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RESUMO: O artigo se insere na discussão sobre as políticas de assistência a 

usuários de drogas, buscando compreender como funciona a dinâmica de 
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tratamento de uma comunidade terapêutica. O estudo é fruto de uma pesquisa 

etnográfica realizada em 2013, onde procurou-se entender o cotidiano da casa 

de internação de uma CT do DF, bem como identificar as relações e mediações 

entre os profissionais de saúde e os meninos ali internados. Procurou-se 

investigar tais questões sob a luz dos conceitos de agência (ORTNER, 2006) e 

poder (Foucault,1979,2004). As comunidades terapêuticas entram no cenário da 

rede de atenção aos usuários de drogas como uma alternativa que reforça a 

abordagem biopsicossocial como estratégia de intervenção e cuidado. São 

instituições onde se observa uma complexa rede de interações, estando 

presentes constantes tensões e negociações que operam a partir do exercício 

dos profissionais e a forma como os sujeitos ali internados se apropriam desse 

projeto terapêutico. 
PALAVRAS-CHAVES: Drogas, Consumo, Comunidades Terapêuticas,  
Subjetividades, Antropologia da Saúde. 
 
Introdução 
 

O presente estudo se localiza ou se insere nos corpus de trabalhos da 

antropologia que se volta para a temática das políticas de drogas, em especial 

aqueles que procuram compreender as instituições de saúde e assistência aos 

usuários de drogas. O trabalho é fruto de uma inserção etnográfica realizada no 

começo de 2013 que teve como intuito entender as dinâmicas terapêuticas de 

uma casa de internação de uma comunidade terapêutica (CT) do Distrito 

Federal.  

Busca-se entender as dinâmicas terapêuticas da CT em questão, com o 

intuito de compreender como se travam, nesse espaço, as relações (e quais 

relações são essas) , os conflitos (e a resolução dos mesmos) e negociações, 

bem como entender como os sujeitos que ali se encontram internados se 

apropriam das normas e discursos institucionais de forma a atualiza-los para 

seus próprios projetos e desejos. Em suma, procura-se aqui compor um amplo 

cenário desse jogo terapêutico, buscando descrever como a instituição ao jogar 

seu jogo sério (ORTNER, 2006) reconfigura sujeitos, sendo ao mesmo tempo 

ressignificada por eles.   

Na primeira parte do artigo busca-se definir algumas características do 

modelo de cuidado das comunidades terapêuticas, diferenciado tais 



organizações dos modelos hospitalares. A segunda parte se refere a uma 

descrição do perfil da instituição estudada, bem como uma descrição das 

atividades e como elas são estruturadas. Já a terceira parte foca na descrição 

das relações entre os diferentes atores envolvidos nesse trabalho, procurando 

evidenciar quais as percepções sobre essas relações. A última parte consiste na 

análise do campo propriamente, onde se procura identificar de fato como se 

travam essas negociações e o que elas significam nesse jogo terapêutico. 

 
O que são afinal as Comunidades Terapêuticas? 
 

Atualmente, no Brasil,  o consumo de drogas é descriminalizado, o que 

significa dizer que o usuário de drogas é visto – ao menos nos termos na lei – 

como sujeito doente (significação esta que também tem suas próprias 

consequências, limitações e problemas) que necessita de cuidados e não como 

criminoso. A lei que atualmente regula o consumo e o tráfico de drogas, instaura 

uma mudança importante ao distinguir o usuário do traficante, onde, por um lado 

o consumo é visto como assunto de saúde pública, devendo o sujeito usuário 

ser encaminhado para instituições de assistência e reabilitação e, por outro lado, 

o tráfico é alocado como questão de segurança pública, no qual ao traficante 

destina-se o sistema carcerário. Entretanto, falta ainda estabelecer critérios mais 

objetivos para que o juiz ou o agente policial determine essa diferenciação. O 

que vemos hoje é que muitos usuários são considerados como traficantes, pois 

a lei permite brechas para esteriotipações, preconceitos e violações de direitos 

que no final das contas acaba criminalizando a pobreza.  

Em todo caso o consumo de drogas é hoje visto e entendido como assunto 

de saúde pública, estando ai presente uma rede de atenção, prevenção e 

tratamento aos usuários de drogas bastante complexa e diversificada. Tem-se 

organizações governamentais e não governamentais tais como: CAPS, CAPS-

AD, ambulatórios, hospitais gerais, residências terapêuticas, casas de 

passagem, grupos de ajuda mútua, abrigos, dentre outros. Se pensarmos que 

tais instituições para desenvolverem suas atividades (que devem ser integrais), 

precisam se articular com outras instituições para além do campo da saúde, tais 

como as escolas, secretarias de educação e cultura, secretarias do trabalho, do 

esporte e lazer, etc., conseguiremos perceber como tal rede se apresenta de 



forma bastante complexa e heterogênea. Isso porque a saúde passa a ser 

entendida como algo que transcende o corpo biológico, englobando tanto os 

aspectos físicos de saúde/doença como aspectos sociais. Dessa forma, as 

comunidades terapêuticas se inserem nessa rede de atenção aos usuários de 

drogas que seguem uma abordagem biopsicossocial e que têm se expandido 

cada vez mais pelo país, chamando a atenção de pesquisadores e estudiosos 

interessados no tema de saúde e drogas. 

Essas instituições – as comunidades terapêuticas – tiveram na sua 

história de criação uma forte ligação com grupos ou figuras religiosas, na qual 

se procurava resgatar os valores e princípios religiosos para um renascimento 

espiritual. A questão da dependência química não era foco de intervenção, 

entretanto pessoas que tinham algum tipo de dependência química, por 

exemplo, com o álcool, passaram a frequentar tais espaços alcançando a 

sobriedade.  Aos poucos, então, essa questão do alcoolismo (por exemplo) foi 

sendo incorporada no trabalho desenvolvido por esses grupos.  

O grupo Oxford da Inglaterra foi um dos pioneiros dessa modalidade de 

comunidade terapêutica. Fundado por Frank Buchman, ministro evangélico 

luterano, os principais ideais que norteavam o trabalho dessas instituições 

estavam ligados  à ideia do trabalho mútuo, autoexame e valores evangélicos de 

honestidade e amor ao próximo. Esse trabalho influenciou outras pessoas, tais 

como Bill Wilson e o Dr. Bob Smith (ambos alcoólicos em recuperação), que 

criaram o grupo de ajuda mútua (ou autoajuda), conhecido como Alcoólicos 

Anônimos (AA, 1930) que, posteriormente, se desdobrou nos Narcóticos 

Anônimos (NA, 1953).  

Devido a essa ligação religiosa na sua história de criação, fica fácil 

perceber o porquê associamos (muitas vezes) comunidades terapêuticas com 

religião. No seu surgimento enquanto instituições elas tiveram e ainda têm uma 

forte ligação com pressupostos religiosos de amor ao próximo, solidariedade, 

trabalho mútuo etc. Esse vínculo com ideais ou pressupostos religiosos fizeram 

e fazem com que a literatura que se dedica a estudar as comunidades 

terapêuticas tome como foco a questão da religião3.  Entretanto, nem todas elas 

possuem esse vínculo religioso na sua formação, esse é o caso da comunidade 

                                                        
3 Ver Leonardi (2009), Schneider (2010, 2011), Taniele Rui (2010), autores que discutem o 
trabalho das comunidades terapêuticas e o papel da religião. 



terapêutica estudada e que servirá de discussão para o presente artigo.  Sendo 

ela religiosa ou não, podemos elencar algumas características comuns que 

define esse tipo de instituição, são elas: 1) a internação é voluntária (o que 

implica afirmar que o residente pode desistir do tratamento a qualquer momento), 

2) tem-se especificado o período de internação, 3) procura-se descontruir o 

caráter hierárquico da relação médico-paciente, há o entendimento de que a 

“cura” da dependência química relaciona-se diretamente com a abstinência (o 

que implica afirmar que uma comunidade terapêutica deve prover um ambiente 

livre de qualquer substância psicoativa), 4) o residente deve participar de todas 

as atividades ali desenvolvidas, 5) o trabalho é feito mediante um modelo 

residencial e psicossocial, o que quer dizer que a reabilitação e reinserção social 

se dá mediante o compartilhamento de moradia, alimentação e participação em 

diversas atividades diárias. Ou seja, ainda que exista a preocupação com a 

desintoxicação, ela se apresenta nesse trabalho como secundária. Essa última 

característica, que reforça o convívio em comunidade, em um coletivo, talvez 

seja a mais importante para se definir o modelo de comunidade terapêutica. 

Vemos que os documentos legais que regulam essa modalidade terapêutica 

enfatizam essa questão, na Resolução RDC nº 1014, de 30 de maio de 2001 

consta que comunidades terapêuticas são:  

“Serviços de atenção a pessoas com transtornos devido ao uso 

ou abuso de substâncias psicoativas (SPAs), em regime de 

residência ou em outros vínculos de um ou dois turnos, segundo 

modelo psicossocial. São unidades que têm por função a oferta 

de um ambiente protegido, técnica e eticamente orientados que 

forneça suporte e tratamento a usuários abusivos e/ou 

dependentes de substâncias psicoativas, durante período 

estabelecido de acordo com programa terapêutico adaptado às 

necessidades de cada caso. É um lugar cujo principal 
instrumento terapêutico é a convivência entre os pares. 

Oferece uma rede de ajuda no processo de recuperação das 

pessoas, resgatando a cidadania, buscando outras 

                                                        
4 Resolução revogada pela RDC nº 29 de 2011. O convívio entre pares permanece no texto da 
atual da resolução que regulamenta as CTs. 



possibilidades de reabilitação física e psicológica, e de 

reinserção social.” [destaque meu] 

Percebe-se, assim, que um aspecto central que define o trabalho de uma 

CT consiste dessa convivência coletiva entre pares, ou seja, a terapia está 

orientada, principalmente, mediante o convívio entre os sujeitos ali internados 

(ou resididos). Espera-se que o paciente realize um processo de autorreflexão e 

diálogo, devendo, também, se envolver em todas as atividades da casa, com o 

objetivo de uma profunda transformação de si mesmo. Dessa perspectiva, a 

rotina e os conflitos que vão surgindo na convivência tornam-se aspectos 

fundamentais no processo terapêutico do dependente químico.  

Agora que já definimos alguns pontos chaves que distinguem as 

comunidades terapêuticas dos modelos hospitalares de internação, podemos 

passar a descrever e caracterizar o perfil institucional específico da CT 

observada. 

A Comunidade Terapêutica secularizada: definindo seu perfil institucional 
e quais as atividades em jogo 

A CT estudada localiza-se numa área urbana de Brasília. A instituição 

procura atender crianças e adolescentes (do sexo masculino e de 6 a 17 anos) 

usuárias e/ou dependentes de substâncias psicoativas (SPAs) mediante um 

modelo psicossocial que caracteriza as chamadas comunidades terapêuticas. 

Penso que seja interessante e importante resgatar a história de criação 

da instituição, ainda que de forma breve. Essa história de criação remonta e se 

relaciona com a história de vida de sua fundadora que passou por uma 

experiência com um parente dependente químico por uso abusivo de drogas. 

Esse parente acabou contraindo, também, o vírus HIV, tendo passado por 

inúmeras internações, principalmente em clínicas privadas que demandam muito 

dinheiro do sujeito que busca esse tipo de tratamento. Após essas várias 

internações, chegou um momento em que a família não teve mais condições de 

internar o parente. Foi a partir dessa experiência e da  dificuldade financeira 

vinculada a esse tipo de serviço que foi tomada a decisão de fundar uma 

instituição que acolhesse usuários de drogas e portadores do vírus do HIV. 



No inicio da sua fundação a instituição assistia, também, crianças 

portadoras do vírus HIV. Entretanto em janeiro de 2009 a instituição passou a 

focar o seu trabalho apenas com usuários de drogas (foco com crianças e 

adolescentes), mantendo o trabalho com o HIV em nível de prevenção nas 

escolas públicas e junto às comunidades (conforme conversas em campo). 

O corpo profissional divide-se entre os profissionais da administração 

que ficam no escritório organizando o funcionamento mais burocrático da 

instituição (como monitorar os recursos, manter as documentações necessárias 

em dia, etc.), os que cuidam da manutenção do espaço (pedreiros, cozinheiras, 

pessoal da estocagem, etc.), os profissionais voltados especificamente para o 

trabalho de internação e reabilitação (psicólogas, terapeutas ocupacionais, 

monitores) e a presidente da instituição que é responsável por lidar com as 

relações externas, estabelecendo parcerias e convênios com outras instituições. 

Apesar disso, tal como pude observar ela está muito presente, também, na casa 

de internação, acompanhando o trabalho junto aos meninos. Com relação aos 

profissionais voltados especificamente para o trabalho de internação, ao todo 

são dez profissionais nessa categoria, duas psicólogas, uma terapeuta 

ocupacional e seis monitores5, mais a presidente da comunidade terapêutica (já 

que ela é um ator constante nesse trabalho da internação, como observado). 

Quanto ao número de internos, é difícil precisar uma média, pois há um grande 

fluxo de pessoas, muitos desistem ou são desligados durante o processo. No 

entanto, durante a minha estadia lá, havia cinco meninos na casa. Tanto em 

relação aos profissionais, quanto aos meninos a uma grande variedade religiosa, 

uns afirmam ser católicos, outros evangélicos, outros espíritas e outros dizem 

não praticar ou não pertencer a religião alguma. 

Conforme a fala de uma das psicólogas: 

“Normalmente uma CT é construída por um ex-viciado ou um 

padre, enfim, aqui não. A gente constrói o trabalho em relação 

                                                        
5 Esses profissionais (os monitores) apresentaram-se com uma grande mobilidade, o que quer 
dizer que troca-se de monitor de forma muito frequente. Tal como relataram, muitos desistem do 
trabalho, muitos são dispensados, pois não se adaptaram gerando muitos conflitos dentro da 
casa. Na época de campo o corpo de monitores ainda não tinha sido fechado. Nota-se, também, 
que conforme relatos dos próprios monitores, a maioria deles nunca tinha tido contado com um 
trabalho voltado para área da dependência química, sendo aquele o seu primeiro contato. 



às bases das instituições de saúde. Toda minha formação está 

relacionada na área de saúde. Então, aqui, não é nada solto.” 

(psicóloga A) 

Essa fala nos traz uma importante ilustração de como os atores ali 

evolvidos definem o perfil dessa comunidade terapêutica. A psicóloga marca a 

diferença da CT, das demais, pelo distanciamento da religião, afinal, ela nasce 

orientada pelos princípios das instituições de saúde.  

Em muitos momentos, tal como pude perceber em campo, os profissionais 

(vale ressaltar, aqui, que eram principalmente as psicólogas e a presidente da 

instituição) sentiam certo desconforto ao afirmarem que a instituição era uma 

comunidade terapêutica, utilizando, assim, termos como “ONG” para definir a 

instituição. Penso que tal desconforto esteja vinculado ao “modelo ideal” de 

comunidade terapêutica que geralmente vem atrelado a uma abordagem 

religiosa do trabalho. Dessa forma, os profissionais, vivenciavam ali uma tensão: 

ao mesmo tempo em que reconhecem a instituição como uma comunidade 

terapêutica, devido a uma série de características (modelo residencial, convívio 

entre um coletivo, ênfase na reestruturação da rotina etc.), sentem a 

necessidade de demarcar que não são iguais as outras, pois seguem os 

pressupostos da saúde. 

A instituição tem uma rotina de atividades as quais todos os meninos ali 

internados devem seguir, elas são estruturadas da seguinte forma: de manhã 

tem-se o trabalho de laborterapia6, no período da tarde acontecem às terapias 

grupais, as caminhadas como forma de fortalecimento do corpo e desintoxicação 

e, dependendo do dia, acontecem aulas como artesanato, cinema e informática. 

Outro aspecto da rotina consiste nas refeições que são realizadas sete vezes ao 

dia, além disso, após todas as refeições tem-se a hora de fumar, ou seja, sete 

cigarros7 . Todas essas atividades são acompanhadas pelos monitores, são eles 

os principais responsáveis por essa vigilância e manutenção da disciplina.  

                                                        
6 A laborterapia consiste em atividades que visam manter a limpeza das dependências da casa, 
tais como lavar a varanda, arrumar o quarto, lavar a louça, etc. 
7 Cigarros de tabaco são permitidos, sob controle dos monitores e em horários específicos 
estipulados pela equipe da instituição. Essa questão dos cigarros pode ser pensada tanto em 



Como observado em campo, o cigarro se concretiza, em muitos casos, 

como uma espécie de “moeda de troca”, uma estratégia utilizada pelos monitores 

como forma de “controlar” os meninos. Ou seja, o cigarro aparece, aqui, como 

um meio de negociação, uma forma de administração dos conflitos. Essa é a 

hora mais esperada pelos meninos, assim, quando um deles não segue as 

atividades ou começa a provocar muito os outros meninos (ou até o profissional), 

gerando contínuos conflitos dentro da casa, os monitores, muitas vezes, 

ameaçam tirar “o direito” do menino de fumar (e muitas vezes realmente tiram) 

como forma de reestabelecer a coesão social, para utilizar um termo à lá 

Durkheim. Passemos, pois, a descrever as relações que se formam nesse 

espaço, os conflitos presentes, bem como outras formas de negociações. 

Tensões e negociações: compondo as teias de relações e conflitos na casa 
de internação 

Separo entre dois “tipos” de relação: a relação profissional-residente (e 

vice-versa), marcada pela hierarquia própria dessa estrutura de autoridade e a 

relação residente-residente que se caracteriza pela relação entre pares “iguais”. 

Com relação a percepção dos profissionais sobre a relação entre eles e 

os meninos, a maioria enxerga como sendo uma relação conflituosa de inicio, 

mas que vai se tornando harmoniosa conforme o andamento do tratamento, pois 

o menino vai adquirindo um maior respeito pelo profissional, entendendo melhor 

suas intenções e aderindo mais a proposta terapêutica, criando-se um vínculo 

com a instituição. Associa-se essa relação conflituosa inicial, à rotina antiga dos 

meninos, em que se destaca a falta de regras e limites, a vivência nas ruas, o 

uso de drogas, etc.; que faz com que o menino não consiga enxergar o valor do 

tratamento, nem aceitar as regras impostas pela instituição. 

"Inicialmente é bem conturbado essa... esse... essa relação 

conturbada permanece pra alguns, não pra todos, porque eles 

vêm de uma realidade onde eles não têm regras, eles não têm 

limites, eles não têm respeito, então a gente colocar uma regra 

                                                        
termos de uma estratégia de redução de danos como simplesmente uma praticidade para que 
se possa dar um andamento no trabalho (ou ainda os dois). 



e fazer com que eles cumpram essa regra, por exemplo, você 

tem que arrumar sua cama todo dia de manhã e tem que mantê-

la arrumada durante todo o dia. Como assim minha mãe não 

manda em mim e essa pessoa vai mandar, então inicialmente é 

totalmente desafiador, até eles entenderem que o simples fato 

de arrumar a cama pode ajudá-los a não cair na mesma rotina 

que eles tinham antes, né então, quem aceita quem consegue 

se abrir, pra receber essa informação, ao longo de três semanas, 

duas semanas no máximo já tem um respeito muito grande pelo 

profissional e vice e versa [,,.]” (psicóloga) 

Já com relação às percepções dos meninos sobre a relação entre eles e 

os profissionais, muitos afirmam que é uma relação positiva e tranquila. 

Entretanto mencionam pontos de conflitos quando falam sobre a relação entre 

eles e os monitores. Essa associação dos conflitos voltados para a figura do 

monitor pode estar relacionado ao fato de que são eles os atores que estão em 

maior contato com os meninos.  Existe, ainda, o fato de que a maioria dos 

monitores não apresenta uma trajetória profissional com o assunto da 

dependência química, o que pode ser um fator causador de diversos conflitos. 

"Com uns monitores aí é boa a relação nossa, com outros não. 

Que tem um que é muito bruto, aí a gente não é de boa com ele 

não. Já xingou agente de filho da puta aí [...]ele fez um negócio 

com outro menino aí, pegou um isqueiro daqueles que aperta 

assim, que estrala, pegou e virou para ele e ficou apertando 

assim, tá, tá, tá, como isqueiro assim, como quem que era um 

revólver. [...]." (residente) 

Os monitores são os atores que estão em maior proximidade com os 

residentes, são eles que acompanham todos os passos dos meninos. Eles, além 

de acompanharem as atividades, vigiam os meninos na hora do lanche, na hora 

de escovar os dentes, quando eles circulam ao redor da casa, etc. São eles, 

ainda, que devem fazer a revista geral do corpo e dos pertences dos meninos 

quando estes entram na casa de internação, acompanhado de uma testemunha.  

Dessa forma, são os monitores os atores que irão influenciar de maneira 

mais direta a manutenção da ordem da casa, o cumprimento das regras, em 



suma, na disciplinarização dos meninos. E são eles também que de certa forma 

“invadem” a privacidade dos meninos ali internados (de forma mais constante), 

justamente pelo caráter de suas tarefas – vigilância. Eles se tornam como que 

uma terceira sombra daqueles meninos, mas uma que está sempre regulando, 

dizendo o que pode ou não pode, cutucando e chamando atenção. Não é 

nenhum espanto observar que essa relação é a que mais apresenta pontos de 

conflito e embate. 

Um ponto importante para se pensar sobre a figura do monitor, diz 

respeito à forma como eles próprios enxergam o trabalho que desenvolvem. 

Muitos me relataram que eles entravam ali com uma ideia totalmente diferente 

do que seria o trabalho que deveriam exercer. Pensavam ser apenas um trabalho 

onde eles deveriam vigiar os meninos e evitar/separar brigas, entretanto ao 

entrarem de fato no trabalho e ao longo do exercício profissional, percebiam que 

o trabalho deles era na verdade um trabalho de educador, no qual eles deveriam 

ensinar o que é “certo” e “errado”, o que é “mal” e “bom”, exercer a figura de pai 

e mãe muitas vezes. 

 

"Olha aqui o papel não só meu, mas de todos os monitores é 

educar, né, ensinar o que certo, o que é errado, ensinar a educar 

com meninos que não tem educação, como é que se come, 

como é que se comporta no meio de muita gente, que às vezes 

eles tá no meio de muita gente e começa a xingar, não tem 

respeito pelas pessoas mais velhas, pelas mulher que tá no 

meio, até pelos homem também, entendeu, porque é uma falta 

de respeito, xingar, tem certas coisas que eles fala que não...que 

eles não deveria falar, então é educar eles." (monitor A) 

"fazer com que eles tenham hábitos normais, no cotidiano da 

casa, seguir as regras, porque assim, todos eles não seguia 

regra lá na rua né, agente acha, agente procura assim como ser 

no momento aqui dentro os pais deles, dar freio, porque uma das 

coisas importantíssimas que agente vê, não tem freio, tipo mãe 

eu quero tal cigarro, mãe traz uma bermuda da cyclone, mãe traz 



isso, traz dessa cor, tipo tudo é permitido, tudo é possível" 

(monitor B) 

Os monitores apresentam-se como personagens chaves para a 

continuidade do processo terapêutico, eles podem ser vistos como importantes 

mediadores de conflitos nesse espaço, ainda que a palavra final não seja deles. 

A negociação de liberdades e direitos (até onde os meninos podem ir ou o que 

podem fazer) se dá inicialmente através dos monitores. São eles os 

responsáveis por resolver as tensões imediatas que ali se configuram. Caso o 

conflito não seja resolvido por eles, o caso é passado para uma das psicólogas 

(normalmente para a psicóloga que é também coordenadora) e se ainda assim 

não consegue se resolver a situação, entra, por fim, a figura da presidente. Além 

de mediadores de conflitos, os monitores são educadores no sentido de que são 

eles os principais responsáveis por enquadrarem, por conduzirem os meninos 

nas normas e valores institucionais com o intuído de reestruturar 

comportamentos e subjetividades.  

Claro que existem outras formas de negociações e mediações de 

conflitos, as próprias normas e regras institucionais atuam nesse sentido. Vemos 

no regimento interno as proibições e as respectivas punições para quem comete 

alguma das proibições determinadas são elas: 

“Criar intrigas entre a Diretoria, coordenação, monitores, 

residentes, família ou visitantes, sair da chácara sem 

autorização, roubar, incitar brigas, fazer ameaças e usar de 

violência, sexo, incentivar ou fazer apologia ao uso de drogas, 

maltratar animais, fazer pronunciamento dando maus exemplos 

para o grupo, não retornar das saídas no prazo estipulado, não 

aceitar as coisas como elas são e querer insistentemente que 

sejam a sua maneira, fumar no interior dos quartos, levar rádio, 

aparelhos sonoros e alimentos para os quartos, uso ou 

permanência de qualquer tipo de objeto ou substância sem 

autorização previa da administração, deixar roupas sujas 

espalhadas pelo quarto ou qualquer outra dependência da CT (o 



que for encontrado será confiscado e devolvido somente quando 

do desligamento do hospede da instituição).” 

O descumprimento dessas e das demais regras que constam do 

regimento interno acarretam a aplicação de punições, que incluem advertências 

verbais e escritas e a exclusão da instituição, quando o residente tiver recebido 

três advertências. Percebe-se, também, que muitas das proibições refletem os 

valores morais inscritos na sociedade mais ampla, que definem o que é “bom” e 

“mal” comportamento. 

Passo, agora a refletir sobre as percepções a cerca da relação residente-

residente. Os profissionais enxergam tal relação como uma marcada por muita 

disputa de poder, honra, conflito, em que mais uma vez as razões disso são 

atribuídas aos comportamentos adquiridos devido a antiga rotina desses 

meninos que passavam grande parte de seu tempo nas ruas, espaço onde 

enxergam (os profissionais) não haver outra possibilidade “é matar ou morrer”. 

Por outro lado, os meninos entendem que a relação entre eles é ao mesmo 

tempo boa, tranquila, e bastante conflituosa. Ao olhar para os relatos, vemos que 

eles (os meninos) não atribuem às suas experiências e vivências na rua como 

uma possível explicação para os conflitos. A explicação ou motivo parece estar, 

antes, relacionados a uma lógica de causa e consequência do tipo “se me 

respeita eu respeito”. Alguns meninos relacionam os conflitos entre eles com o 

fato de que uns ainda são muito crianças e que aprenderam pouco, viveram 

pouco. 

 

“Ave Maria, só com os que é quieto, porque os cara atentado 

não dá para aguentar não [...] Criança demais, acho que não 

viveu muito ainda, acho que não aprendeu muito ou que talvez 

não converse com pessoas com a cabeça mais a frente que 

tentam entender coisas diferentes, tentam aprender," (residente) 

Esse tentar entender coisas diferentes, tentar aprender, se relaciona com 

a ideia de conseguir assimilar o projeto terapêutico e tudo o que ele tem a 

oferecer. Está relacionado com uma introjeção de um novo projeto de vida, de 

um novo sujeito. E quem não tenta compreender esse projeto de vida, por 

consequência, não aprende a ver as coisas de um modo diferente e continua 



reproduzindo os mesmos comportamentos, causando o conflito, pois afinal, 

quem age assim não está suficientemente maduro, “é criança demais ainda”. 

Outro ponto importante é que a palavra “ainda” aponta para uma expectativa de 

que, num futuro mais ou menos breve, esses meninos que ainda são crianças 

demais irão conseguir compreender essa proposta, esse projeto. E mais, ao 

utilizar o termo “ainda”, o autor da fala evoca uma empatia, no sentido de que 

quem está falando considera que os outros meninos que ali estão com ele 

passaram ou irão passar por um processo semelhante ao seu: chegaram 

crianças, não compreendiam o sentido daquilo tudo e depois amadureceram. 

Como se joga o jogo do tratamento da dependência química? 

Mediante esse cenário, o espaço de internação da CT pode ser visto como 

um local onde se configuram complexas interações, na qual a rotina apresenta-

se como um elemento essencial para a condução do projeto terapêutico proposto 

e em que as negociações e mediações dos conflitos se fazem continuamente 

presentes, compondo, também, essa rotina. 

Tal como colocou uma das psicólogas: 

“Todas as atividades da casa são norteadas de forma, de 

maneira terapêutica, então a reestruturação de uma rotina do 

indivíduo faz com que eles tenham horário para acordar, faz com 

que eles tenham horário para lanchar, faz com que eles tenham 

horário para trabalhar, pra estudar, pra assistir televisão, pra 

fazer a higiene pessoal, enfim essa parte da rotina é essencial 

porque eles vão estar precisando disso pra voltar a ter um 

funcionamento pleno e com um nível satisfatório dentro de uma 

sociedade. A dependência química ela desestrutura toda a rotina 

do individuo, então começa-se aqui pela rotina. Os atendimentos 

[...] de psicoterapia individual e em grupo são realizados para 

promover um aumento de consciência dos meninos com relação 

ao adoecimento deles [...], então são atividades especificas que 

não trabalham só a questão da dependência química como a 

vivência total desse individuo e o que tiver disforme ou 



desestruturado é [...] Então todas as atividades aqui tem um fim 

terapêutico, nenhuma atividade, até mesmo horário de lazer tem 

um fim terapêutico.” (psicóloga) 

O fato de todas as atividades rotineiras terem uma finalidade terapêutica 

se relaciona com a noção de transformação profunda do sujeito e de sua visão 

de mundo. Tal como relatou a psicóloga, lá eles não trabalham apenas a questão 

da dependência química, eles buscam também trabalhar a “vivência total do 

indivíduo”. É a partir dessa proposta terapêutica que podemos entender as CTs 

como agenciamentos terapêuticos (SCHNEIDER, 2011, 2010). Ou seja, são 

instituições produtoras de sentidos para as perturbações e experiências que 

envolvem o uso de drogas. Isso quer dizer que instituições como essa 

configuram linguagens nas quais os indivíduos ali inseridos irão se apoiar para 

reinterpretar suas vivências, suas trajetórias, conferindo um novo significado a 

elas. São instituições que buscam moldar ou agenciar identidades em torno do 

fenômeno das drogas. É por isso que os horários de laborterapia, a hora de 

comer e de fumar, o horário do lazer, as relações e os conflitos são fundamentais 

para a condução dessa proposta de tratamento. Eles não estão fora do processo 

terapêutico, essencialmente fazem parte dela. 

As atividades que compõem a rotina desse espaço terapêutico 

configuram-se, pois, como estratégias de disciplinarização dos sujeitos e corpos, 

que resultam em agenciamentos de novas identidades e novos projetos de vida. 

Tal como colocou Foucault (1979, 2004), o poder disciplinar (as estratégias 

disciplinares) está centrado no corpo, busca-se adestrá-lo, torná-lo dócil. A 

vigilância e a disciplina manifestam-se como fundamentais nesse processo de 

transformação, nos agenciamentos de identidades. 

Tomo o entendimento de Ortner (2006) sobre o conceito de agência, 

segundo o qual agência se vincula à perseguição de projetos culturalmente 

definidos, ou seja, se relaciona a atores posicionados que perseguem e querem 

jogar seus jogos sérios. A agência relaciona-se com as ações intencionais 

(porém não necessariamente conscientes) que se voltam para mudança, 

transformação ou resistência e que ocorrem sempre em relações de assimetria 

de poder, de desigualdade. No caso deste estudo, argumento que a comunidade 

terapêutica estudada elabora discursos e ações que incidem sobre os sujeitos 



como forma de transformar suas perspectivas e identidades. Tomo, portanto, a 

instituição como instância que possui capacidade de agenciamento e, 

consequentemente, de perseguição de projetos. Essa perseguição de projetos, 

, consistiria no fato de que a instituição, ao jogar seu jogo sério (o jogo do 

processo terapêutico que configura tensões e negociações), procura atingir uma 

transformação dos sujeitos que com ela se propõem a jogar o jogo da superação 

da “dependência química”.  

Lembrando-se das percepções dos profissionais sobre as relações entre 

eles e os meninos, vimos que se atribuem os conflitos devido aos 

comportamentos adquiridos pela rotina antiga (marcada pelo uso de drogas, falta 

de regras e vivencia nas ruas). Ao pensarmos em termos de agenciamentos, 

podemos dizer que a resolução dos conflitos iniciais que marcam essa relação 

se dá mediante a disciplina, conforme os meninos vão seguindo as regras e 

atividades da casa. Ou seja, a resolução se dá mediante a condução do processo 

do agenciamento terapêutico. Aqui, cabe lembrar que como a instituição não 

possui um viés religioso, o agenciamento de subjetividades não está pautado por 

um discurso religioso de solidariedade e amor, apesar de que percebemos sim, 

nos discursos, a ênfase com o cuidado e respeito com o próximo, ênfase no 

trabalho coletivo etc.  

Podemos traduzir que o modelo ideal pelo qual a instituição opera, esteja 

marcado, por um lado, através da identidade do sujeito antes de ser internado, 

na qual é marcado pela dependência e pela desestrutura social. E, por outro 

lado, a identidade do sujeito pós-internação, sujeito dócil que compreende sua 

situação e atua com o intuído de mudar sua condição de dependente químico 

em “ex-dependente químico”. Esse modelo ideal atua sobre o sujeito com o 

intuito de reestruturar de forma total a sua vida. A “cura” ou estabilização da 

dependência está, assim, associada ao fato de o sujeito adquirir um novo estilo 

de vida, que se configura a partir de “condutas corretas” assentadas nos valores 

morais e éticos específicos da instituição. Esse novo estilo de vida e as “condutas 

corretas” serão concretizados mediante a disciplina e a vigilância. Isso não 

significa dizer que todos os sujeitos inseridos nesse processo terapêutico irão 

alcançar ou chegar nessa transformação do “eu”, nem quer dizer que tal 

processo se dê de forma linear. Pelo contrário, o que pude observar é que tal 



processo é marcado por idas e vindas, recaídas e voltas, cada um à sua maneira 

lida com esse processo terapêutico a sua maneira. 

Durante o campo, foram mencionadas inúmeras vezes, tanto por 

monitores quanto por terceiros que ali estavam desenvolvendo alguma atividade, 

que muitos dos meninos não estavam ali para se tratar e sim para fugir de dívidas 

de drogas, para fugir de traficantes. A CT seria um espaço para “dar um tempo” 

quando “a coisa aperta”, seria o espaço a que os meninos recorrem em tais 

situações de perigo. Também foi mencionado que quando eles já não querem 

mais dar “um tempo”, eles se utilizam das brigas como forma de serem 

desligados da instituição. 

“Porque, assim, é uma das regras né. Não pode bater e brigar 

senão é desligado.” (estudante de enfermagem) 

Esse “dar um tempo”, utilizar a instituição como forma de proteção, bem 

como se utilizar das regras internas para provocar seu desligamento, indicam 

que o agenciamento terapêutico não ocorre de forma igual para todos, nem 

ocorre sem fissuras, escapes (não há agenciamentos passivos). Há meninos que 

se utilizam dos códigos e discursos institucionais “comprando” a busca pela 

mudança, ou melhor, que perseguem a “cura” da “dependência química” (na qual 

se agenciam novas identidades do dependente, para “ex-dependente” ou 

“dependente químico em recuperação”), porém, outros meninos se utilizam 

desses mesmos discursos terapêuticos da instituição como forma de 

ressignificar ou resistir aos seus contextos e situações sociais, sem 

necessariamente uma preocupação e desejo de atingir a sobriedade. Atualizam 

esse projeto terapêutico para seus próprios projetos, seja em termos de uma 

intenção de se proteger e “dar um tempo”, seja para alcançar uma vida 

efetivamente livre das drogas. 

As tensões e negociações que se travam nesse espaço irão girar, pois, a 

partir desse duplo aspecto  que envolve o jogo terapêutico da CT: ao mesmo 

tempo em que a instituição atua reformulando identidades e projetos a partir de 

um modelo próprio que inscreve valores e códigos (no qual a disciplina e 

vigilância são aspectos fundamentais) específicos que marcam o que é “certo” e 

errado”, ela é transformada ou ressignificada pelos próprios meninos ali 



internados que se propõem a jogar seu jogo sério (ORTNER, 2006), alcançando 

ou não a sobriedade. 

 

Considerações Finais 
 

Concluímos, pois, que as comunidades terapêuticas entram nesse 

cenário da rede de assistência aos usuários de drogas como uma alternativa que 

possui um foco psicossocial, no qual se enfatiza o convívio entre os atores e a 

condução de uma rotina bem estruturada (onde todas as atividades são 

monitoradas e possuem horários fixos) como aspectos fundamentais para a 

efetivação da proposta terapêutica que visa em suma uma profunda 

transformação do eu. Vale lembrar que a vigilância e a disciplina são, também, 

aspectos fundamentais que possibilitam esse agenciamento terapêutico. São 

espaços complexos, nos quais estão presentes diversas interações e conflitos 

que inscrevem valores de “bom” e “mal”, “certo” e errado”, também inscritos na 

sociedade mais ampla.  

As tensões e negociações que ali se configuram se dão mediante um 

duplo movimento: ao mesmo tempo em que a instituição procura jogar o seu jogo 

sério, qual seja, o jogo do tratamento da dependência química, acionando para 

tanto diversas estratégias (a rotina, as regras e normas, etc.) como forma de 

efetivar esse projeto terapêutico, os atores que ali estão jogando com ela o jogo 

do tratamento, se apropriam dessas mesmas estratégias como forma de 

reatualizar esse projeto terapêutico para seus próprios projetos e desejos que 

não necessariamente tem haver com o projeto almejado pela instituição 

(utilizam-se do discurso terapêutico para “escapar” das dividas ou se “esconder”, 

por exemplo). 

Dessa forma, entender quais as relações que ali se travam, quais os 

conflitos presentes e como se dá a resolução dos mesmos, quais as negociações 

estabelecidas, em suma entender que estratégias são acionadas no jogo 

concreto do processo terapêutico e esse amplo quadro da estrutura institucional 

se apresenta como fundamental para a compreensão da própria natureza 

dessas instituições e do projeto ao qual elas se propõem a jogar. 
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