, sem dúvidas, muito importante, porém o Estado 

tenta eximir-se das obrigações e responsabiliza a sociedade civil por meio das ONGs, 

retrocedendo na história e prevalecendo as ações assistencialistas.  

Em 1995 surge o Programa Comunidade Solidária que atua no enfrentamento 

à fome e miséria, programa vinculado ao Estado e presidido pela primeira-dama Ruth 

Cardoso com ações totalmente assistencialistas. Mesmo após muitas mudanças, o 

conceito de terceiro setor não está esclarecido, contudo foi sancionado o Marco 

Regulatório Lei 13.019/2014 em que: 

 

Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a 
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política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; 
institui o termo de colaboração e otermo de fomento;(BRASIL, 2014, p. 14) 

 

O Marco Regulatório, sem dúvidas trouxe novos conceitos significativos ao 

Terceiro Setor, fator relevante é a regularização e repasse de recursos públicos às 

Organizações da Sociedade Civil, apresenta novos instrumentos de manejo e controle 

de gestão, tendo como finalidade determinar as relações e responsabilidades entre o 

Poder Público Federal, Distrital, Estadual e Municipal, conforme Art. 1 

 

Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou 
não transferências de recursos financeiros, estabelecidas pela União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço 
público, e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; 
define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as 
organizações da sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento. (BRASIL, 2014 p. 14)  

 

As Organizações Sociais, enquanto Organizações do Terceiro Setor tem o 

posicionamento em prol da sociedade civil, contudo percebe-se que as ações 

desenvolvidas, muitas vezes não são bem-sucedidas, por diversos fatores que 

fragilizam esses serviços, como a estabilidade financeira, a dependência do apoio do 

governo, a estrutura física, a estrutura organizacional, contudo são organizações que, 

mesmo com dificuldades, procuram voltar às ações no enfrentamento dos problemas 

ou demandas sociais. 

 

“Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifra a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. ” (Iamamoto,2014,p,20). 
 
 
“Os princípios constantes no Código de Ética são focos que vão iluminando 
os caminhos a serem trilhados, a partir de alguns compromissos 
fundamentais acordados a assumidos coletivamente pela categoria. [...] é 
necessário dar-lhe vida por meio dos sujeitos[...] no espaço ocupacional 
cotidiano. ” ( IAMAMOTO, 2014, p. 78) 

 

Diante de várias expressões da questão social que se manifestam no terceiro 

Setor, destaca-se a importância do profissional Assistente Social frente a essa 

demanda. Esse profissional compreende os problemas e as relações sociais, o 

contexto político e socioeconômico na busca de qualidade para os serviços prestados 

no terceiro setor. 
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Atualmente, o serviço social se encontra em diversos espaços 

sociocupacionais, porém, deve se implantar uma importante reflexão a respeito da 

prática do assistente social e suas estratégias de intervenção utilizadas nessa 

realidade, na qual a atuação do profissional de serviço social é de grande importância 

e, ao mesmo tempo, desafiadora. Essa atuação requer visão crítica, onde o 

profissional deve estar inteiramente engajado com o Projeto Ético Político da 

profissão, articulado com a leitura investigativa diante da realidade. 

 

O assistente social é o profissional que trabalha com políticas sociais, de 
corte público ou privado e não resta dúvida ser essa uma determinação 
fundamental na constituição da profissão, impensável mais além da 
interferência do estado nesse campo. Entretanto as políticas sociais públicas 
são uma das respostas privilegiadas à “Questão Social”, ao lado de outras 
formas, acionadas para o seu enfrentamento de atenção à pobreza, como as 
corporações empresariais, as organizações não governamentais, além de 
outras formas de organização das próprias classes subalternas para fazer 
frente aos níveis crescentes de exclusão social a que se encontram 
submetidas. (IAMAMOTO, 2014, p 58).    

 

As práticas e intervenções profissionais do Serviço Social devem, 

obrigatoriamente, estar aliadas ao conhecimento teórico crítico, não podendo 

dissociar os instrumentais técnicos operativos, teoria e prática aplicada, contudo, essa 

atuação deve ser compreendida como uma formação histórica da sociedade, 

considerando as conquistas adquiridas, para que não ocorram equívocos na sua 

intervenção considerando a importância deste, já que se fala de vidas. 

  Para Iamamoto e Carvalho (2008, p. 80-81) 
 

[...] a existência de uma relação singular no contato direto com os usuários – 
“os clientes” – [...] reforça um certo espaço para atuação técnica, abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira de 
se interpretar o papel profissional. A isso acresce outro traço peculiar ao 
Serviço Social: a indefinição ou fluidez do “que é” ou “do que faz” o Serviço 
Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente a demanda institucional. Tal 
característica apreendida, às vezes, como estigma profissional, pode ser 
reorientada no sentido de ampliação de seu campo de autonomia, de acordo 
com a concepção social do agente sobre a prática. 

 

Atualmente, o uso e abuso de drogas, tem se constituído uma das expressões  

da “questão social”, este sendo o objeto de intervenção profissional, dessa forma, 

também considerado um problema de saúde pública, sendo o assistente social, o 

profissional que intervém junto ao dependente e sua família visando expostas para o 

enfrentamento desta problemática, já que, a condição da dependência química 
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encontra-se estritamente relacionada com a atual condição e modo de organização 

da sociedade capitalista, espaço no qual este profissional está devidamente apto a 

intervir. 

Conforme disposto no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sobre 

quem é o usuário da política de assistência social; 

 

[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidadesestigmatizadas em 
termos étnico, cultural e sexual; desvantagem resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advindas do núcleo 
familiar, grupos e indivíduos [...] A proteção social especial é a modalidade 
de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, trabalho infantil, entre outras. 
Os serviços, programas, projetos de atenção às famílias e indivíduos poderão 
ser executados em parceria com as entidades não-governamentais de 
assistência social, integrando a rede socioassistencial. (PNAS – item 3.1.1.)  
 

Diante disso, pode-se afirmar que os indivíduos que fazem uso ou abuso de 

substâncias psicoativas estão sim expostos a vulnerabilidade, já que esta situação 

oferece risco para sua vida e da comunidade em geral. 

 O Sistema Único de Assistência Social SUAS possui uma organização de 

acordo com os níveis de complexidade dos serviços, Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, conta com um sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo, desenvolvido por instituições públicas e privadas de assistência social, 

ou seja, possui uma rede de serviços governamentais e não governamentais. 

 A Proteção Social Básica é composta por ações preventivas e fortalecimento 

de vínculos, ofertados pelo equipamento Centro de Referência de Assistência Social 

- CRAS, a Proteção social Especial de Média Complexidade oferece 

acompanhamento especializado e prevenção da institucionalização realizado pelo 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, já a Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade trabalha com acolhimento personalizado e 

resgate do convívio, que é o caso das comunidades terapêuticas. 

 É importante ressaltar que o assistente social desenvolve seu trabalho não 

apenas com o dependente, mas também com sua família e com a comunidade 
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envolvida, através de projetos de prevenção, recuperação e manutenção da doença, 

que dá suporte as pessoas que queiram ser tratadas. 

Esse profissional ainda trabalha na busca de garantir direitos, acesso a serviços 

de tratamento e assistência aos dependentes químicos visando a promoção e 

emancipação do ser humano, bem como sua autonomia e habilidades necessárias 

para exercício pleno de uma vida digna, através de ações como atendimento 

individual, reuniões grupais com acolhidos e familiares, encaminhamentos para 

serviços oferecidos pela rede de atendimento, acompanhamento, pois o acolhido é 

convidado a frequentar a CT após a conclusão do seu tratamento, bem como a 

participar de reuniões no CAPS, AA/NA mais próximo.  

A Comunidade Terapêutica São Francisco apresenta o Programa de 

Acolhimento e Reinserção Social à família e propõe que a mesma participe das 

atividades que a CT oferece para familiares que se preocupam com a recuperação do 

seu familiar, priorizando a importância da família no processo de recuperação do 

dependente químico, por isso oferece Programa de Atenção Familiar Especializado 

(PAFE) promove semanalmente palestras, grupos e reuniões de apoio e 

fortalecimento de vínculos familiares e sociais, apoiando a família no processo de 

recuperação do seu familiar, minimizando as relações de co-dependência, 

aumentando os fatores favoráveis a recuperação do dependente no contexto familiar 

e social. 

O profissional assistente social desenvolve sua ação através de instrumentais 

como escuta qualificada, identificação de demandas, encaminhamentos para outros 

serviços, observação, visitas domiciliares quando necessário, grupo de acolhido e 

familiar para conhecimento sobre a doença através de partilha de informações, 

experiências e manutenção da doença, bem como acesso aos direitos sociais, 

projetos sociais, atendimento psicossocial, relatórios e estudos sociais, conforme 

necessidade do acolhido e da instituição. 

Considera-se o trabalho do assistente social no terceiro setor de fundamental 

importância, porém, nos últimos tempos, percebe-se em curso, o desmonte das 

políticas e dos direitos sociais, diante disso corre-se um grande risco de haver intensa 

precarização do trabalho, devido à falta de estabilidade em decorrência das já 

previstas terceirizações no mercado de trabalho que, sem dúvida, afeta o social 

profundamente.  
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O assistente social vive numa rotina de intensos desafios, neste contexto a 

transferência da responsabilidade do Estado, nas mínimas condições de oferta do 

serviço, como destaca Montaño: 

 

[...] as ONGs assumem gradativamente a responsabilidade pelas políticas e 
serviços sociais no Brasil, de forma fragmentada, e a partir de “parcerias”. 
Sua atuação por meio de projetos e parcerias limita o atendimento satisfatório 
e universal dos direitos sociais, pois atuam em determinado micro-espaço, 
não apresentando repercussão mais ampla. Outro elemento que limita a sua 
atuação é o financiamento que está sujeito aos ditames dos financiadores e 
da conjuntura internacional e nacional, interferindo fundamentalmente na sua 
intervenção. (p. 42) 

 

Atualmente o mercado de trabalho para o assistente social sofre profundas 

mudanças, além do desafio de articular o compromisso ético/político da profissão com 

as reais condições que lhe são oferecidas pela instituição empregadora, neste caso 

as de terceiro setor. 

 

[...] as ONGs apontam respostas parciais às expressões da “questão social”, 
pois no seu espaço de intervenção, não conseguem cobrir grandes parcelas 
da população, atuando em “micro-espaços” isolados sem garantir uma 
repercussão nacional. Diante disto, podemos afirmar que também constituem 
soluções paliativas e insuficientes em relação às expressões da “questão 
social”. (MONTAÑO) 

 

“De acordo com Montaño, o mercado de trabalho, caracterizado pelas ONGs, 

aponta para uma elevada rotatividade dos assistentes sociais”. Além das instituições 

de terceiro setor (Ongs) assumirem um serviço que deveria ser ofertado pelo Estado, 

estão contribuindo com a precarização do trabalho, já que, oferecerem baixos salários, 

o trabalho desenvolvido pelo assistente social está em risco pois a descontinuidade 

de projetos sociais prejudicam a qualidade dos serviços prestados.  

 

Há também a intensa presença de contratos terceirizados de assistentes 
sociais e prestação de serviços através de convênios, garantindo, na 
verdade, a precariedade, temporalidade e instabilidade atreladas a este tipo 
de vínculo contratual. Ocorre, ainda, para o assistente social a redução dos 
salários e das garantias trabalhistas, permitindo que além de continuar 
descoberto dos seus direitos, aumente-se a intensificação do trabalho 
(quantidade e qualidade) em contratos de menos horas [...]. (MONTANÔ, p. 
44) 

 

Diante disso pode-se expor ainda que na maioria das vezes as Ongs oferecem 

contrato de trabalho curto, não sendo possível realizar um intenso acompanhamento 
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das famílias atendidas, isso deveria mudar, pois a demanda é crescente e os serviços 

cada vez mais escassos, o que dificulta o acesso aos direitos sociais. 

 

3.3.1 A Importância da Família no Tratamento do Dependente Químico 

 

  Família, para todos os efeitos é a instituição capaz de formar e 

desenvolver seus membros nas mais diversas modalidades, entre estas, o intelectual, 

emocional/psicológico, valores, cultura, ético e moral, é onde o indivíduo desenvolve 

habilidades de produzir e reproduzir ações e transferir conhecimento. No sentido de 

proteção se sobressai, pelo simples fato de querer bem seus membros e estar 

disposto a qualquer coisa pelo bem de sua família. No quesito apoio, é também a 

principal fonte de superação, diante disso, pode-se afirmar a máxima importância da 

família para o processo de formação humana de seus “queridos”.  

  Por conseguinte, no processo de tratamento da dependência química 

considera-se a família o maior estímulo para o sucesso da recuperação do 

dependente, visto que, a mesma é capaz de encorajar e transmitir impulsos positivos 

para ele neste momento. Considera-se que a família que possui um dependente 

químico também está adoecida, e precisa também ser tratada, para a saúde coletiva 

de seus membros e sucesso individual diante da vida.  

Minayo (1999, p. 89) define a versatilidade que dá corpo à família como: 

 

 [...] uma organização social complexa, um microcosmo da sociedade, onde 
ao mesmo tempo se vivem relações primárias e se constroem processos 
identificatórios. É também um espaço onde se definem papéis sociais de 
gênero, cultura de classe e se reproduzem as bases do poder. É ainda os 
lócus da política misturada no cotidiano das pessoas, nas discussões dos 
filhos com os pais, nas decisões sobre o futuro, que ao mesmo tempo tem o 
mundo circundante como referência e o desejo e as condições de 
possibilidade como limitações. Por tudo isso, é o espaço de afeto e também 
do conflito e das contradições. 

 

 

A sociedade como um todo vem sofrendo com o aumento do consumo das 

drogas por seus membros, as consequências causadas pelas drogas são 

extremamente prejudiciais para a vida social e familiar. A dependência química não 

afeta somente a vida do dependente, mas também a vida de todos os envolvidos, em 

especial, a família que também adoece, já que os relacionamentos ficam difíceis 

acabando com a harmonia do lar. 
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As relações familiares se comprometem negativamente no que se refere a 

dependência química, o que refletem em classificação entre famílias boas ou más no 

contexto social que estão inseridas, fazendo surgir a exclusão diante da sociedade. 

Dito isso, destaca-se de fundamental importância haver um intenso e significativo 

trabalho com as famílias para conscientizá-las sobre sua importância e conhecimento 

destes impasses na vida cotidiana do dependente químico. 

O indivíduo, usuário de drogas transforma sua vida de maneira negativa, o 

que por muitas vezes é considerada pela sociedade culpa dele próprio, porém o uso 

ou abuso de substâncias psicoativas se dá por vários fatores que não são de cunho 

opcional, sendo o uso uma consequência de influência física ou emocional do ser 

humano fragilizado por qualquer tipo de problema vivenciado por ele. 

Outro fator importante é que o dependente, dificilmente, reconhece a 

dependência, tampouco aceita o tratamento de início, por isso a família entra 

novamente como principal agente que dará acesso à visibilidade para a possível 

mudança, claro que, com auxílio de profissionais, porém, para o sucesso do 

tratamento da dependência química o dependente precisa ter o apoio da família. 

A família deve ser incluída no tratamento para que compreenda a doença e 

possa colaborar positivamente com seu familiar. Na maioria das vezes, a família 

também precisa de acompanhamento por apresentar outros tipos de problemáticas, 

como resistência quanto ao tratamento, pois constantemente demonstra vergonha e 

dificuldade de aceitação, até por não querer expor seus membros nesta situação e 

para não gerir julgamentos da sociedade para com a família num todo. 

A dependência química não é a causa do problema, pelo contrário, é a 

consequência de outros problemas que acabam, por muitas vezes, atormentando 

essa pessoa, que por não ver saída do mesmo se refugia nas drogas, e 

inconscientemente ou conscientemente torna mais grave sua situação diante do 

contexto vivido. Neste sentido há diversos fatores que podem influenciar o uso de 

substâncias psicoativas, desde genética até relacionamento familiar/amoroso, 

curiosidade que neste caso ocorre na maioria das vezes na adolescência, decepção, 

falta de diálogo, mentira, traição, dificuldades de expressar sentimentos, influência 

familiar ou social que é chamado “cultura da ativa” (hábitos, lugares e pessoas que 

fazem uso de substâncias psicoativas), que no caso de tratamento devem ser evitadas 

pelo dependente e pela família. 
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A convivência familiar é muito importante para a formação do ser humano, 

que precisa de regras e limites para se tornar um ser consciente e disciplinado, a vida 

sem disciplina é uma porta para as drogas. Este é um importante fator para o sucesso 

do tratamento da dependência química, disciplina e consciência sobre a doença, sua 

condição e possibilidades. Daí a importância da família não apresentar resistência, já 

que quando se procura tratamento para dependência química, surgem antigos 

problemas que a família não conhecia ou não queria admitir que existia. A recuperação 

do dependente é, relativamente, dependente do apoio familiar, afeto e compromisso, 

pois o mesmo está fragilizado e precisando de ajuda, além dos profissionais que 

atuam neste contexto para a recuperação e autonomia desse ser humano. 

O que mais se espera da família:  

 

É o cuidado, a proteção, o aprendizado dos afetos, a construção de 
identidades e vínculos afetivos, visando uma melhor qualidade de vida a 
todos os seus membros e a inclusão social em sua comunidade. É a família 
quem, primeiro encoraja o usuário a se tratar. Muitas vezes o dependente não 
consegue entender o quanto a família o quer recuperado, mesmo que ela 
tome partido da situação, a fim de ajudá-lo (ARAGÃO, 2009, p. 117). 

 

As drogas podem ainda ser consideradas alívio para dores psíquicas ou para 

conseguir um denominado prazer imediato, que posteriormente causa sofrimento 

como consequência, mas o dependente já exausto psicologicamente prefere assim. 

As famílias podem ainda achar que o uso de drogas seja opção ou azar, deixando seu 

familiar desamparado ou até mesmo isolado, tornando mais grave essa problemática.  

O apoio da família é fundamental para a recuperação do dependente, mas 

para isso a família deve reunir esforços para participar de reuniões e palestras com 

profissionais que auxiliem no conhecimento e compreensão da doença. O suporte que 

saúde pública, e as políticas públicas oferecem não é ideal, mas aliado ao 

comprometimento das famílias consegue sim o sucesso e a recuperação do seu 

familiar. 

A família vem evoluindo, passando por mudanças consideráveis e, assim, é 

preciso enfatizar que:  

 

Nas últimas três décadas os pesquisadores têm reconhecido o papel que as 
famílias podem desempenhar no tratamento por abuso/dependência de 
substâncias psicoativas, em termos de prevenção e/ou influência no curso do 
problema da dependência, ajudando a reduzir os efeitos negativos em seus 
membros (MOREIRA, 2004, p 117). 
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As relações saudáveis são fundamentais para a recuperação do dependente, 

visto que a vida é integralmente composta de relações entre pessoas. O tratamento 

de drogas é para vida toda, então classificar as relações saudáveis facilita o 

tratamento e a vida com a família, amigos e comunidade. 

 A sociedade e os familiares precisam entender que a dependência química é 

uma doença e não um desvio moral ou falta de caráter, para o ser humano chegar 

nesse extremo, sua vida já está a tempos com algumas complicações que 

aparentemente não eram identificáveis, porém, o tratamento desta doença requer 

completo apoio da família e da sociedade, que na maioria das vezes exclui este ser 

humano das mais diversas formas, desde a família em seus encontros habituais, até 

o mercado de trabalho que automaticamente fica fragilizado neste momento, o que 

prejudica ainda mais este indivíduo que está desestabilizado fisicamente e 

emocionalmente. Dessa forma, sem que se perceba, a sociedade e a família empurra 

ele para um abismo sem fim. 

A Qualidade de vida do dependente químico depende da sua decisão de parar 

de usar, entretanto, a visão da sociedade quanto a ele deve mudar. É importante 

ressaltar que o apoio familiar é fundamental no processo de tratamento e que a família 

precisa se envolver e incentivar, o dependente necessita de apoio e compreensão do 

seu meio social, para que a oportunidade de reestabelecer sua vida e saúde aconteça. 

 

3.3.2 O Desafio da Reinserção do Dependente Químico na Sociedade 

 

  A reinserção social acontece quando existe algum tipo de exclusão 

social, no caso da dependência química a exclusão ocorre de modo geral na vida do 

dependente e de sua família que se priva do convívio social por medo do preconceito 

ou até mesmo por não querer expor o problema para a sociedade.  

Duarte (2004, p. 215) aponta que:   

 
O processo de reinserção social deve ser compreendido a partir do 
desenvolvimento da noção de exclusão social, e aponta que a exclusão 
implica em uma dinâmica de privação por falta de acesso aos sistemas 
sociais básicos, como moradia, trabalho, família, saúde, dentre outros. 

 

O OBID (2014) entende como reinserção social:  

 

A reconstrução das perdas e a criação ou o fortalecimento de uma rede de 
apoio, o estabelecimento e o resgate de uma rede social inexistente ou 
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comprometida, tendo como objetivo, a capacitação da pessoa para exercer 
em plenitude o seu direito à cidadania. 

 

Freitas (2005, p. 23) defende ainda que a:  

 

Reinserção depende de fatores complexos e variados, individuais, familiares, 
comunitários, que se combinam de múltiplas formas e conduzem ou não ao 
sucesso. Deste modo, não pode ser apenas avaliada do ponto de vista dos 
resultados finais, mas sim do ponto de vista dos processos e suas relações. 
Isto permite também identificar a fonte do sucesso/ insucesso e intervir de 
forma adequada na correção do problema.  

 

 A reinserção social deve ser trabalhada sob o apoio e orientação de 

profissionais que estejam aptos para trabalhar com os problemas advindos do meio 

social, entre eles está o Assistente Social, que trabalha com as expressões da questão 

social, diante disso este profissional pode colaborar para melhorar a vida social, 

transformando os problemas causados pela sociedade capitalista. 

 Este é um processo de reconstrução, entendimento, resgate e capacitação para 

viver em meio a sociedade após ter a vida comprometida pelas drogas e suas 

consequências.  

Para Costa (2001):   

 

O processo de reinserção social torna-se um desafio para o dependente 
químico, devido a este ter que reconstruir um retorno ao meio sócio familiar, 
num reinício de relações, seja no âmbito da família, da escola ou do trabalho 
o que é imprescindível para o seu retorno à sociedade, ou ao não consumo 
de drogas. Neste sentido depende de como essa reinserção é enfrentada ou 
assumida pela família e todos os envolvidos.     

 

Ganev e Lima (2011, p. 116) assim se manifestam:   

 

Pode-se afirmar então que o processo de reinserção inicia-se desde o 
primeiro atendimento, quando o dependente busca ajuda (por iniciativa 
própria ou de algum modo pressionado ou estimulado por iniciativas de 
familiares, empregadores, amigos, ou ainda por seu estado de – má – saúde, 
por complicações judiciais, policiais ou outras).   

 

O processo de reinserção social com dependentes químicos, tem início, porém, 

não tem fim, os trabalhos devem ser contínuos, para que este dependente elimine 

padrões vivenciados na vida sob efeito das drogas, para evitar a reprodução do círculo 

vicioso de processo de recaídas. A intervenção deve oferecer estratégias, alternativa 

e oportunidades de reconstruir novas perspectivas de vida, autoestima e 

fortalecimento da autonomia para esses indivíduos. 
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A reinserção do dependente no seu meio social perpassa por diversos desafios, 

visto que este estará passivo ao contato e ao fácil acesso com a substância de sua 

preferência. Em alguns casos, a solução é a redução de danos, quando o dependente 

não pode ficar sem a substância, então se adequa ao uso reduzido. Neste sentido, 

Fidalgo, Neto e Silveira (2010) definem a Redução de Danos como:  

 

A redução de danos é uma estratégia de tratamento da dependência química 
que pode ser definida como um olhar pragmático para a redução dos 
prejuízos associados ao consumo de substâncias. Seu espectro de ação vai 
desde a abordagem do dependente que não deseja reduzir seu consumo (ao 
qual se pode oferecer um uso com menos riscos associados), passando pelas 
estratégias para lidar com a redução do consumo, até chegar às formas de 
lidar com a abstinência. Ao longo de todo esse processo, o foco é a autonomia 
do paciente, que deve ser buscada, respeitada e ampliada, garantindo, assim, 
o pleno exercício de sua liberdade individual. 

 

Esse é um dos vários desafios enfrentados pelo dependente de substâncias 

psicoativas. Entre as possíveis recaídas, em meio ao tratamento. A não aceitação da 

família ou até mesmo do próprio dependente quanto a necessidade do tratamento. 

A família, o trabalho, a violência, problemas em relacionamentos, entre outras 

tantas dificuldades que o dependente encontra na vida ativa e no pós-tratamento 

também, as pessoas demoram a adquirir confiança novamente em um dependente, o 

trabalho está comprometido pelas falhas do comportamento do adicto. 

Na maioria das vezes já perderam tudo, e para conquistar novamente, está 

cada vez mais difícil nesta sociedade preconceituosa e seletiva. Reinserção do 

dependente na sociedade está de todas as formas relacionada a superação e foco a 

longo prazo no objetivo que é a recuperação da vida e saúde. Para a plena conquista 

disso, é necessário que a família esteja inteiramente determinada a ajudar seu 

familiar, já que, ele precisará de limites quanto a possíveis abusos, dentre eles a 

abstinência total para superar a dependência, sendo extremamente necessária, daí a 

importante missão de evitar lugares e pessoas que lembrem ou que façam uso de 

substâncias. 

O dependente tem medo de voltar ao convívio social, pelo fato de não ser 

aceito, por vergonha, por exclusão, de forma que muitas vezes se isola, deixando uma 

brecha para ocorrer a recaída, o que deve ser constantemente observado pelos 

profissionais e familiares envolvidos. 

Outro importante fator para o sucesso da reinserção social e familiar do 

dependente em tratamento é a necessidade de tomar frente a sua vida, ser 
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protagonista da sua história, de tomar decisões, capacidade de superar limites a partir 

de potencialidades e domínio de habilidades diante da própria vida. 

A reinserção social é um direito social, salvo as possibilidades de saúde e 

gerência de vida. Assim as políticas públicas, programas e projetos sociais são 

importantes aliados a promover a autonomia e reconstrução do ser humano no 

contexto social, de maneira digna. 
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4 ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 Neste capítulo serão apresentados o conceito e a importância do Estágio 

Curricular Obrigatório e como foi desenvolvido na Comunidade Terapêutica São 

Francisco. Na sequência será exibido a descrição e análise de Estágio, expondo 

experiências vivenciadas no referido processo, sendo este, subsidiado pelo plano de 

Estágio, registrado em diário de campos e relatórios de Estágio, conforme exigência 

curricular.  

Ainda aqui, apresentar-se-á informações retiradas do Programa de 

Acolhimento e Reinserção social da Comunidade Terapêutica São Francisco (2016), 

bem como Regimento Interno, programas e projetos, desenvolvidos nesta instituição, 

mantém-se a originalidade dos documentos, apresentados aqui em forma de cópia 

fiel. 

 

4.1 A CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL  

 

O Serviço Social é uma profissão que vem buscando sua especialização no 

decorrer dos anos, e evoluiu muito desde sua gênese, sua estrutura teórica e 

metodológica vem se modificando conforme características dos tempos vividos. 

Inicialmente, na década de 1930 sob a influência franco-belga, pensamento Tomista 

e o Neotomista, pregava a ideologia da igreja de forma tradicional e conservadora. 

Posteriormente, na década de 1940, houve a influência Norte Americana com o 

método do Diagnóstico social de Mary Richmond, sob influência positivista e 

funcionalista, buscava-se ajustar o indivíduo e inseri-lo novamente na sociedade, já 

que o problema estava nele e não no contexto social. 

O estágio curricular supervisionado é um componente curricular obrigatório 

que visa à implementação do desempenho profissional do acadêmico/docente por 

meio da experiência e vivência das práticas educativas em campo, propiciando ao 

acadêmico uma aproximação à realidade na qual atuará. O Estágio Supervisionado 

em Serviço Social é essencial para a formação do Assistente Social, complementa o 

processo de ensino e aprendizagem, e possibilita que o aluno (a) / estagiário (a) do 

curso de Serviço Social, inserido no Campo de Estágio, vivencie na prática, as 

situações reais do cotidiano do profissional. 
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Considerando a prática do estágio um importante processo para a formação 

profissional, a supervisão um instrumento aliado ao ensino aprendizagem, e ainda 

uma das atribuições privativas do Assistente Social, é de suma importância essa 

articulação sistemática, de mediação e intervenção para o sucesso do fazer 

profissional. 

 

[...] a atividade de supervisão direta do estágio em Serviço Social constitui 
momento ímpar no processo ensino-aprendizagem, pois se configura como 
elemento síntese na relação teoria prática, na articulação entre pesquisa e 
intervenção profissional e que se consubstancia como exercício teórico-
prático, mediante a inserção do aluno nos diferentes espaços ocupacionais 
das esferas públicas e privadas, com vistas à formação profissional, 
conhecimento da realidade institucional, problematização teórico-
metodológica (Resolução CFESS n 533 de 29/09/2008) 

  

 Dessa forma, pode-se afirmar que o processo de estágio em Serviço Social é 

a mais curta relação entre teoria e prática do cotidiano profissional, e possibilita a 

análise de realidade para uma atuação rica em benefício dos cidadãos. 

O estágio é etapa fundamental no processo de formação acadêmica, a mesma 

oferece suporte para a prática profissional, já que possibilita que o acadêmico conheça 

aspectos que envolvem a prática profissional, através do contato com a realidade das 

famílias bem como a dinâmica institucional. Podendo assim, elaborar estratégias de 

intervenção dentro desta realidade, intervindo de forma positiva na vida dessas 

pessoas e garantindo o acesso a direitos básicos que ofereceram uma condição de 

vida melhor.  

 

(...) trabalho e formação profissional encontram-se estreitamente conectados 
na resposta a um desafio comum: o seu enraizamento na história 
contemporânea, de modo que qualifique o desempenho do assistente social 
e torne possível a atualização e a adequação do projeto ético político do 
serviço social aos novos tempos, sem abrir mão de seus compromissos com 
a construção da cidadania, a defesa da esfera pública, o cultivo da 
democracia, parceria de equidade e da liberdade. (Iamamoto,2014, pág.11). 

 

O processo de estágio representa um importante degrau na formação 

acadêmica profissional, para esta estagiária, especificamente foi a etapa fundamental 

de descoberta da atuação profissional no contexto instituição, foi neste período que 

se evidenciou as desigualdades sociais em seu mais profundo viés. Foi aqui que se 

constatou as marcas que o capitalismo deixa no seio da sociedade e as entrelinhas 

desta cruel realidade. 
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4.2 A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO COMO INSTITUIÇÃO 

PRESTADORA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

As informações a seguir foram retiradas do Programa de Acolhimento e 

Reinserção Social da Comunidade Terapêutica São Francisco de Videira e Regimento 

interno (2016). 

A Comunidade Terapêutica São Francisco, foi fundada em 11 de fevereiro de 

2010, como objetivo criar um espaço para acolhimento e tratamento de pessoas que 

sofrem com as consequências do uso, abuso ou Dependência de substâncias 

psicoativas como álcool e outras drogas. É uma entidade sem fins lucrativos. 

Público alvo: Dependentes de substâncias psicoativas do sexo masculino entre 

18 e 59 anos. 

Capacidade: 48 pessoas. 

Abrangência territorial: Realiza as atividades no município de Videira/SC, 

porém possui convênio com municípios vizinhos. 

Recursos Humanos: Assistente Social; Psicólogo; Auxiliar Administrativo; 

Técnica de Enfermagem; Conselheiros e monitores. 

A Comunidade Terapêutica São Francisco tem como: 

Missão: Criar e proporcionar soluções inovadoras que promovam a 

recuperação da Dependência Química e a Reinserção Social dos acolhidos. 

Visão: Tornar-se referência no serviço de acolhimento institucional e 

reabilitação psicossocial para dependentes químicos. 

Valores: 

Respeito à dignidade humana, 

Compromisso com a qualidade dos serviços prestados, 

Ética 

Profissionalismo 

Trabalho em equipe. 

- Objetivo Geral: 

Realizar o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo 

ou dependência de substâncias psicoativas, com adesão e permanência voluntárias 

em ambiente residencial e de caráter transitório propício à formação de vínculos com 

a convivência entre os pares. 
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- Objetivos Específicos: 

Oferta de atividades previstas no Programa de Acolhimento da entidade; 

Promoção do desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais do acolhido 

como estratégia de prevenção á recaída e manutenção do tratamento; 

Fortalecer os vínculos familiares e sociais através da convivência entre os 

pares; 

Facilitar a inclusão social e autonomia do acolhido através de atividades 

esportivas, culturais, pedagógicas e terapêuticas; 

Oportunizar a Reinserção Sociofamiliar e econômica dos acolhidos. 

A proposta terapêutica da Comunidade São Francisco, está centrada no 

acolhimento, reabilitação psicossocial como meio de promover a reinserção social dos 

acolhidos. 

Durante o período de acolhimento, são desenvolvidas atividades e ações de 

forma planejada e contínua, com objetivos definidos e possíveis de serem atingidos 

pelo acolhido e seus familiares. Pois, todas as ações serão planejadas respeitando as 

especificidades e particularidades de cada indivíduo, de forma a auxiliá-lo a praticar o 

Programa Terapêutico no seu tempo e com seus recursos, reforçado pelo respeito e 

ajuda do ambiente. Também são consideradas as demandas coletivas do grupo e 

expectativas da Comunidade Terapêutica em relação ao processo de reabilitação 

psicossocial e processo de Reinserção Social dos acolhidos. 

Ainda conforme regulamenta a Resolução do CONAD/01/2015, o acesso ao 

Programa de Acolhimento ocorre mediante encaminhamentos realizados pela rede 

socioassistencial dos municípios, acompanhado de encaminhamento formal, exames, 

laudo de avaliação médica das condições clínicas, receitas dos medicamentos que 

fizer uso. 

Fase 1 – Triagem e Preparação para Acolhimento 

É o processo de preparação para o acolhimento na Comunidade Terapêutica, 

quando iniciam as orientações da rede de apoio (Sistema de Saúde) aos familiares e 

ao candidato à vaga. Em um segundo momento, a equipe técnica orienta os mesmos 

sobre o Programa de Acolhimento bem como a aceitação voluntária do Programa 

Terapêutico. 

Fase 2 – Integração/ Adaptação 

Corresponde aos primeiros dois meses de Acolhimento–Período em que o 

acolhido inicia a fase de ação, caracterizada por atividades relacionadas ao 
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conhecimento do Programa Terapêutico e Regimento Interno, conscientização sobre 

a doença, introdução ao Programa de Doze Passos (AA-NA), início do treinamento de 

prevenção a recaída. Esse período é considerado necessário para a boa adesão e 

permanência no Programa de Acolhimento. 

Nessa fase, o acolhido será integrante do “Grupo da Adaptação”, coordenado 

pelo setor da monitoria, com o apoio de Acolhidos de Nível Avançado (ANA) e 

Estagiários. 

Atividades predominantes da fase: Grupo de Estudos, Atividades de 

autocuidado e sociabilidade, Orientação individual ao acolhido, atendimento familiar 

individual, grupo de apoio para familiares. 

Fase 3 – Conscientização e Desenvolvimento 

Essa fase corresponde do 3º ao 6º mês de acolhimento. Neste período as 

atividades serão intensificadas no autoconhecimento, ressignificação da própria vida, 

buscando superação de comportamentos inadequados que o levam ao uso de drogas. 

O acolhido tem sua primeira saída da Comunidade Terapêutica para realizar 

visita familiar. 

Nesse momento estimulamos o desenvolvimento e a prática dos 2º, 3º e 4º 

passos do Programa de 12 Passos (A.A/ N.A) com seu padrinho. 

Ainda, nessa fase, o acolhido é convidado a participar das atividades que 

exigem maior responsabilidade e comprometimento com a Comunidade Terapêutica. 

- Fase 4 – Reinserção Social 

Corresponde do 7º ao 9º mês, sendo a fase final em regime de residência. 

Etapa em que o acolhido prepara-se para voltar ao convívio social, sendo este o 

objetivo final do Programa de Acolhimento. Está voltado para o desenvolvimento de 

habilidades de enfrentamento para o convívio com a família e a sociedade, preparação 

para o mundo do trabalho. 

O Programa de Atendimento Singular (PAS) bem como, o Programa 

Terapêutico nesta fase, estará focado no projeto de vida, que será realizado em 

conjunto com acolhido e seus familiares. 

- Fase 5 – pós Acolhimento: 

Corresponde do 10º ao 12º mês do Programa de Acolhimento em que o 

acolhido mantém um vínculo com a instituição, com frequência planejada em 

Atividades da Comunidade Terapêutica, mediante Contrato Terapêutico de Pós 
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Acolhimento. Sempre que possível, realizamos encaminhamentos para mercado de 

trabalho e/ou cursos preparatórios. 

As atividades desenvolvidas na CTSF são organizadas diariamente ou 

semanalmente conforme a necessidade da abordagem da demanda interna, de 

acordo com o “Programa de Acolhimento e Reinserção Social”: 

Atividades de Abordagem Individual: 

Psicoterápico/ Psicológico; Atendimento Social ao Acolhido; Atendimento 

Social Individualizado para famílias dos acolhidos; Orientação individual – Feedback; 

Atividades de Abordagem Coletiva: 

Grupo Psicoterápico; Grupo da Adaptação; Grupos Operativos; Grupo Estudo 

dos Doze Passos; Grupo de Sentimentos; Reunião Matinal; Seminário de Prevenção 

à Recaída; Reunião do Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e Alcoólatras (NATA). 

Atividades Recreativas: Educação Física; Academia; Gincana; Filmes 

Terapêuticos; Oficinas de Artes Plásticas; Teatro; Ensaio de Músicas e cantos; 

Participação em eventos culturais. 

- Atividades de Desenvolvimento da Espiritualidade. 

- Atividades de Promoção do Autocuidado e da Sociabilidade - APAS 

- Atividades De Capacitação, Promoção Da Aprendizagem, Formação e as 

Atividades Práticas Inclusivas. 

São aquelas que buscam a reinserção social, o resgate ou a formação de novas 

habilidades profissionais e o aprendizado de novos conhecimentos, apoderando o 

acolhido. Dirigidas pela Coordenação Técnica, Assistente Social e psicólogo, 

realizadas conforme planejamento anual e disponibilidade de cursos. 

Reunião da Equipe Técnica: Realizada semanalmente para discussão dos 

casos, avaliação das atividades desenvolvidas, planejamentos das ações e 

atividades, identificação de demandas do grupo, de cada acolhido, das famílias dos 

acolhidos, da Comunidade Terapêutica, da Equipe Técnica. 

Programa de Atenção Familiar Especializado – PAFE 

Grupo de apoio para familiares: 

Atendimentos Psicossociais: 

Visitas Domiciliares: 

Visitas Familiares na Comunidade Terapêutica: 

Programa Acolhido de Nível Avançado (ANA) 
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Para acolhidos que concluírem os seis (6) primeiros meses e tiverem avaliação 

positiva para Terceira Fase, no Processo de Aprendizagem em Comunidade 

Terapêutica e mudança comportamental, serão convidados, conforme interesse 

natural que apresentarem a participar e desenvolver atividades de apoio à equipe 

técnica e aos demais acolhidos, sem prejuízo ao seu processo de tratamento e demais 

atividades do Cronograma. As atividades serão desenvolvidas até a conclusão do 

programa de Acolhimento de nove meses. Ao término do Programa de Acolhimento, 

após avaliação da Equipe Técnica e interesse do Acolhido, será encaminhado para 

outra Comunidade Terapêutica que possua programa de Estágio e treinamento para 

profissão de Monitor de Comunidade Terapêutica. 

- Programa De Estágio Pós Acolhimento 

- Programa de Capacitação para candidatos a Monitor de Comunidades 

Terapêuticas. Destinado a quem conclui Programa de Acolhimento em outra 

Comunidade Terapêutica. Com duração de três meses, este período de estágio 

possibilita ao candidato o desenvolvimento de habilidades para função de Monitor 

como: Liderança, Atividades em Grupo, mediação de conflitos, aconselhamento em 

Dependência Química e assuntos relacionados, encaminhamentos internos, conforme 

demanda dos acolhidos, trabalho e articulação em equipe, organização de 

cronogramas, visão ampla da CT. 

- Ao término do estágio, será realizada entrega de certificado e possível 

encaminhamento para contratação em Comunidades Terapêuticas que 

disponibilizarem vagas. 

- Ações de Prevenção ao uso indevido de Substâncias Psicoativas. 

Cabe ressaltar que o Serviço Social desenvolve seu trabalho não somente com 

os acolhidos da instituição, mas também com suas famílias, oferecendo suporte 

durante o tratamento, assim buscando o fortalecimento da qualidade de vida dos 

acolhidos de forma integral. 

Após sessenta dias de acolhimento iniciará o processo de Reinserção Social, 

mensalmente conforme esquema a seguir: 

Primeira saída- 5 dias; 

Segunda saída – 5 dias; 

Terceira saída – 5 dias; 

Quarta saída – 7 dias; 

Quinta saída – 7 dias 
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Sexta saída – 15 dias; 

Sétima saída – 15 dias; 

Caso o acolhido sofra recaída durante o período que estiver fora da CT, será 

feita avaliação da situação pela equipe técnica e reprogramação dos próximos 

períodos de Ressocialização, caso o acolhido tenha retornado para a CT; 

Não será permitida entrada do acolhido na CTSF que estiver em período de 

Ressocialização, salvo mediante consentimento prévio feito por equipe técnica; 

Caso o acolhido não tenha condições de permanecer fora da CT todos os dias 

de Ressocialização que tiver direito, permanecerá na CT até ser realizada avaliação 

da situação pela equipe técnica e reprogramado nova data de saída. 

Contudo, pode-se afirmar que as vivencias do período de Ressocialização e 

Reinserção Social é um importante aliado neste processo, já que fortalece os vínculos 

familiares e desenvolve a capacidade de autonomia dos acolhidos diante da doença. 

 

4.3 PROJETO ACADÊMICO  

 

O processo de estágio foi executado no período do primeiro semestre de 2017 

ao primeiro semestre de 2018, sendo cumpridas 150 horas em cada semestre, foi 

desenvolvido na Comunidade Terapêutica São Francisco, localizada no município de 

Videira- SC, diretamente com os acolhidos desta instituição. 

Considerando que ao vivenciar esse processo estamos a capacitação se 

fortalece para o exercício profissional, sendo possível articular as dimensões 

investigativa e interventiva da profissão, dada a importância ainda da supervisão 

acadêmica e de campo nesse processo para propiciar a reflexão, análise crítica das 

condições objetivas e subjetivas que permeiam o trabalho profissional, bem como o 

contato com as expressões da “questão social”, sendo este o objeto de intervenção 

do assistente social. 

Esta é uma prática fundamental para o sucesso do desenvolvimento do 

acadêmico, já que objetiva a aproximação do mesmo com a realidade institucional e 

social, além de propiciar o contato com as expressões da “questão social’, objeto de 

atuação do Serviço Social. 

Importante ressaltar que este processo foi desenvolvido sob orientação e 

acompanhamento contínuo e sistemático da Supervisora de Campo Jaziela da Silva 
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Lisboa, Assistente Social da Comunidade Terapêutica São Francisco no município de 

Videira/SC. 

Objetivos do Projeto Acadêmico de Estágio: 

Objetivo Geral: 

Contribuir com o Programa de tratamento que a Comunidade Terapêutica São 

Francisco oferece aos acolhidos a fim de promover a recuperação da Dependência 

Química bem como Reinserção Social e familiar. 

Objetivos Específicos: 

- Conhecer a realidade institucional, bem como a estrutura e funcionamento da 

instituição; 

- Articular um referencial teórico que dê suporte ao processo de intervenção de 

estágio; 

- Promover o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais do acolhido; 

- Fortalecer os vínculos familiares e comunitários através do processo de 

ressocialização social e familiar; 

- Construir linhas de intervenção condizentes com as necessidades dos 

acolhidos; 

- Contribuir para reinserção social, familiar e autonomia do acolhido. 

O objetivo fundamental deste projeto foi desenvolvido junto aos acolhidos desta 

instituição, concluiu-se com êxito e teve impacto positivo na realidade dos acolhidos e 

suas famílias, de modo que, vale lembrar que este é um trabalho contínuo e 

sistemático diante desta realidade, que deve ser fundamentalmente acompanhado 

pela Assistente Social, sendo este profissional o mais apto a trabalhar na conjuntura 

social e suas entrelinhas.  

Este é um trabalho intenso e gratificante, pois é nos momentos de troca entre 

acolhido e profissional que se constata a importância da atuação junto a esta camada 

da sociedade, pessoas que possuem sonhos e objetivos, que por diversos motivos 

estão fragilizados a espera de resgate e concretização, pode-se concluir que o 

processo de Estágio contribuiu muito para a formação acadêmica. 

 

  



92 
 

 

4.4 O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO  

 

Instituições são instrumentos que funcionam como controle das ações do ser 

humano, possuem regras e normas reconhecidas pela sociedade como 

procedimentos organizacionais que proporcionam a interação entre seus membros, 

as instituições sociais têm papel fundamental no processo de socialização por possuir 

objetivo de fazer com que o indivíduo se torne membro da sociedade.  

O Serviço Social diante da atuação dentro das instituições está na posição de 

mediador, visto que, por estar na situação de subordinado, também, está para 

defender e garantir direitos dos membros, trabalhadores, ou seja, qualquer cidadão 

que necessite acessar algum direito.  

 A profissão vem se estruturando como atuante na defesa e garantia dos direitos 

sociais, com muita força em meio aos desafios existentes na atualidade. Além de estar 

conquistando e ampliando seu espaço de atuação em instituições, sejam elas 

governamentais ou não, porém seu trabalho se torna indispensável quando se fala 

dos direitos sociais. 

 O Estado oferece as Políticas Públicas como mecanismos de execução da 

prática do assistente Social, diante disso, este profissional pode articular, planejar, 

executar e desenvolver planos, programas e projetos a fim de resolver problemas 

sociais, melhorando a vida da sociedade em geral, e assim garantindo direitos. 

 O profissional assistente Social deve, acima de tudo, atender as demandas do 

seu cotidiano de modo que garanta o acesso aos direitos e que estes sejam universais 

e equânimes.  

 

“Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifra a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. ” (IAMAMOTO,2014, p,20). 
 
“Os princípios constantes no Código de Ética são focos que vão iluminando 
os caminhos a serem trilhados, a partir de alguns compromissos 
fundamentais acordados a assumidos coletivamente pela categoria. [...] é 
necessário dar-lhe vida por meio dos sujeitos[...] no espaço ocupacional 
cotidiano. ” (IAMAMOTO, 2014, p. 78) 

 

No Código de Ética dos Assistentes Sociais encontram-se princípios 

fundamentais que devem nortear as práticas destes profissionais, esses princípios 
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que dão suporte para vencer os desafios do cotidiano. Dispõem também das 

Atribuições Privativas do profissional, que são: 

I – Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas, e projetos na área de Serviço Social;  

II – Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 

Serviço Social;  

III – Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV – 

realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 

matéria de Serviço Social;  

V – Assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como 

pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos 

em curso de formação regular;  

VI – Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 

Social;  

VII – Dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 

graduação e pós-graduação;  

VIII – Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa 

em Serviço Social;  

IX – Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 

julgadoras de concursos ou outras de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam 

aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social;  

X – Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 

sobre assuntos de Serviço Social;  

XI – Fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 

Regionais;  

XII – Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 

privadas;  

XIII – Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira 

em órgãos e entidades representativas da categoria profissional.  

 O profissional Assistente Social realiza na CT ações voltadas a 

recuperação do dependente químico sempre em conjunto com a família, através de 

um trabalho contínuo e sistemático mediado pelos Instrumentais Técnicos Operativos 
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da profissão, bem como as disposições do Código de Ética profissional, da Lei 

8662/1993, além do conhecimento adquirido de outras áreas, de modo que garanta 

efetivamente os direitos de seus acolhidos, objetivando ainda a autonomia e a 

emancipação do ser humano. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE 

ESTÁGIO 

 

 A demanda atendida pela Comunidade Terapêutica São Francisco é 

essencialmente de público masculino, de idade entre 18 e 59 anos. São pessoas que 

possuem algum tipo de dependência de substâncias psicoativas, diagnosticado por 

médico responsável e possuir encaminhamento para tratamento em regime de 

residência. A pessoa precisa apresentar condições clínicas favoráveis e ter realizado 

procedimento de desintoxicação em ambiente hospitalar.  

 A Comunidade Terapêutica São Francisco atende um público com 

vulnerabilidade social, que possui seus vínculos sociais e familiares fragilizados 

devido ao uso/abuso ou dependência de substâncias psicoativas. O ingresso do 

candidato a vaga na CTSF ocorre na maioria das vezes pelo encaminhamento da rede 

municipal, que por sua vez, mantém o acolhido na instituição através do convênio pré-

estabelecido com a prefeitura do município, ou com a Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas – SENAD, Cis Amarp - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale 

do Rio do Peixe, e Secretaria de Saúde (SUS) Sistema único de Saúde. 

 O dependente pode ingressar no tratamento através de encaminhamento 

realizado com diagnóstico clínico feito pelo médico responsável do CAPS, ou por 

avaliação clínica privada. A instituição encaminha o dependente para a CT juntamente 

com um familiar responsável, que possa realizar a triagem do candidato a vaga, sendo 

que este deverá ter realizado procedimento de desintoxicação e deverá estar munido 

de documentos e receituário médico no ato da internação. Neste momento são 

colhidas informações do dependente, além do histórico de vida do mesmo, bem como 

condições de saúde, situação trabalhista, judiciária e familiar, que terá o objetivo de 

identificar métodos norteadores para a realização do PAS – Plano de Atendimento 

Singular, que é coordenado pelo Assistente Social e contará com a participação 

familiar no processo de tratamento.  
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 Estas pessoas procuram a recuperação e reestabelecimento, pelo fato de 

estarem com sua saúde e vida comprometidas devido ao uso/abuso ou dependência 

de substância psicoativa. Os agravantes na vida deste indivíduo são intensos, já estão 

com seus vínculos sociais e familiares fragilizados, quando não estão rompidos, o que 

dificulta sua recuperação, pelo fato de precisar de apoio neste momento. 

 De modo geral para conseguir o sucesso do tratamento da Dependência 

Química, a sugestão é que haja mudança de hábitos, lugares e pessoas que estão na 

vida ativa, ou seja, que façam uso de drogas e outras substâncias, sendo necessário 

mudar o estilo de vida. 

O Programa Terapêutico tem como uma das metas, a Reinserção Social, 

porém para que isso seja possível, é necessária a conscientização do acolhido em 

relação a sua doença e a compreensão quanto as mudanças necessárias para o êxito 

da recuperação da Dependência Química, tanto em atitudes como em autonomia de 

si, considerando que a doença é incurável, podendo apenas ser estabilizada, daí a 

importância de aderir voluntariamente o tratamento na CTSF.  

A Reinserção Social acontece através da ressocialização do acolhido, que é 

vinculada ao tratamento gradativamente, a partir dos 60 dias de tratamento. Todo mês 

as saídas são sistematizadas de acordo com a evolução do tratamento, daí a 

necessidade de acompanhamento com as famílias, já que estas devem estar munidas 

do conhecimento e compreensão diante da dependência química e alguns aspectos 

que podem comprometer o tratamento do familiar.  

As saídas acontecem todos os meses, sendo a primeira, segunda e terceira 

saída por 5 dias. Quarta e quinta saídas, os acolhidos permanecem fora da CT por 7 

dias. Sexta e sétima saídas por 15 dias. Posteriormente, com 270 dias, completando 

os nove meses de tratamento, o acolhido conclui o tratamento dentro da CT, então é 

realizada celebração de graduação e conclusão, possibilitando assim reestabelecer 

sua vida em comunidade, porém deve continuar em tratamento por toda a vida com a 

família, visto que a dependência química não possui cura, apenas tratamento. 

 Os aspectos de destruição na vida e na saúde do ser humano vão além de suas 

limitações. As consequências afetam as dimensões biopsicossociais, dessa forma 

aspectos físicos, psicológicos e sociais, além do financeiro que já não comporta mais 

a vida de dependente. Então pode-se afirmar que para conseguir êxito no tratamento, 

deve-se tratar a totalidade do ser humano, todos os fatores que envolvem a vida e 

saúde do dependente e de sua família. 
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4.6 DESCRIÇÕES E ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O Serviço Social é uma profissão que, desde seu princípio, está em torno da 

divisão social e técnica do trabalho e da luta de classes, possui caráter interventivo, e 

tem como objeto a “questão social” em suas diversas expressões. Tem respaldo na 

Lei 8662/1993, a qual regulamenta a profissão, além de possuir um Código de Ética e 

um amplo campo de atuação diante das políticas Sociais Públicas, com um único e 

fundamental objetivo, de garantir e defender os direitos do cidadão, podendo atuar em 

qualquer instituição pública ou privada. 

O conhecimento e habilidades vão se ampliando no percurso deste processo 

acadêmico, de forma a garantir a qualificação necessária para a atuação coerente em 

relação as exigências do contexto atual e suas contradições. 

Serão apresentadas, a seguir, algumas das intervenções do processo de 

estágio realizado na Comunidade Terapêutica São Francisco de Videira/SC. Estas 

foram realizadas junto aos acolhidos da CTSF e suas famílias. 

Para realização das mesmas foram utilizados os instrumentais técnicos 

Operativos do Serviço Social, são eles: Entrevista; triagem/acolhida; atendimento 

individual; Observação; Encaminhamentos; Reuniões. 

 

SEGUEM ALGUMAS PRÁTICAS REALIZADAS NO PROCESSO DE 

ESTÁGIO: 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO: Abordagem grupal. 

Data:  06 – 04 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 08:00 as 11:00 

Duração: 03 horas 

Objetivo: Realizar debate e reflexão sobre “vídeo- Fábula do porco espinho e 

do passarinho azul” ambas sobre a convivência em grupo. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Reunião. 
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Pauta: Através de vídeo e debate, socializando os pontos positivos e 

dificuldades da convivência interpessoal em grupo e associando com a dependência 

química. 

RELATO TÉCNICO: Este foi um encontro de intenso debate e socialização 

entre os acolhidos, o tema abordado foi a “convivência entre grupos” considerando 

seus pontos positivos e as dificuldades encontradas no dia a dia dentro da 

Comunidade Terapêutica. 

Foi proposta atividade em grupos, tiveram a oportunidade de expor e refletir 

sobre os pontos positivos e negativos da convivência em grupos. O tema trouxe a 

experiência de refletir sobre si e as próprias atitudes, o “autoconhecimento”, também 

sobre as regras de convivência e os valores pessoais respeitando as diferenças e 

particularidades de cada um. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTÁGIÁRIA: Pode-se dizer que este foi 

um debate polêmico e reflexivo, doloroso, mas necessário, de intensas revelações de 

sentimento. Os acolhidos demonstram uma participação muito efetiva, e 

extremamente profunda quanto a reflexão e conscientização sobre suas dificuldades 

de convivência dentro da CT, considera-se isso muito importante para eles e para a 

comunidade, pois é um ponto a se destacar para a equipe quanto às mudanças 

positivas a serem feitas. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO: Abordagem grupal. 

Data: 03 – 08 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 07:30 as 12:00 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Desenvolver reflexão sobre a Dependência Química e seus 

malefícios. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Reunião grupal, observação. 
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Pauta: Dinâmica, reflexão e debate sobre alguns fatores que a Dependência 

Química deixa fragilizados no adicto4. 

RELATO TÉCNICO: Conforme cronograma interno da Comunidade 

Terapêutica todas as quintas-feiras é realizada reunião grupal com os acolhidos. 

Neste dia realizou-se juntamente com a Assistente Social. 

Primeiramente realizada a acolhida e oração, após a temática abordada neste 

momento foi: a “Gratidão”, as consequências de senti-la ou não no decorrer da vida. 

Foi explorado o universo da gratidão norteando o contexto da Dependência Química, 

considerando que: 

 

“Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que 
uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, em favor de outra. [..] é 
querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela.” 
https://www.significados.com.br/gratidao/  

 

Neste sentido, desenvolveu-se um debate reflexivo com os acolhidos, 

enfatizando a necessidade de ser grato, seja por quem for ou qual situação. Deixando 

a mensagem que a gratidão é um sentimento e um estado de decisão, ou seja, eu 

escolho ser grato, da mesma forma que a gratidão gera gentileza e assim 

sucessivamente, quanto mais a gente agradece mais coisas boas acontecem. Assim 

observou-se a importância de ser grato, de admitir e reconhecer que obteve ajuda 

quando necessitou, a gratidão faz parte dos valores essenciais da vida do ser humano, 

um ato nobre diante de uma dificuldade. No caso da Dependência Química a ajuda 

recebida dos familiares, amigos, comunidade, da rede de atendimento e da 

Comunidade Terapêutica diante da luta diária dessa doença. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTÁGIÁRIA: A importância de trabalhar 

valores neste contexto é extremamente visível no ambiente grupal, já que estes 

indivíduos estão com todos os aspectos da vida fragilizados, em especial os de valor 

familiares e sociais que englobam o contexto do Dependente Químico. 

 

                                            

4 “Adicção é o vício, e geralmente está relacionado com drogas ilícitas. Mas a adicção pode também significar 
qualquer dependência psicológica ou compulsão tipo jogo, comida, sexo, internet, vídeo games, compras e 
etc. Uma pessoa que é viciada não consegue controlar seu desejo por álcool ou drogas, mesmo que sinta 
efeitos negativos pra saúde, problemas com família e amigos, ou problemas com a polícia. A adicção a drogas 
é considerada uma doença [...]crônica, ou seja, afeta a pessoa ao longo prazo[...]” 
(http://www.quedroga.com.br/perguntas-frequentes/o-que-e-adiccao) 
�
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DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO: Atendimento individual. 

Data: 07 – 08 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Realizar atendimento individual, identificação de demanda e 

orientações. Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Escuta qualificada, 

observação. Pauta: através de atendimento individual. 

RELATO TÉCNICO: De acordo com o cronograma interno da Instituição neste 

dia foi realizado atendimento individual de acolhido conforme solicitação. Onde o 

acolhido relata estar com vergonha por ter recaído, diz ainda ter dificuldade de se 

expressar e por isso se isola dos demais acolhidos, o mesmo destaca que apesar 

disso tem bom relacionamento dentro da Comunidade, mas que sente que essa 

dificuldade está atrapalhando o desenvolvimento do seu tratamento. Neste caso, o 

mesmo foi ouvido e orientado em relação a algumas dificuldades que estava sujeito a 

enfrentar dentro da Comunidade Terapêutica, mas que fora seria pior, devido a 

progressão da doença, orientado assim a concluir o tratamento, pois alguns fatores 

podem prejudicar o tratamento da Dependência Química o que deixa a pessoa mais 

vulnerável e pode voltar a fazer uso de substâncias psicoativas e consequentemente 

levando a recaída. Mas a equipe técnica está a disposição, feito assim alguns 

encaminhamentos. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Durante o atendimento o 

acolhido apresentou sinais de desânimo e vontade de desistir do tratamento, mas 

através de abordagem de conscientização foi possível que o acolhido não desistisse 

do tratamento. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO: Abordagem grupal. 

Data: 10 – 08 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 
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Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 07:30 as 12:00 

Duração: 4:30 horas 

Objetivos: Desenvolver reflexão e técnicas que promovam a permanência do 

acolhido no tratamento na Comunidade Terapêutica. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Reunião, observação. 

Pauta: Reflexão e debate sobre alguns aspectos da Dependência Química. 

RELATO TÉCNICO: Conforme cronograma interno da Comunidade 

Terapêutica todas as quintas-feiras é realizado reunião grupal com os acolhidos. Cada 

mês equivale a um Princípio do Amor Exigente, totalizando 12 princípios/meses. 

Realizada acolhida do grupo, posteriormente a oração. Neste encontro grupal a 

temática foi sobre o 8º Principio do Amor Exigente, um programa de prevenção e 

recuperação do uso e abuso de álcool e outras drogas. 

 

“Amor-Exigente (AE) atua como apoio e orientação aos familiares de 
dependentes químicos e às pessoas com comportamentos inadequados. 
Através de um eficiente programa de auto e mútua ajuda, o Amor-Exigente 
desenvolve preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as 
pessoas e levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de suas 
vidas a partir de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor qualidade de 
vida.” (https://amorexigente.org.br/quem-somos/) 

 

8º PRINCÍPIO – “Da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança 

positiva.” Apresentado ao grupo o conceito de crise: A crise é uma mudança brusca 

sobre algum aspecto. Toda vez algo transcorre com normalidade e sem alterações, 

fala-se de estabilidade, já quando uma situação estável incorpora uma mudança 

significativa de índole negativa, costuma-se dizer que há uma crise. (via 

conceitos.com: http://conceitos.com/crise/). A ideia de crise em qualquer contexto do 

ser humano em que ocorre um imprevisto, remete algo de negativo ou grave, esse 

pensamento, muitas vezes impede que alguma coisa evolua na vida desse ser. Daí a 

necessidade de saber se “eu” identifico a crise em minha vida, e que sentido estou 

dando a essa crise, negativo ou positivo. E mais ainda, estou fazendo algo para 

administrar essa crise? São questões importantes para superar uma crise, fazendo 

dela um princípio de oportunidades. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: O debate em torno desta 

temática traz uma vasta reflexão sobre o que se está fazendo diante da crise na vida, 
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em especial para os que são Dependentes Químicos, que estão em constantes crises 

perante o uso de substâncias. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO: Atendimento Individual. 

Data: 21 – 08 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Realizar atendimento aos acolhidos. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Escuta qualificada, entrevista e 

observação. Pauta: Atendimento individual. 

RELATO TÉCNICO: Neste dia foram realizados alguns atendimentos 

individuais solicitados pelos acolhidos que relatam alguma necessidade, entre estas, 

as de cunho pericial, outras para entrar em contato com a família para que tragam 

algum material de necessidade pessoal. Ou contato com familiar sobre estadia no 

período de ressocialização. Alguns ainda relatam sobre algum sentimento, 

comportamento ou dificuldade que estão sentindo dentro da Comunidade, dessa 

forma orientados sobre o Programa que a Comunidade oferece, sobre processo de 

recuperação e alguns comportamentos que podem prejudicar esse processo, e 

alertados sobre fatores psicossociais que colocam riscos no desenvolvimento do 

mesmo. Feito também encaminhamento conforme necessidade. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTÁGIÁRIA: O atendimento individual 

é o contato mais próximo com o acolhido, pois possibilita que se estreite um 

conhecimento sobre a realidade pessoal de cada um, permitindo uma atuação mais 

ampla e positiva. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Data: 24 – 08 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária. 
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Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Organizar documentação para Período de Ressocialização. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Observação. 

Pauta: Construindo documentos. 

RELATO TÉCNICO: Neste dia foi construído documento para o período de 

Ressocialização, para os que estão nesta etapa do tratamento. Este período inicia 

após sessenta dias de acolhimento, mensalmente conforme regimento interno, 

composta por três saídas de cinco dias, duas saídas de sete dias e duas saídas de 

quinze dias. O Período de Ressocialização é um momento de vivência familiar e 

social, o acolhido tem a oportunidade de se conhecer desenvolvendo habilidades de 

enfrentamento para o convívio com a família e a sociedade, bem como a preparação 

para o mundo do trabalho. Pois um dos objetivos do Programa de Acolhimento em 

Comunidade Terapêutica é o fortalecimento de vínculos familiares e sociais bem como 

a Reinserção familiar e social dos acolhidos. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Considera-se esse 

processo de muita importância, pois possibilita ao estagiário a aproximação com cada 

caso em específico, e de encaminhamentos específicos realizados na Comunidade 

Terapêutica. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: Abordagem individual. 

Data: 04 - 09 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Realizar atendimento individual dos acolhidos para orientações. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Observação, entrevista, escuta qualificada. 

Pauta: Escuta qualificada, compreensão do contexto sociofamiliar do acolhido. 

RELATO TÉCNICO: Neste dia foi realizado atendimento individual de acolhido. O 

mesmo solicitou atendimento por que não sabe se vai concluir o tratamento, diz estar 
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bem e que conversou com a esposa no dia da visita e a mesma se dispôs a ajudá-lo 

neste processo de recuperação. O mesmo foi alertado quanto a fatores psicossociais 

que possam prejudicar o tratamento, pois a doença deixa o adicto confuso, podendo 

ser um efeito da abstinência5, sendo o foco muito importante nesse momento. 

Orientado ainda para que permaneça no tratamento já que tem o apoio da família, 

podendo assim melhorar sua vida e saúde. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Conforme prática de 

estágio junto aos acolhidos é incrível como se descobre o quanto a doença da 

Dependência Química é silenciosa e dolorosa tanto para o adicto quanto para sua 

família. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: Atendimento individual. 

Data: 18 – 09 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Realizar Acolhimento Institucional Instrumental Técnico Operativo 

Utilizado: Escuta qualificada, observação, entrevista. 

Pauta: Através de Triagem e preparação para acolhimento. 

RELATO TÉCNICO: Realizada Triagem e Acolhimento de senhor de 56 anos, 

começou a fazer uso de substância (álcool) aos 17 anos, o mesmo já fez tratamento 

em uma Clínica, conseguiu ficar limpo por 2 anos e 4 meses mas recaiu, e resolveu 

pedir ajuda com o apoio da família e amigos. Dessa forma foi orientado sobre como 

funciona o trabalho na Comunidade Terapêutica, sobre o Programa Terapêutico e 

Regimento Interno. Ainda neste dia foi realizada atualização do cadastro PAS – Plano 

                                            

��A palavra abstinência vem do ato de se abster de algo, qualquer coisa, podem ser de comida, cigarro, drogas 
e outros. O termo abster significa conter-se, privar-se ou renunciar. Quem está em tratamento da dependência 
química, está também renunciando o consumo da substância, drogas ou álcool. A falta dessa substância no 
organismo pode provocar na pessoa uma alteração do comportamento e até sintomas físicos, sendo chamada 
síndrome de abstinência. (http://www.alcoolismo.com.br/abstinencia-de-drogas/)  �
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de Atendimento Singular, conforme está no Programa de Acolhimento e Reinserção 

Social da Comunidade Terapêutica São Francisco; 

“O PAS é um instrumento construído pela equipe, no qual são reunidos todos 

os documentos relativos a intervenções no tratamento para aquele acolhido em 

específico e este tem conhecimento do que lhe é planejado a fim de alcançar a 

evolução no tratamento.” (Programa CTSF.2016) 

A elaboração do PAS constitui-se numa importante ferramenta no 

acompanhamento da evolução pessoal e no processo de recuperação do acolhido, 

bem como, para conquista de metas e resultados para o acolhido e sua família. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: É determinante o primeiro 

contato da triagem para conhecimento prévio do candidato a vaga na Comunidade 

Terapêutica como também a construção de processos burocráticos. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: Abordagem grupal. 

Data: 28 – 09 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 07:30 as 12:00 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Desenvolver reflexão sobre aspectos da Dependência Química. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Reunião, observação. 

Pauta: Reflexão e debate sobre a Dependência Química, codependência. 

RELATO TÉCNICO: Realizada a colhida do grupo e em seguida oração. O 

debate segue acerca da síndrome emocional, a codependência é um vício: o 

codependente é muito parecido com o dependente, está relacionada ao distúrbio 

mental, angustia e compulsividade. O codependente vive a adicção sem fazer uso da 

droga. 

 

“A codependência é um transtorno emocional que ocorre em pessoas que 
possuem algum familiar dependente químico. Normalmente, os portadores do 
transtorno são: o cônjuge, o pai, a mãe e outros que vivem em função do 
dependente, ou seja, dedicam a maior parte do seu tempo em função de 
ajudar a pessoa a ponto de deixar suas atividades de lado. Também pode ser 
gerado pela busca de se refugiar de situações dramáticas, da verdadeira 
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identidade de um indivíduo e ainda de ambientes conflitantes e inseguros.”( 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/drogas/codependencia) 

 

O codependente é considerado um facilitador do uso, torna favorável a vida do 

dependente, a relação entre os dois é de extrema manipulação. O codependente fica 

bem quando satisfaz o desejo do dependente a ponto de financiar a dependência do 

familiar querido. Acredita que todas as tentativas são para salvar o dependente. Foi 

realizado debate sobre como cada um identifica a codependência na sua realidade. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTÁGIÁRIA: Nesta oportunidade 

observou-se que a Comunidade tem um importante papel na conscientização das 

famílias, que também passam por um processo de recuperação. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: Atendimento individual. 

Data: 16 – 10 - 2017 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:00 as 17:30 

Duração: 04:30 horas 

Objetivos: Realizar atendimento familiar para orientação e esclarecimentos. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Escuta qualificada, entrevista, observação. 

Pauta: Através de atendimento da família do acolhido. 

RELATO TÉCNICO: Realizado atendimento familiar com a mãe de acolhido 

“C”, a mesma veio até a Comunidade Terapêutica por solicitação da equipe, a mãe 

relata sua dificuldade em lidar com o filho, já que o mesmo apresenta sinais de 

ansiedade, relata também que na infância o filho sofreu agressões de seu ex-marido, 

padrasto de “C”, por isso teve que pedir ao pai para que ficasse com o mesmo, pois 

ela tinha outro filho com paralisia cerebral que necessitava de sua atenção, pois ficava 

frequentemente internado. A mãe fala desses fatores, e acredita que possam ter 

influenciado no desenvolvimento psicossocial de seu filho. A mesma foi orientada 

sobre alguns aspectos determinantes na vida do ser humano, e que neste momento 

deve permanecer apoiando seu filho no processo de tratamento da Dependência 

Química, visto que a família é muito importante neste estágio do tratamento. Nesta 

ocasião, conforme programação, o acolhido saiu para seu período de Ressocialização 
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com duração de cinco dias. Ambos foram orientados sobre alguns fatores 

psicossociais que podem comprometer o sucesso do tratamento, mas que é possível 

evitá-los fazendo o sugerido. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: É relevante o papel da 

família no processo de recuperação do Dependente Químico, por isso um intenso 

trabalho de conscientização das mesmas. Para que possam contribuir neste processo. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Data: 02– 04 - 2018 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:30 as 17:30 

Duração: 4:00 horas 

Objetivos: Atualizar dados dos acolhidos 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Observação. 

Pauta: Através de atualização de dados no programa PAS. 

RELATO TÉCNICO: 

Neste dia foi realizada atualização do cadastro PAS – Plano de Atendimento 

Singular, conforme está no Programa de Acolhimento e Reinserção Social da 

Comunidade Terapêutica São Francisco; 

 

“O PAS é um instrumento construído pela equipe, no qual são reunidos todos 
os documentos relativos a intervenções no tratamento para aquele acolhido 
em específico que forem necessários, e este tem conhecimento do que lhe é 
planejado a fim de alcançar a evolução no tratamento.” (Programa 
CTSF.2016) 

 

A elaboração do PAS constitui-se numa importante ferramenta no 

acompanhamento da evolução pessoal e no processo de recuperação do acolhido, 

bem como, a conquista de metas e resultados para o acolhido e sua família. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Os dados devidamente 

atualizados são registros necessários para que a equipe siga uma direção, tome 

decisões conforme necessidade de cada caso específico. 
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DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Data: 23 - 04 - 2018 

Local: Comunidade Terapêutica São Francisco 

Participantes: Assistente Social, estagiária, acolhidos. 

Estagiária: Marizete Pereira da Silva 

Horário: 13:30 as 17:30 

Duração: 04:00 horas 

Objetivos: Realizar atendimento familiar para orientações. 

Instrumental Técnico Operativo Utilizado: Observação, entrevista, escuta 

qualificada, orientações. 

Pauta: Escuta qualificada, compreensão do contexto sociofamiliar do acolhido. 

RELATO TÉCNICO: Mãe do acolhido veio até a Comunidade para 

atendimento, ela destaca que o tratamento está fazendo bem ao seu filho, mas que 

nos períodos de ressocialização, ela sente muita angústia, não confia nele, e se sente 

perturbada por isso, dessa forma deixando de viver sua vida, fala inda que quando ele 

volta para Comunidade ela se sente “aliviada”, e consegue voltar a sua rotina 

normalmente. 

Ela foi orientada sobre apresentar sinais de codependência, e que no momento 

ela precisa de ajuda, sugerido então que ela frequente os grupos Alcoólicos 

Anônimos6 (AA) e Narcóticos Anônimos7 (NA) bem como o grupo que a Comunidade 

oferece para os familiares, para conseguir entender o que está acontecendo e poder 

ajudar seu filho nesse momento difícil. 

Foi orientada ainda a procurar atendimento psicológico, visto perdeu o marido 

a pouco tempo, e seu psicológico está perturbado. 

AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: O ser humano está 

sempre vulnerável a problemas e conflitos, isso pode acarretar numa carga emocional 

conturbada, no caso da Dependência Química isso é ainda mais agravante, por isso 

                                            

6 Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade de homens e mulheres que compartilham suas 
experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se 
recuperar do alcoolismo. Disponível em: http://www.aaonline.com.br 
�

7 Narcóticos Anônimos ou NA é uma Irmandade ou Sociedade sem fins lucrativos, de homens e 
mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior, o seu propósito primordial: “Levar a 
mensagem ao adicto que ainda sofre”. Disponível em: http://www.na.org.br 
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a necessidade de procurar ajuda e tratamento, daí a importância da atuação de uma 

equipe preparada e competente na vida desse ser humano. 

Todavia, observando as ações descritas, as mesmas foram desenvolvidas 

sistematicamente, de forma que fosse possível apreender, refletir e operacionalizar os 

elementos constitutivos do processo de trabalho do assistente social em seu cotidiano, 

da mesma maneira que estivesse presente a atitude investigativa, interventiva, 

propositiva e criativa do Serviço Social contemporâneo, fazendo a análise e reflexão 

do contexto social em questão. 

A dinâmica institucional possibilitou que os objetivos apontados acima fossem 

realizados em conjunto com os acolhidos e suas famílias e com apoio e orientação da 

supervisora de campo. Foi um momento de importantes descobertas, experiências 

significativas e que enriqueceram fortemente o conhecimento e compreensão da 

realidade institucional e social, que irão contribuir positivamente para minha formação 

acadêmica/profissional. 

O processo de estágio, de todas as formas, contribuiu positivamente para a 

formação profissional, visto que, a partir dele foi possível articular teoria e prática para 

garantir o sucesso da atuação profissional, o acompanhamento sistemático e 

supervisionado da Assistente Social da instituição em conjunto com o conhecimento 

adquirido em sala de aula, alargou nosso conhecimento diante desta realidade, e 

diante da conjuntura social. É gratificante poder contribuir com a vida destes seres 

humanos que como todos, merecem oportunidades e expectativas diante da vida e 

através desta experiência nas intervenções de estagio, alargar os horizontes na 

intervenção profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de estágio é a oportunidade de aprofundar o conhecimento teórico 

adquirido no meio acadêmico e articular com a prática profissional, o que também 

motivou a escolha do Tema. Considerando que o acadêmico ao vivenciar esse 

processo está fortalecendo sua capacitação para o exercício profissional, sendo 

possível articular as dimensões investigativa e interventiva da profissão, destacando 

a importância ainda da supervisão acadêmica e de campo nesse processo para 

propiciar a reflexão, análise crítica das condições objetivas e subjetivas que permeiam 

o trabalho profissional, bem como o contato com as expressões da “questão social”, 

sendo este o objeto de intervenção do assistente social. 

O conhecimento e habilidades foram se ampliando no percurso deste processo 

acadêmico, de forma a garantir a qualificação necessária para a atuação coerente em 

relação às exigências do contexto atual e suas contradições. 

Todavia, observando as ações descritas, as mesmas foram desenvolvidas 

sistematicamente, de forma que fosse possível apreender, refletir e operacionalizar os 

elementos constitutivos do processo de trabalho do assistente social em seu cotidiano, 

da mesma maneira que estivesse presente a atitude investigativa, interventiva, 

propositiva e criativa do Serviço Social contemporâneo, fazendo a análise e reflexão 

do contexto social em questão. 

A dinâmica institucional possibilitou que os objetivos apontados acima fossem 

realizados em conjunto com os acolhidos e suas famílias e com apoio e orientação da 

supervisora de campo. Foi um momento de importantes descobertas, experiências 

significativas e que enriqueceram fortemente o conhecimento e compreensão da 

realidade institucional e social, que contribuirão positivamente para a formação 

acadêmica/profissional. 

O que predomina diante desta temática é a repressão, o preconceito, culpa, 

falta de oportunidades, criminalidade e exclusão, o que compromete a vida de todos 

os envolvidos nesta realidade social. Enfatiza-se a abordagem familiar, a fim de 

recuperar e resgatar, fortalecer os vínculos já fragilizados devido ao uso ou abuso de 

substâncias psicoativas. Já que, a família é o sistema mais influenciador de nossas 

ações, sendo seio de reprodução ativa de sentimentos e atitudes comprometedoras 

diante da vida. 

A Dependência Química é uma problemática social atual, já considerada 
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problema de saúde pública, e possui capacidade destrutiva na vida das famílias, é 

diagnosticada doença conforme OMS, e requer maior atenção das políticas públicas. 

É uma expressão da questão social consequente dos problemas emergentes da 

relação capital e trabalho que, sem dúvida, deve ser combatida. Por conseguinte, faz-

se necessária a intervenção do profissional assistente social nesta realidade com 

urgência, já que este carrega uma visão humanizada e integral da conjuntura atual, o 

assistente social o profissional apto a trabalhar com demandas da sociedade, por ter 

um olhar crítico e reflexivo diante das contradições existentes, e está a serviço do 

cidadão, na defesa e garantia de seus direitos. 

Após refletir sobre o processo de estágio e o tema “ Dependência Química” fica 

evidente a necessidade de trabalhar essa temática profundamente, no campo 

acadêmico, político e social, para que seja possível intervir positivamente na vida das 

nossas famílias, que anseiam pela qualidade de vida e saúde necessárias para viver 

plenamente. 

Neste sentido, a contribuição deste trabalho para a sociedade, ocorre através 

da reflexão e conscientização dos malefícios que as drogas trazem para a sociedade, 

para as crianças, famílias e jovens que estão a mercê de um sistema cruel e 

extremamente capitalista. Destaca-se ainda, a importância do trabalho interdisciplinar 

estar vinculado a demanda social e institucional, visando a melhora na condição de 

vida individual e social dos usuários e seus familiares, para contribuir positivamente 

nesta realidade, promovendo a autonomia e desenvolvimento do ser humano. 
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