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RESUMO 

 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira teve seu início nos anos 70 do século XX e cinco décadas 

depois ainda se encontra em processo de manutenção e autocrítica. Ante os últimos 

movimentos políticos e sociais de nosso país, chegamos a um ponto crítico em que muitos 

dos avanços desse processo podem ser dissolvidos com políticas e serviços muitas vezes não 

condizentes com a realidade brasileira. O campo de álcool e outras drogas é, neste momento, 

o que se encontra mais vulnerável às forças atuais que se encontram no comando jurídico-

político brasileiro e, devido a isso, precisamos nos voltar para mais próximos do conjunto 

de vozes não ouvidas neste país, a sociedade em geral. O presente estudo teve como objetivo 

principal compreender, a partir das representações sociais de familiares de usuários e 

profissionais da saúde sobre alguns objetos de representação do campo de álcool e outras 

drogas (uso, usuários, família dos usuários, profissionais da saúde, modelos teóricos, 

tratamentos etc.), a comunicação entre as dimensões técnico-assistencial e sociocultural do 

Campo da Saúde Mental e da Atenção Psicossocial. A partir da Teoria das Representações 

Sociais do psicólogo social Serge Moscovici, buscar-se-á identificar, compreender e 

comparar as representações sociais que determinam os modos de compreensão e ação dos 

diferentes grupos, de familiares e profissionais, sobre diversos fenômenos presentes no 

campo de álcool e outras drogas, sendo a comunicação a via de expressão desses processos. 

A presente pesquisa se configura como de natureza qualitativa em que a coleta de dados se 

deu por meio de entrevistas semi-estruturadas e a análise de dados pela metodologia da 

análise de conteúdo de Laurence Bardin. A partir dos dados coletados, constatou-se que a 

comunicação entre familiares e profissionais vinculados à APADEQ se mostrou mais fluída 

do que entre familiares e profissionais vinculados ao CAPS AD. A interpretação destes 

resultados ficou a cargo, principalmente, das contribuições de Serge Moscovici com a Teoria 

das Representações Sociais e de Franco Basaglia a partir dos pressupostos teóricos pensados 

pelo psiquiatra italiano na criação da Reforma Psiquiátrica.  

 

Palavras-chave: Saúde Mental e atenção psicossocial, Reforma Psiquiátrica, Drogas, 

Dependência Química, CAPS AD, Comunidades Terapêuticas.  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Psychiatric Brazilian Reform started in the early 70’s of the twentieth century 

and five decades later it is still in maintenance and self-criticism process. Before the latest 

political and social movements in our country, we have reached a critical stage where much 

of the progress made on this process can be dissolved with politics and services that most of 

the time are not befitting with the Brazilian reality. The alcohol and other drugs field is, at 

this moment, the most vulnerable when facing the current forces in which are found at the 

Brazilian juridical-political command and therefore we need to turn our attention to the ones 

who are not heard so often: the society in general. The main objective of this study was to 

understand, from the social representations of family members of users and health 

professionals, about some objects of representation in the field of alcohol and other drugs 

(use, users, family of users, health professionals, theoretical models, treatments etc.), the 

communication between the technical-assistance and sociocultural dimensions of the field 

of mental health and psychosocial care. Based on the Social Representations Theory by the 

social psychologist Serge Moscovici, we will identify, understand and compare the social 

representations that determine the comprehension forms and the actions of the different 

groups, relatives and professionals, about several phenomena presented in the alcohol and 

other drugs area, being communication the way of expression of these processes. This study 

is considered as qualitative nature where the data collect was through semi structured 

interviews and the data analysis by the “Content Analysis Method” by Laurence Bardin. 

Based on the collected data, it was noticed that the communication between relatives and 

professionals linked to APADEQ was more fluid than to the relatives and professionals 

linked to CAPS AD. The interpretation of these results was, mainly, due to the contributions 

from Serge Moscovici with the “Social Representations Theory” and from the Italian 

psychiatrist Franco Basaglie, with his theorical assumption studies on the psychiatric reform. 

 

Keywords: mental health and psychosocial attention; psychiatric reform; drugs; chemical 

dependency; CAPS AD; therapeutic communities. 
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1 

Introdução 

 

Os movimentos de reforma da psiquiatria propostos pelo psiquiatra italiano Franco 

Basaglia e pela Psiquiatria Democrática Italiana (PDI) ocorreram entre as décadas de 60 e 

80. Para Basaglia, seria necessário buscar muito mais do que apenas a humanização do 

hospital psiquiátrico. Sua proposta baseava-se não apenas na desospitalização – destruição 

das estruturas físicas do manicômio –, mas na desinstitucionalização da doença mental, das 

relações verticalizadas entre médico-paciente, enfim, de todos os saberes, discursos e 

práticas que fundamentavam a submissão da loucura aos interesses econômicos e sociais de 

exclusão, de repressão e de aprisionamento à lógica adoecedora (Amarante, 1995/2003).      

Os sons da Reforma Psiquiátrica (RP) começaram a ser reverberados no Brasil, mais 

especificamente, ao final da década de 70. Foi por meio de profissionais dos serviços de 

saúde mental que o processo ganhou força no país. No início, as bases do movimento 

consistiam no atendimento de interesses corporativos e na supressão de situações precárias 

nos serviços de saúde mental. No entanto, a participação de importantes nomes da reforma 

psiquiátrica internacional – Basaglia, Guattarri, Castel e Goffman – acabou influenciando 

no direcionamento dos interesses para a denúncia e reformulação da assistência psiquiátrica 

vigente, caracterizada por sua ineficácia, cronificação e estigmatização em relação à doença 

mental (Amarante, 1995/2003). 

Uma das principais lutas assumidas pela RP foi em relação à dissolução do 

hegemônico modelo exclusivamente médico ou paradigma biomédico. Propunha-se no lugar 

o modelo biopsicossocial1 em relação à loucura, apesar do contexto de trabalho ser 

determinado hegemonicamente pelo modelo biomédico. No Brasil, os principais 

personagens da reforma2 não apenas trabalharam conforme essa concepção como 

influenciaram uma gama de outros profissionais a perceberem a saúde mental como um 

fenômeno multideterminado e foi com esse corpo de trabalhadores da saúde mental, em 

conjunto às influências advindas da Psiquiatria Democrática Italiana e da Antipsiquiatria, 

que ganhou impulso a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPb).  

 
1 Para melhor compreensão da discussão entre modelos biomédico e biopsicossocial, ver Baeta (2016).  
2 Podemos citar como principais personagens Nise da Silveira, Oswaldo dos Santos, Ulysses Pernambucano, 

Luiz Cerqueira, entre outros. Principais referências sobre Nise da Silveira - Melo, (2001), Melo, (2005), 

Silveira (1979), Silveira (1981) e Silveira (1992) – e sobre Oswaldo dos Santos - Santos (2013a), Santos 

(2013b) e Santos (2013c) 
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Conforme bem aponta Hirdes (2009), a reestruturação da assistência psiquiátrica 

brasileira teve seu início nas décadas de 80 e 90. Concomitantemente ao pontapé da reforma 

psiquiátrica brasileira, tínhamos outras políticas de saúde que se constituíram como 

importantes marcos políticos e teóricos, que foram, a 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(1986), a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), 2ª Conferência de Saúde Mental 

(1992) e a 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Fica claro que o contexto de 

redemocratização foi preponderante para as reformas sanitária e psiquiátrica nestes anos. 

Não foram apenas eventos políticos e teóricos que marcaram as propostas de 

transformação do modelo assistencial, alguns marcos práticos tiveram enorme força para a 

consecução deste projeto. Destacamos aqui a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, na 

cidade de Santos, a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial do Brasil, nomeado 

como CAPS Dr. Luiz da Rocha Cerqueira e o Centro Comunitário de Saúde Mental de São 

Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul (Hirdes, 2009).  

 As experiências práticas desenvolvidas nestes três locais foram cruciais para a 

visualização de uma assistência construída a partir de serviços capazes de substituir os 

hospitais psiquiátricos seguindo uma lógica diversa à manicomial. A experiência inovadora 

do CAPS Luiz Cerqueira, por exemplo, teve importantes desdobramentos para a organização 

de outros CAPS e outros serviços substitutivos nos anos seguintes da reforma (Goldberg, 

1996).  

 No âmbito jurídico, foi apresentado no ano de 1989 um projeto de lei encabeçado 

pelo deputado federal Paulo Delgado. Influenciado pelo irmão Pedro Gabriel Delgado, 

importante figura de uma psiquiatria alinhada à reforma, Paulo apresentou o Projeto de Lei 

nº 3657/89, o qual propunha o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e a 

substituição destes por outras modalidades assistenciais (Projeto de Lei n. 3657, 1989). Esse 

projeto tramitou na Câmara dos Deputados por enfadonhos 12 anos, devido a enormes 

resistências de alguns segmentos políticos e econômicos3, sendo transformado no ano de 

2001 na Lei 10.2016/2001, a qual “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” (Lei 

n. 10.216, 2001, p.1).  

 Conforme afirma Amarante (2007, 2010), a Reforma Psiquiátrica se assenta em 

alguns pilares constituintes do campo da saúde mental e da atenção psicossocial. Para o 

 
3 No livro “Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária” há uma entrevista com Pedro Gabriel Delgado, 

discorrendo profundamente sobre os caminhos percorridos pelo Projeto de Lei nº 3.657/89 até virar a Lei nº 

10.216/2001 (Delgado, 2016).  
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autor, esse campo não se caracteriza como um modelo ou um sistema fechado, mas como 

um processo, o qual é denominado como Processo Social Complexo. A complexidade nesse 

processo se deve a um entrelaçamento de diferentes dimensões interdependentes que ora se 

alimentam ora entram em conflito. Quatro são as dimensões, a saber, a dimensão teórico-

conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. 

 A dimensão teórico-conceitual está relacionada ao campo do conhecimento científico 

no momento em que este produz alguma concepção sobre um dado fenômeno, e, a partir 

disso, cria certo entendimento paradigmático sobre o mesmo. A concepção criada nesta 

dimensão possui importante influência sobre as outras dimensões. Retomemos como 

exemplo a ideia de loucura concebida como doença mental pela ciência psiquiátrica. Como 

visto, a psiquiatria aprisionou por muitos anos o sujeito louco dentro da categorização de 

doente mental, sendo este sujeito percebido por apenas um olhar, não sendo reconhecido 

pelos diversos outros aspectos de sua existência.  

 A partir dessa concepção de loucura promovida pela psiquiatria, a resposta técnico-

assistencial correspondente se baseava na presença de um dispositivo capaz de negar quase 

por completo a subjetividade dos internos (o hospital psiquiátrico) e um corpo técnico 

profissional que só conseguia enxergar o louco a partir do olhar petrificante da psiquiatria 

(Venturini, 2016). Atingimos então a dimensão técnico-assistencial, que diz da organização 

dos serviços e das equipes no âmbito da saúde mental.  

 A dimensão jurídico-política diz do embasamento legal e político que discorre sobre 

um determinado fenômeno social, nesse caso a loucura. Desta feita, concomitantemente a 

uma psiquiatria que concebia o louco como um ser perigoso, desprovido de autonomia e 

direitos, tínhamos todo um aparato legal capaz de localizar tal modo de vivência do louco 

na sociedade.  

 Por fim, a dimensão sociocultural, se refere às representações sociais de um dado 

fenômeno, o imaginário coletivo sobre um dado assunto. Nessa dimensão podemos colocar 

os familiares dos pacientes psiquiátricos, os meios midiáticos, diversos segmentos sociais, 

enfim, a sociedade em geral. No campo da saúde mental, a psiquiatria contribuiu muito para 

que a sociedade enxergasse o louco como perigoso, como desprovido de razão. Assim, tais 

sujeitos sempre foram colocados pelo corpo social em posições marginalizadas, sendo 

tratados como seres incompreensíveis, desarrazoados. Se não colocados nos manicômios 

físicos, colocados em manicômios mentais, definição cunhada por Pelbart (2001) para 

descrever o espaço mental que nossa sociedade racional cria para depositar aqueles que não 

correspondem aos padrões da racionalidade.  
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 É no entrelaçar dessas dimensões que a reforma psiquiátrica se dá no Brasil e no 

mundo. Saindo da dimensão teórico-conceitual com a superação de paradigmas promovida, 

principalmente, por Basaglia; passando à dimensão jurídico-política com a criação de leis e 

políticas que sustentam política e juridicamente a reforma como, por exemplo, o Projeto de 

Lei 3.657/ 89 do deputado Paulo Delgado, que resultou 12 anos depois na Lei 10.216 de 6 

de abril de 2001; atingindo a dimensão técnico-assistencial com o fechamento de hospitais 

psiquiátricos e na criação de serviços substitutivos, consequentemente buscando reformular 

o modo de trabalhar dos profissionais da saúde mental; e, por fim, chegando à dimensão 

sociocultural, ao inserir no movimento os familiares, usuários e toda a  sociedade civil 

(Amarante, 1995/2003). 

 Conforme trazido por Venturini (2016), para Basaglia o fechamento de manicômios 

deveria ser apenas o primeiro passo para um processo que seria profundamente mais 

complexo. A desinstitucionalização deveria ser constantemente mantida e criticada pelos 

seus defensores a fim de que não caísse em uma nova ordem discursiva similar ao que a 

psiquiatria tradicional havia imposto até então. Podemos afirmar que, no contexto brasileiro, 

a Reforma Psiquiátrica conquistou importantes avanços, mas ainda encontramos importantes 

situações que merecem muita atenção daqueles que se propõem a ainda discutir a Reforma.  

Conforme afirma Costa-Rosa (2012), atualmente quem padece no Brasil ante as 

práticas de isolamento e exclusão são os usuários de álcool e outras drogas, uma vez que o 

personagem do louco conquistou maior familiaridade diante das novas formas de assistência 

à saúde mental proporcionadas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira. A 

desinstitucionalização da loucura, em certa medida, conquistou importantes avanços em 

todas as dimensões do campo da saúde mental e atenção psicossocial.  

Em relação à figura do usuário de álcool e outras drogas, o processo é diferente. Os 

problemas advindos do uso e abuso de álcool e outras drogas têm sido umas das principais 

pautas de discussão nos setores de saúde e de segurança pública em nosso país. Enquanto 

um conjunto de nações investem no âmbito da saúde pública visando transformar a 

problemática das drogas, o Brasil se encontra as voltas com gastos em segurança pública no 

combate ao narcotráfico e na criminalização de usuários, dispondo de pouco investimento 

em saúde pública na atenção à usuários.   

 O caos veiculado pelos noticiários gera na população sentimento de grande 

insegurança, que se traduz em uma maior associação do uso de drogas com a violência e, 

consequentemente, na pressão pela criação de políticas para o enfrentamento dessa situação. 

Conforme afirma Delgado (2011), o momento de pânico não deve ser usado como pretexto 
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para a legitimação de práticas de exclusão como, por exemplo, as internações de usuários. 

No entanto, como aponta o mesmo autor, a ineficácia dos serviços de atenção psicossocial 

na resolução das demandas oriundas do uso/abuso de substâncias acaba dando à internação 

e ao isolamento a aceitação social que necessitam.  

 O financiamento do Ministério da Saúde às instituições de internação denominadas 

Comunidades Terapêuticas (CTs) reflete o momento atual de retomada de práticas de 

isolamento e afastamento social de sujeitos considerados desviantes, indo na contramão de 

conquistas do movimento de reforma psiquiátrica e reeditando práticas de caráter higienista 

(Bolonheis-Ramos & Boarini, 2015). Dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), por 

exemplo, encontramos em seu espectro de serviços, dispositivos como Centros de Atenção 

Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) e CTs (Portaria n. 3088, 2011). A coexistência 

destes serviços, que possuem funcionamento e políticas de atenção incompatíveis, exprime 

a ambiguidade vigente no campo da atenção psicossocial brasileira, fazendo com que a 

preocupação com os usuários de substâncias psicoativas transite ora na defesa de seus 

direitos ora na exclusão e no isolamento perante a sociedade.   

 Os CAPS AD são serviços que prestam atendimento a pessoas com necessidades 

decorrentes do uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (Ministério da Saúde, 2004a). São 

serviços que funcionam em caráter aberto e comunitário, constituídos por equipes 

multidisciplinares. Possuem como lógica de tratamento a perspectiva da Redução de Danos 

(RD), sendo contrários ao tratamento pautado exclusivamente na abstinência total de 

substâncias (Brasil, 2015). Por outro lado, as comunidades terapêuticas funcionam sob a 

lógica de internações de longo prazo, tendo como único objetivo de tratamento a abstinência 

total ao uso de drogas. O discurso que perpassa essas instituições é o do proibicionismo 

quanto ao uso de substâncias (Bolonheis-Ramos & Boarini, 2015).  

 A existência de discursos e práticas tão dicotômicos dentro do âmbito da atenção 

psicossocial pode incidir diretamente no tratamento daqueles que utilizam dos serviços. 

Simultaneamente, tais discursos atravessam a sociedade como um todo. Além do usuário, 

profissionais e familiares se encontram envoltos nesse campo de forças, respondendo a esses 

vetores conforme são perpassados por diferentes visões. Esses dois grupos possuem grande 

importância na vida dos usuários dos serviços, tendo influência no processo terapêutico e na 

reabilitação psicossocial dos mesmos (Bielemann, Kantorski, Borges, Chiavagatti, Willrich, 

Souza & Heck, 2009).  

 Pela importância conferida aos profissionais e aos familiares, um elemento-chave 

para uma boa condução dos meios terapêuticos adotados é a comunicação entre esses dois 



17 
 

âmbitos. Com a variedade de discursos e práticas presentes, como acima destacado, tal 

comunicação pode se tornar truncada, se traduzindo até mesmo em uma não-comunicação. 

Dentre várias possibilidades, podemos ter de um lado, profissionais que defendem um 

tratamento junto à família e na comunidade, pautado na perspectiva da RD, enquanto de 

outro, podemos ter familiares que esperam um tratamento voltado para a internação e por 

meio da abstinência de substâncias.     

 Com isso em mente, torna-se importante analisar o envolvimento de profissionais e 

familiares diante da multiplicidade de discursos e de serviços no campo das drogas e, a partir 

disso, compreender o seu papel frente às linhas de pensamento que perpassam esse campo. 

A compreensão das representações sociais (RS) desses dois grupos sobre alguns aspectos 

inerentes a essa problemática, se mostra como um bom caminho. A pergunta que surge então 

é: como a comunicação entre profissionais de saúde e familiares de usuários de álcool e 

outras drogas, a partir das representações sociais que cada um desses grupos carrega sobre 

alguns aspectos relacionados à problemática das drogas, pode influenciar no tratamento dos 

usuários?  

 Ao compararmos as RS desses grupos, buscaremos compreender as percepções e 

práticas de cada um sobre fenômenos como, o uso de drogas, a figura do usuário de drogas, 

a família envolta no problema e na terapêutica adotada e o tipo de tratamento adequado ao 

usuário.  Com isso em mãos, teremos a possibilidade de identificar a existência de uma boa 

ou má comunicação entre as duas esferas e, consequentemente, a incidência desta no 

tratamento adotado, independentemente da perspectiva preconizada.  

 Desse modo, o presente estudo teve como objetivo principal compreender, a partir 

das representações sociais de familiares de usuários e profissionais da saúde sobre alguns 

objetos de representação do campo de álcool e outras drogas (uso, usuários, família dos 

usuários, profissionais da saúde, modelos teóricos, tratamentos etc.), a comunicação entre as 

dimensões técnico-assistencial e sociocultural do Campo da Saúde Mental e da Atenção 

Psicossocial, entendendo a comunicação como uma importante via para o estabelecimento 

verdadeiro dos novos modelos assistenciais no campo de álcool e outras drogas no Brasil.   

 A partir das representações sociais dos grupos de familiares e profissionais 

vinculados a duas instituições distintas do campo assistencial em álcool e drogas da cidade 

de São João Del Rei, buscou-se analisar os acordos e choques entre as dimensões 

sociocultural e técnico-assistencial do campo da saúde mental e atenção psicossocial. 

Levando em consideração as limitações do contexto escolhido para a pesquisa, uma cidade 

de médio porte de Minas Gerais, compreende-se que este estudo foi capaz de identificar 
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aspectos gerais que perpassam a realidade do campo assistencial brasileiro em álcool e outras 

drogas, bem como as potencialidades e entraves do processo de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, este ainda em constante movimento.  

 As limitações desta pesquisa deixam como indicação o fomento a mais estudos da 

mesma natureza. No campo das representações sociais, conforme levantamento 

bibliográfico feito nas bases indexadas dos periódicos científicos Scielo, Google Acadêmico 

e Lilacs, utilizando dos descritores “representações sociais”, “representações sociais e 

drogas”, “representações sociais e usuários de drogas”, “representações sociais de familiares 

e drogas” e “representações sociais de profissionais e drogas”, foram encontrados apenas 10 

estudos que se propuseram a utilizar da Teoria das Representações Sociais como meio de 

compreensão dos fenômenos que atravessam o campo de álcool e outras drogas no que se 

refere a estas esferas destacadas (familiares e profissionais) (Colvero, Ide & Rolim, 2004; 

Oliveira, Paiva & Valente, 2006; Brasil, 2007; Silva, 2007; Santos & Veloso, 2008; Azevedo 

& Miranda, 2011; Medeiros, Maciel, Sousa, Tenório-Souza & Dias, 2013; Souza, Menandro 

& Menandro, 2015; Silva & Faro, 2016a, 2016b). 

 Em suma, a presente pesquisa mostrou a importância de fomentarmos a autocrítica 

de dimensões que teoricamente deveriam possuir maior alinhamento com os pressupostos 

teóricos e técnicos da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Partíamos da hipótese de que a 

dimensão sociocultural, neste estudo representada pelos familiares dos usuários, possuía 

enormes obstáculos para a assimilação e construção de novas representações sociais sobre o 

fenômeno das drogas, estas mais condizentes com os avanços esperados no campo da saúde 

mental e atenção psicossocial. Porém, outro resultado encontrado chamou mais atenção, o 

da existência de importantes discordâncias teóricas e técnicas daqueles que, esperava-se, 

estariam minimamente alinhados com os pressupostos de uma nova assistência às demandas 

dos usuários de álcool e outras drogas. Este estudo se propõe a ser um fomento ao debate e 

à constante crítica do complexo processo social da Reforma Psiquiátrica Brasileira que ainda 

se encontra em construção. 
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2 

A Teoria das Representações Sociais 

 

2.1. A Grande Teoria 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi proposta pelo psicólogo francês 

Serge Moscovici. O conceito de RS apareceu pela primeira vez em 1961 na obra La 

Psicanalyse: Son image et son public (A psicanálise: Sua imagem e seu público) em que 

Moscovici buscou demonstrar como a psicanálise foi incorporada ao pensamento popular na 

França. A proposta deste autor se fundamenta na ideia da existência das representações 

sociais como um modo característico de conhecimento do homem social, do “senso comum”, 

e, diante disso, seria tarefa da Psicologia Social enveredar por esse campo, a fim de 

compreender mais profundamente o status das mudanças presentes na sociedade. Deveria se 

recuperar a capacidade teórica de estudar tanto o psicológico quanto o social, esferas 

fortemente desconectadas do âmbito científico da época (Moscovici, 2012b). 

 Jodelet (1989/1993) reconhece as representações sociais, como:  

 

[...] sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os 

outros, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Igualmente 

intervêm em processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos 

conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das 

identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais 

(p. 5). 

 

 Moscovici, ao início de seu livro Representações Sociais: Investigações em 

Psicologia Social (Moscovici, 2012b), destaca que diante de nossa relação com a realidade, 

há intervenções de representações que nos orientam para aquilo que é colocado como visível 

pelo corpo social e ao que nós devemos responder no ambiente. Nossos sistemas perceptivos 

e cognitivos são ajustados por essas representações, pois são elas as únicas coisas que temos 

para lidar com a realidade. No mundo ou lidamos com objetos criados pelo homem, estes já 

carregados de alguma representação, ou com objetos naturais, sendo estes substituídos por 

representações, ou seja, signos que buscam nos familiarizar com aquilo que já se encontrava 

existente na natureza antes da capacidade representacional do homem. Assim que nos 

encontramos, por vezes, em um dilema onde necessitamos um ou outro signo, que nos 
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auxiliará a distinguir uma representação de outra, ou uma representação do que ela 

representa (...) (p.32).  

 De maneira a clarificar melhor o que discorre Moscovici, podemos utilizar o exemplo 

do átomo. Este elemento, já existente na natureza, fatalmente não pode ser visualizado pela 

maioria dos homens, apenas por um seleto grupo de pessoas que dispõem de instrumentos 

capazes de acessar tal realidade. De maneira a representar o átomo para o restante que nunca 

o verá, o homem utilizou de alguns correlatos como, por exemplo, as bolas de bilhar, a fim 

de tornar re-conhecível tal fenômeno. Apesar disso, um átomo não é uma bola de bilhar e na 

tentativa de nos familiarizar com este objeto, a representação acaba concomitantemente o 

distorcendo. O que Moscovici diz com isso é que nunca conseguiremos acessar de maneira 

imediata a realidade das coisas (Moscovici, 2012b). 

 Moscovici (2012b) acredita que as representações sociais se comportam como uma 

atmosfera. Para ele, todos nós, seja individual ou coletivamente, estamos cercados de 

palavras, ideias ou imagens que adentram nossos órgãos sensoriais e nossa mente sem que 

percebamos tal influência. As representações sociais possuem em sua essência duas funções 

bem definidas. A primeira é a de convencionalizar os objetos, pessoas e acontecimentos, 

dando formas bem definidas, categorizando e os sedimentando como modelos bem 

discerníveis e que devem ser compartilhados pelas pessoas. Desta maneira, cada experiência 

que entramos em contato acaba sendo organizada a partir destas convenções, tendo nossas 

representações e a cultura importante papel na construção dessa organização.  

 A segunda função das RS se refere ao caráter prescritivo que estas carregam. Isso 

quer dizer que as representações sociais possuem uma força sobre nós advinda de uma 

estrutura existente antes mesmo de o indivíduo começar a pensar e de uma tradição que 

define o que deve ser pensado. Para Moscovici fica claro o papel da tradição na maneira 

como representamos os objetos atuais. Para ele a representação que fazemos da realidade 

possui maior contribuição da memória do que até mesmo da percepção presente e pura de 

um objeto. A forma como representamos um objeto traz consigo elementos que foram 

transmitidos a nós por meio de convenções pré-existentes, prescrevendo o que devemos 

representar e como o devemos representar (Moscovici, 2012b).  

 As representações sociais não podem ser criadas a partir de apenas um indivíduo, 

mas nas interações entre pessoas e grupos. Melhor dizendo, as representações são basilares 

para as interações humanas e, quando criadas, acabam adquirindo vida própria, são 

transmitidas, se coadunam ou entram em choque com outras e contribuem para a criação de 

novas representações e para a morte de outras (Moscovici, 2012b). A partir disso, fica claro 
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que as RS, além de serem criadas pelos homens, funcionam como elementos básicos para a 

manutenção do pensamento e da comunicação entre os componentes de uma sociedade. 

 Moscovici propõe a ideia de uma sociedade pensante partindo do seguinte ponto: 

O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem receptores 

passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas 

próprias e específicas representações e soluções às questões que eles mesmos 

colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as pessoas 

analisam, comentam, formulam “filosofias” espontâneas, não oficiais, que têm um 

impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, na maneira como eles 

educam seus filhos, como planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e 

as ideologias apenas lhes fornecem o “alimento para o pensamento” (Moscovici, 

2012b, p.45). 

 

 Da maneira como essa sociedade pensante lê a realidade, Moscovici (2012b) destaca 

a existência de dois universos de compreensão, que são chamados de universos consensuais 

e universos reificados. No universo consensual, a sociedade é vista sob a ótica de uma 

essência humana. O que Moscovici quer dizer com isso? Ele quer dizer de uma sociedade 

que age e reage conforme um sentido humano, em que este agente carrega de sentido e 

finalidade a realidade que o circunda, que incorpora nos objetos aspectos de sua 

subjetividade na relação com estes. Neste universo, o ser humano é a medida de todas as 

coisas e cada indivíduo é visto como igual e livre, possuindo autoridade para falar pelo grupo 

que pertence. Ninguém possui a exclusividade da fala, mas todos possuem a possibilidade 

de adquirir a competência para externar sua posição em relação aos fenômenos que percebe. 

O universo consensual é o universo do “senso comum”.  

 Dos membros que fazem parte do universo consensual, destacam-se como icônicos 

o que Moscovici chama de políticos amadores, doutores, educadores, sociólogos, entre 

outros, todos estes amadores. Daqui pode-se falar sobre qualquer coisa, mesmo que a 

contradição permeie os diálogos. Inclusive, para que esse universo seja mantido, é necessário 

tanto as convenções quanto a presença das ambiguidades, a fim de que a conversação possa 

ser fluida, ininterrupta. Com o tempo, essas conversações acabam criando núcleos de 

estabilidade e recorrência, são incorporados aos estoques internos de imagens e de ideias das 

pessoas, e tornam possível o girar do moinho da comunicação, criando coesão nos grupos. 

Que não se pense não haver uma institucionalização deste universo, pois, como acima citado, 

este se faz presente nos clubes, bares, praças, enfim, em todos os lugares em que exista 

interação humana (Moscovici, 2012b).  
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[...]. Toda pessoa que mantiver seus ouvidos fixos nos lugares onde as pessoas 

conversam, toda pessoa que lê entrevistas com alguma atenção, perceberá que a 

maioria das conversações se referem a profundos problemas “metafísicos” – 

nascimento, morte, injustiça, etc. – e sobre leis éticas da sociedade. Portanto, elas 

proveem um comentário permanente sobre os principais acontecimentos e 

características nacionais, científicas ou urbanas e são, por isso, o equivalente do coro 

grego que, embora não esteja mais no palco histórico, permanece nas sacadas 

(Moscovici, 2012b, p. 51).  

 

 

 No que se refere ao universo reificado, este é descrito em relação à sociedade quando 

esta se organiza por meio de papéis e classes, em que os indivíduos são desiguais. A 

possibilidade de ocupar um lugar nesse sistema depende da competência adquirida por cada 

um, ou seja, sua participação nesse universo variará conforme o domínio alcançado sobre o 

mesmo. Como possíveis papéis deste universo, podemos citar os médicos, psicólogos, 

engenheiros, entre outros, e, para ocupar cada um destes lugares, é fundamental haver uma 

correspondência do sujeito em relação a uma gama de comportamentos adequados, 

utilizando de uma linguagem específica na leitura e na conversação dos fenômenos e 

respondendo apenas àquilo que é estritamente relacionado ao seu contexto. A ambiguidade 

pode até surgir nesse universo, no entanto, é vista como negativa, sendo considerada como 

obstáculo que deve ser superado a fim de que as coisas se tornem mais claras, precisas e 

objetivas (Moscovici, 2012b). 

 A existência de tão distintos universos consequentemente possui implicações 

psicológicas. A delimitação destes dois universos resulta em uma divisão da realidade 

coletiva e da realidade física em duas. Pressupõe-se, a partir disso, que um mesmo objeto 

pode ser representado de formas distintas conforme o campo em que se localiza. A ciência 

é a base que sustenta o universo reificado, enquanto as representações sociais fundamentam 

o universo consensual. No primeiro, o objetivo é o de delinear um mapa de forças, dos 

objetos e dos eventos, independentemente da vontade dos indivíduos. Nossa leitura sobre os 

elementos da realidade deve ser neutra, isenta do caráter subjetivo, e submissa a um método 

específico. Defende-se aqui a precisão intelectual e a evidência empírica. No universo 

consensual, por outro lado, a consciência coletiva é formada e restaurada a partir das 

representações e as explicações sobre os objetos são feitas de maneiras tão condizentes com 

os interesses de qualquer um, que estes se tornam acessíveis a todos (Moscovici, 2012b).  

 Pelo fato de a ciência não permitir a possibilidade de acesso a todos, uma vez que ela 

cria uma linguagem exclusiva, faz-se necessário criar um tecido capaz de manter a 

comunicação dentro da coletividade. As representações sociais cumprem essa tarefa e, como 
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diz Moscovici, restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, algo que a ciência não é 

capaz de fazer, uma vez que ela consegue responder apenas a uma parte da realidade, mesmo 

que sua pretensão seja bem maior. 

 Dito isso, Moscovici acredita que:  

 

[...] a psicologia social seja a ciência de tais universos. Ao mesmo tempo, nós vemos 

com mais clareza a natureza verdadeira das ideologias, que é de facilitar a transição 

de um mundo a outro, isto é, de transformar categorias consensuais em categorias 

reificadas e de subordinar as primeiras às segundas. Por conseguinte, elas não 

possuem uma estrutura específica e podem ser percebidas tanto como representações 

como ciências. É assim que elas chegam a interessar tanto à sociologia como a 

história (Moscovici, 2012b, p.53). 

 

 Enfatizemos agora o universo consensual, ou seja, o campo das representações 

sociais. As RS devem ser vistas como uma “atmosfera” em que indivíduo e grupo estão 

imersos e são elas criações específicas de nossa sociedade. A função de todas as 

representações é tornar familiar algo que se apresenta como não familiar. Se o universo 

consensual é o universo que responde majoritariamente aos desejos dos indivíduos que o 

compõem, é inevitável que haja uma tendência a tentar organizar os fenômenos de uma 

maneira mais cômoda, a fim de evitar desacordos (Moscovici, 2012b).  

 A tradição, conforme Moscovici (2012b) afirma, possui papel preponderante nessa 

tarefa, uma vez que ela determina o que deve ser percebido e como deve ser percebido, de 

forma a tornar familiar, para quem percebe, aquele objeto que se apresenta estranho. Nesse 

sentido, acredita-se no importante papel da memória como a faculdade que contêm esquemas 

prévios e paradigmas, sendo estes os referenciais capazes de medir e classificar o que é 

percebido. A maneira como percebemos e nos relacionamos com os objetos da realidade se 

refere a formas prévias de se relacionar com os mesmos. Dessa maneira, como diz o autor, 

a “memória prevalece ante a dedução, o passado sobre o presente” (p.55), ou seja, visamos 

sempre encaixar um objeto em algum paradigma pré-existente a fim de lidarmos de maneira 

mais familiar com os fenômenos que aparecem a nós de maneira estranha. Além disso, essa 

consciência também é capaz de avaliar aquilo que é incomum ou anormal.  

 

[...]. Antes de ver e ouvir a pessoa, nós já a julgamos; nós já a classificamos e criamos 

uma imagem dela. Desse modo, toda pesquisa que fizermos e nossos esforços para 

obter informações que empenhamos somente servirão para confirmar essa imagem 

(Moscovici, 2012b, p.58).  
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 O campo científico, apesar de se movimentar também a partir do incômodo de algo 

estranho, utiliza um método completamente oposto na avaliação do objeto. Ao invés de partir 

dos julgamentos prévios, parte da isenção de julgamento para encontrar, pela maneira mais 

objetiva possível, a explicação para algo que se encontra irreconhecível. O cientista 

inclusive, ciente da tendência do homem de confirmar suas hipóteses a partir do que lhe é 

familiar, tenta invalidar suas teorias ao falsificá-las, confrontando suas evidências com o que 

não se encontra evidente (Moscovici, 2012b).  

 Apesar da distinção feita entre ciência e senso comum, não podemos perder de vista 

que a ciência é hoje fornecedora de elementos para a criação de representações sociais. 

Mesmo que muitas vezes os achados científicos se coloquem como irreais, invisíveis, ou que 

não façam parte do campo de conhecimentos das pessoas comuns, quando divulgados são 

capazes de gerar nas pessoas um sentimento de estranheza e incompletude que resulta na 

criação de representações. O contrário também é percebido, quando a ciência se encampa no 

estudo do senso comum, consequentemente ampliando o mundo reificado (Moscovici, 

2012b).  

 Dois processos são cruciais para essa busca incessante do homem de tornar familiar 

algo não familiar, a ancoragem e a objetivação. O primeiro processo consiste em transformar 

algo estranho e incômodo em algo possível de se incorporar ao nosso conjunto de coisas 

conhecidas. Diante de algo estranho, tendemos a compará-lo com algum paradigma de uma 

categoria que acreditamos ser adequada. Ao fazer essa relação, o novo objeto acaba sendo 

avaliado de acordo com nossa relação com tal paradigma, podendo essa avaliação ser 

positiva ou negativa. Ou seja, pela aproximação feita entre o objeto antes estranho com o 

paradigma já existente, podemos ter uma relação negativa ou positiva da mesma maneira 

com que nos relacionamos com o paradigma positiva ou negativamente (Moscovici, 2012b).  

 Ancorar é classificar e nomear as coisas. Uma vez nomeado e classificado, aquilo se 

torna passível de ser representado. Ao classificar, consequentemente estabelecemos uma 

relação com esse objeto e junto definimos um conjunto de comportamentos e regras que 

estabelecem o que é e o que não é permitido em relação a ele. Em relação à pessoa, por 

exemplo, Moscovici afirma que é impossível dizer que conhecemos um indivíduo, mas que 

apenas re-conhecemos, alocando-o em uma de nossas categorias prévias, definindo quem 

ele é (Moscovici, 2012b). Em relação a nomeação de coisas e pessoas, diz o autor: 

 

De modo geral, minhas observações provam que dar nome a uma pessoa ou coisa é 

precipitá-la (como uma solução química é precipitada) e que as consequências daí 

resultantes são tríplices: a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e 
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adquire certas características, tendências etc.; b) a pessoa, ou coisa, torna-se distinta 

de outras pessoas ou objetos, através dessas características e tendências; c) a pessoa 

ou coisa torna-se o objeto de uma convenção entre os que adotam e partilham a 

mesma convenção (Moscovici, 2012b, p.67).  

 

 O outro processo, a objetivação, é, segundo Moscovici (2012b), um processo muito 

mais atuante que a ancoragem. Diz da capacidade de materializar algo que até então se 

encontrava abstrato. Objetivar é encontrar a qualidade icônica de uma ideia, é transpor um 

conceito para uma imagem. Se conseguimos representar a imagem de Deus, por exemplo, é 

porque um dia fomos capazes de comparar tal ideia a nossa vivência paterna. De invisível, 

ao ser comparado com a experiência da paternidade, Deus se torna visível, capaz de ser 

representado e percebido como tal por outros, uma realidade tão influente quanto a realidade 

física.  

 Assim como a ancoragem, a objetivação faz uso da memória. Moscovici é bem 

elucidativo quando diz que:  

 

É dessa soma de experiências e memórias comuns que nós extraímos as imagens, 

linguagem e gestos necessários para superar o não familiar, com suas consequentes 

ansiedades. As experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas. Elas são 

dinâmicas e imortais. Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 

memória. A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 

classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais 

ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-

los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que 

já é conhecido (Moscovici, 2012b, p.78). 

 

 A ancoragem, então, utiliza da memória de uma maneira mais interna, comparando 

coisas e pessoas desconhecidas a paradigmas pré-existentes e consequentemente os 

nomeando. Depois de ancorado, faz-se necessário trazer isso para fora, compartilhar o 

conhecimento sobre o objeto. E aí que entra a objetivação, que diz da capacidade de ligar 

uma imagem a uma palavra que seja conhecida pelo corpo social, fazendo com que aquele 

objeto não familiar transformado em familiar, possa ter sua existência no meio social, se 

caracterizando a partir de então como uma representação social.  

 Um exemplo pode deixar claro o funcionamento de tais processos. Imaginemos uma 

situação em que um grupo de homens se encontra na selva a ponto de serem atacados por 

uma fera. Instantes antes do ataque, um raio cai em uma árvore e espanta a fera. Os homens 

ficam maravilhados com tal intervenção e um deles acaba ancorando tal situação em 
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categorias prévias de situações de proteção, em que algo maior do que ele, um pai por 

exemplo, o protegera. Esse homem passa a acreditar que uma força sobrenatural o protegeu 

e objetiva essa representação dizendo aos outros homens que existiria um pai superior capaz 

de proteger a todos, logo, esse pai seria “pai de todos”. Como todos também usufruíram da 

experiência da paternidade, todos foram também capazes de representar similarmente esse 

fenômeno. Diante de novas situações de perigo, esses homens poderiam lidar com elas 

tentando se comunicar com esse pai a fim de conseguir auxílio.  

 Um último aspecto que merece destaque dentro da proposta moscoviciana se refere 

ao fato de as representações sociais definirem tanto o estímulo que devemos perceber quanto 

a resposta dada a este estímulo. Moscovici as considera como variáveis independentes. O 

que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todo estímulo é selecionado dentre uma extensa 

gama de estímulos possíveis, podendo este desencadear uma multiplicidade de reações. O 

que define a escolha do estímulo e delimita o conjunto de reações são as imagens e 

paradigmas preestabelecidos, funcionando então como elementos preditores do que surgirá 

como estímulo ou resposta para aquele que percebe (Moscovici, 2012b). 

 Desta maneira, acredita-se que as reações emocionais, percepções e racionalizações 

não são respostas referentes aos estímulos exteriores como estes se apresentam, mas sim, à 

categoria na qual o estímulo foi comparado e nomeado. Podemos afirmar, então, que um 

mesmo objeto pode ser representado de maneiras diferentes por duas pessoas e, 

inevitavelmente, desencadeará respostas diferentes. Nesse sentido, Moscovici (2012b) 

afirma: “Em outras palavras, representações sociais determinam tanto o caráter do estímulo 

como a resposta que ele incita, assim como em uma situação particular, eles determinam 

quem é quem”. (p.100)  

 Para que fique mais claro o que Moscovici quer dizer com isso, apresentam-se dois 

diagramas elaborados pelo autor (Figura 1) a fim de comparar a ideia corrente de 

representação e a diferença desta com a sua proposta sobre o funcionamento das 

representações em relação aos estímulos e as respostas.  
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Ideia corrente 

 

           Estímulo 

 

Representação 

   

          Resposta 

 

 

Ideia proposta 

 

          Estímulo 

 

Representação 

 

         Resposta 

Figura 1. Modelos de Representação (Moscovici, 2012b) 

 

 Como exemplo do que propõe Moscovici, podemos pensar na questão da loucura. 

Por muito tempo a loucura foi associada a ideia de doença mental, em que o louco seria 

necessariamente alguém agressivo, desprovido de razão, entre outros aspectos. Localizando 

este fato dentro da Teoria das Representações Sociais, percebemos que a experiência social 

em relação à loucura foi ancorada ao longo das eras sempre próxima de categorias 

definitivamente excludentes da sociedade (possessão demoníaca, segmentos 

marginalizados, adoecimento mental) (Foucault, 1978; Pessotti, 1994) e objetivada, por 

exemplo, na era moderna, consequentemente em referência à essa exclusão (“o louco é um 

doente mental, desarrazoado e, por isso, perigoso”). Diante disso, as representações sociais 

da loucura criadas a partir de contribuições da psiquiatria tradicional, determinaram tanto a 

percepção dos estímulos (qualquer pessoa que não apresente comportamentos normais) 

quanto às respostas dadas (pode ser alguém potencialmente perigoso, em relação ao qual 

devo tomar cuidado e que não devia estar em nosso meio).  
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2.2. Desdobramentos da TRS, suas contribuições e a importância para a pesquisa 

 

 Explicados os processos que tornam possíveis as representações sociais, faz-se 

necessário trazer alguns desdobramentos sofridos pela TRS após a construção do que Sá 

(1998) chama de a Grande Teoria. Conforme este autor, a proposta original de Moscovici 

se desdobrou em outras três correntes teóricas. As três teorias são complementares entre si, 

não concorrentes, e se pautam na proposta original do psicólogo francês, destacando, cada 

uma, alguns pontos em detrimento de outros. Temos, a princípio, uma linha mais fiel à teoria 

original, encabeçada por Denise Jodelet, uma corrente mais sociológica, liderada por Willem 

Doise, e, por fim, uma perspectiva mais cognitivo-estrutural das representações, pensada por 

Jean-Claude Abric (Sá, 1998).  

 Conforme Sá (1998) observa, há um dissenso entre as três teorias, no entanto, este 

não chega a ter a força dos consensos que as três linhas promovem. Desta forma, é possível 

aliar em um mesmo estudo as três propostas, tanto teoricamente quanto metodologicamente. 

O destaque dado a uma ou outra teoria se baseará na escolha do objeto que está sendo 

representado e no que se quer investigar a partir das representações feitas sobre o mesmo. 

Vale aqui trazer algumas características específicas de cada uma dessas linhas a fim de se 

pensar na contribuição que cada uma pode fornecer à pesquisa em representações sociais.  

 A perspectiva de Jodelet, como dito acima, se ateve mais à proposta original de 

Moscovici. Como característica central dessa linha teórica, temos a tentativa de manter uma 

ampla base descritiva dos fenômenos de representações sociais. Além de dar seguimento a 

elaboração da teoria geral, as maiores contribuições da pesquisadora se referem à sua 

preocupação em relação aos suportes pelos quais as representações sociais transitam na vida 

cotidiana, que são, os discursos que as pessoas e os grupos produzem e que perpetuam 

algumas representações e os comportamentos e práticas sociais em que esses se apresentam 

(Sá, 1998).  

 A segunda corrente, proposta por Doise, é a chamada perspectiva psicossociológica. 

Tal linha tem como maior foco o estudo das condições de produção e veiculação das 

representações sociais. Nesse ponto, a preocupação se volta para a posição ou inserção social 

dos indivíduos e grupos produtores de representações, sendo, inclusive, o conceito de 

ancoragem interpretado sob a luz do contexto em que o sujeito se encontra. Uma vez que a 

ancoragem é um processo feito a partir de categorias preestabelecidas, sendo estas categorias 

inspiradas pelo contexto, consequentemente as representações sociais sobre um objeto 

estarão correlacionadas ao lugar social dos sujeitos (Sá, 1998). 
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 Por fim, Jean-Claude Abric incorporou à grande teoria o que se chama de Teoria do 

Núcleo Central. A elaboração dessa teoria veio como forma de sanar um problema recorrente 

nos estudos sobre representações sociais de até então. As mesmas, muitas vezes, se 

apresentavam de maneira contraditória, sendo ao mesmo tempo estáveis e mutáveis, rígidas 

e flexíveis, consensuais e individuais. Diante desse impasse, Abric elaborou um corpo 

teórico capaz de compreender as representações sociais como um conjunto organizado ou 

estruturado, em que haveria um núcleo central. As características de estabilidade, rigidez e 

consensualidade seriam componentes desse núcleo, enquanto que, para as características de 

mutabilidade, flexibilidade e individualidade, haveria um conjunto periférico (Sá, 1998).

 O importante a se destacar da Teoria do Núcleo Central se refere à sua aplicabilidade 

no âmbito da pesquisa. Essa teoria trouxe maior possibilidade do estudo sobre as 

transformações de representações em outras representações e a comparação de 

representações em diferentes momentos ou por diferentes grupos. Conforme descrito na 

teoria, as transformações de representações se iniciam pelo sistema periférico a partir do 

contato com algumas práticas sociais. Com o tempo, tais modificações podem atingir o 

núcleo central transformando-o e, consequentemente, transformando a representação, ou 

sendo incorporadas por ele, mantendo a representação social como se encontrava. Em 

relação à comparação de representações, o critério que define se uma representação é diversa 

de outra se refere ao núcleo central, ou seja, apenas se as composições dos núcleos forem 

diversas, teremos representações diferentes (Sá, 1998). O sistema periférico pode até ser 

desigual, mas isso, por si só, não define a diferença de duas representações.    

  As contribuições incorporadas por essas correntes teóricas foram cruciais para uma 

melhor adequação e ampliação da possibilidade de aplicação da TRS aos variados 

fenômenos sociais. De forma a melhor compreender tão complexa proposta teórica e indicar 

alguns pontos cruciais à pesquisa que se pretende desenhar, apresentam-se aqui alguns 

esclarecimentos produzidos por outros teóricos. O primeiro ponto, trazido por Sá (1998), 

que vale a pena levantar é o seguinte: tudo é representação social? Qualquer objeto presente 

no mundo é passível de ser representado socialmente? Sá é bem enfático e diz que não. Para 

que se criem representações sociais, o objeto deve ser capaz de carregar suficiente 

“relevância cultural” ou “espessura social”. Por “espessura” ou “relevância” de um objeto, 

entende-se aquele que está implicado de modo consistente em alguma prática do grupo em 

questão.  

 Dessa maneira, um mesmo objeto pode ser tratado com uma considerável 

importância em um grupo, a ponto de se criar uma representação social sobre ele, e ser 



30 
 

fortemente ignorado em outro, não gerando representação social alguma, apenas a um 

conjunto de informações rasas quando este é indagado aos sujeitos, produzindo o que Sá 

denomina de pseudo-representações (Sá, 1998). 

 

De fato, não faz sentido tentar estudar a representação de algum objeto por um dado 

conjunto social se esse fenômeno não existe, ou seja, se o grupo que selecionamos 

para o estudo simplesmente não tem uma representação do objeto que resolvemos 

estudar (Sá, 1998, p.47). 

 

 Tal peculiaridade das representações sociais traz à tona outro aspecto. A importância 

da relação entre sujeito e objeto na produção de representações, melhor dizendo, do sujeito 

que representa e do objeto que é representado. Sujeito aqui deve ser entendido como um 

grupo de pessoas ou até mesmo um sujeito oculto como, por exemplo, em estudos propostos 

para compreender as representações sociais da mulher em propagandas de cerveja. Em 

pesquisas sobre representações sociais deve-se ter cuidado para não se buscar uma relação 

artificial entre sujeito e objeto, ou seja, de sujeitos que representam outro objeto e não o que 

está se estudando (Sá, 1998).  

 

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual 

o sujeito relaciona-se com um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, uma coisa, um 

evento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; 

pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas sempre requerer um objeto. Não 

há representação sem objeto (Jodelet, 1989/1993, p.5). 

  

 Outro importante ponto da teoria se refere à comunicação. A comunicação é um 

aspecto crucial para as trocas e interações que constroem as representações sociais. Ou seja, 

ela não seria apenas o veículo das representações, mas também influenciadora na construção 

das mesmas. Para Moscovici, as influências da comunicação poderiam ser analisadas a partir 

três níveis, a saber, no nível da emergência das representações, no nível dos processos de 

formação e no nível das dimensões das representações (Jodelet, 1989/1993). Expliquemos 

melhor esses três níveis. 

 No primeiro nível, as condições afetariam aspectos cognitivos geradores de novas 

representações. Desse modo, as representações originadas sofreriam as possibilidades e 

bloqueios dessas condições, fazendo com que representações distintas sobre um mesmo 

objeto fossem possíveis. As condições destacadas por Moscovici seriam a dispersão e 

distorção de informações referentes ao objeto representado, tornando-o acessível 

desigualmente por diferentes sujeitos; a focalização que a comunicação induz em alguns 
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aspectos do objeto, segundo interesses dos sujeitos; e a pressão à inferência, que quer dizer 

do imperativo de agir, tomar uma posição em relação ao objeto (Jodelet, 1989/1993).  

 No segundo nível, dos processos de formação das representações, a comunicação 

possui influência na ancoragem e objetivação, no sentido de haver uma reciprocidade em 

relação à atividade cognitiva e às condições sociais em que o sujeito cognoscente se 

encontra. Nesse sentido, o contexto irá conferir os conteúdos, as significações e a utilidade 

para a representação dos objetos. Por fim, no nível das dimensões das representações, em 

que haverá a formulação de condutas, a comunicação precipitaria sobre as opiniões, atitudes 

e estereótipos. Nesse nível, destaca-se o poder dos sistemas de comunicação midiática 

(Jodelet, 1989/1993).   

 Jodelet (1989/1993) destaca então a crucialidade da comunicação nos fenômenos de 

representações.  

 

Em primeiro lugar, aquela é o vetor da transmissão da linguagem e portadora de 

representações. Além disso, incide sobre os aspectos estruturais e formais do 

pensamento social, visto que engaja os processos de interação social, influência, 

consenso, dissenso e polêmica. Enfim, a comunicação concorre para forjar as 

representações que, apoiadas numa energética social, são pertinentes à vida prática e 

afetiva dos grupos (p.13).  

 

 De fato, as instâncias e ligações institucionais, os meios de comunicação midiáticos 

ou informais, possuem grande influência na construção de representações sociais, se 

colocando, por vezes, como formas de manipulação social. A partir desse conjunto de 

representações, algumas “teorias” espontâneas começam a permear a realidade dos sujeitos, 

estas carregadas de significados. Por meio destas significações, partilhadas pelas pessoas, as 

representações passam expressá-las e, consequentemente, construir uma visão consensual da 

realidade. Essa visão pode, futuramente, se coadunar a visão de outros sujeitos sobre o 

objeto, ou entrar em choque (Jodelet, 1989/1993).  

 É neste ponto que a Teoria das Representações Sociais faz tanto sentido para a 

pesquisa que se propõe. Pensando nas dimensões do campo da saúde mental e atenção 

psicossocial, em que estas ora se alimentam, ora entram em conflito, podemos pensar no 

conjunto de representações sobre os objetos que se localizam entre e dentre as dimensões. 

Ou seja, podemos encontrar divergentes representações sobre um mesmo objeto dentro de 

uma própria dimensão, técnico-assistencial, por exemplo, ou entre as dimensões, técnico-

assistencial e sociocultural.  
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 A compreensão dos acordos e desacordos no campo da saúde mental e atenção 

psicossocial, sob a ótica da TRS, pode ser elucidativa para se tentar entender os atuais 

entraves percebidos nesse campo. Por que possuímos duas perspectivas políticas no âmbito 

de álcool e drogas? Por que muitas vezes profissionais de saúde pautados em uma 

perspectiva de abstinência trabalham em serviços que enfatizam o tratamento pela redução 

de danos? Por que familiares e profissionais muitas vezes não entram em acordo sobre qual 

a terapêutica a ser adotada? Essas, entre outras questões, são passíveis de serem 

compreendidas a partir da teoria proposta por Moscovici e as teorias complementares 

propostas por seus discípulos. 

 A relação entre a comunicação e as representações sociais é de suma importância 

para a compreensão dos entraves e consensos percebidos no entorno da problemática de 

álcool e outras drogas. As questões que surgem e que podem ser mais bem compreendidas 

pela TRS são as seguintes: Como profissionais de saúde e familiares representam uma pessoa 

com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas? Seriam estes problemas 

exclusivos da esfera individual do usuário ou poderiam ser vistas sob uma ótica das situações 

que se apresentam na vida do mesmo? Partindo de familiares e profissionais, qual seria o 

envolvimento da família nessa problemática? Seria ela vítima, responsável ou protagonista? 

Corresponsável ou não pelo tratamento? Por fim, para a família e os profissionais, qual a 

melhor maneira de se lidar com tal problema? Abstinência ou Redução de danos? Isolamento 

do âmbito familiar e comunitário ou tratamento com a família e na comunidade?  

 Ao definir os sujeitos das representações (profissionais e familiares), tocaremos em 

três dimensões do campo da saúde mental e atenção psicossocial no que se refere a álcool e 

outras drogas. São elas, a dimensão técnico-assistencial (profissionais), dimensão 

sociocultural (familiares) e a dimensão teórico-conceitual. Em relação à dimensão teórico-

conceitual, esta será abordada pelo fato de a dimensão técnico-assistencial ser a dimensão 

em que se encontram os sujeitos que constroem seus conhecimentos sobre fenômenos sociais 

a partir de dois universos, o reificado e o consensual. 

 Evidentemente, por serem profissionais da saúde, constroem seus conhecimentos a 

partir do contato com teorias referentes ao universo reificado que fazem parte, seja este das 

ciências biológicas, humanas ou sociais. No entanto, tais profissionais não lidam apenas com 

o universo reificado em suas práticas, trazem consigo também elementos do conhecimento 

do “senso comum”, seja anteriormente ou posteriormente ao contato com seus objetos. Sá 

(1998) levanta tal questão e discorre sobre ela da seguinte forma: 
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Podemos dizer que os estudiosos ou profissionais de um determinado ramo do 

conhecimento científico constroem representações sociais de sua ciência ou 

disciplina?”. As considerações que eles tecem sobre suas práticas não deveriam fazer 

parte do “universo reificado”? Em princípio, deveríamos dizer que sim, mas tanto o 

caso específico dos psicólogos quanto o caso geral da ciência no mundo 

contemporâneo apontam para uma atenuação daquela distinção teórica entre 

universos consensuais e reificados proposta por Moscovici (p.58).    

 

 

 Diante disso, faz-se necessário compreender as “teorias” oriundas tanto dos 

universos reificados quanto dos consensuais, enfim, as representações que permeiam os 

discursos de grupos que se localizam em dimensões distintas do Campo da Saúde Mental e 

da Atenção Psicossocial, entendendo tais representações como importantes definidoras do 

trânsito comunicacional entre estas diferentes dimensões, tendo isso impacto nas práticas de 

cada grupo ante os fenômenos representados. 
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3  

O consumo de substâncias e suas concepções na história humana 

 

 Para que compreendamos as representações4 sobre o consumo de substâncias 

psicoativas nas diferentes dimensões do campo de álcool e drogas, faz-se necessário antes 

estabelecer uma inter-relação destas concepções com os movimentos históricos, sociais e 

culturais sobre esta temática. Deste modo, este capítulo busca retomar historicamente as 

representações sobre o uso de substâncias psicoativas ao longo dos séculos. Para tal tarefa, 

serão utilizados como base de consulta alguns autores que se debruçaram sobre o tema, 

utilizando, além disso, de outros autores que o abordaram de modo tangencial.  

 Mota (2009) afirma que o discurso proibicionista, perspectiva hegemônica no campo 

de álcool e drogas, sustentado quase exclusivamente pelo campo moral, conseguiu tornar 

muitas noções atuais sobre drogas naturalizadas no imaginário social. No entanto, percebe-

se que o modo atual de se lidar com as drogas e com os usuários possui atravessamentos 

inquietantes e que apontam inconsistências difíceis de serem explicadas apenas pelos 

elementos presentes nos discursos atuais. Devido a isso, torna-se crucial buscar as raízes 

históricas das representações sociais atuais sobre o uso de substâncias psicoativas, bem como 

sobre os variados aspectos atrelados a este fenômeno. 

 Segundo Mota (2009), historicamente, as concepções sobre o uso de álcool e outras 

drogas giram em torno de três eixos, das representações de pecado, crime ou doença. Como 

o próprio autor afirma, tais eixos não se encontram claramente diferenciados, sendo tal 

divisão feita a partir de uma análise aprofundada sobre as representações que repousam sobre 

este objeto. Estes eixos muitas vezes se entrelaçam e podem, além disso, estar disfarçados 

dentro de representações de profissionais, mesmo sendo o universo profissional de 

representações mais próximo do campo científico, que deveria teoricamente se pautar pela 

objetividade e imparcialidade. Ou seja, por trás de uma concepção advinda de uma figura 

médica, podemos ter, na verdade, uma representação composta por elementos advindos da 

medicina, mas também da religião e da criminalidade. 

 
4 A utilização do termo “representações” no presente capítulo não deve ser confundida com o conceito de 

“representações sociais” que, para Moscovici (2012b), diz da forma que a vida coletiva conseguiu se adaptar 

às condições descentradas de legitimação na contemporaneidade. Ou seja, na Idade Média, por exemplo, não 

podemos falar da existência de representações sociais, mas de representações coletivas, termo cunhado por 

Durkheim. As representações sociais passam a existir apenas após a Idade Contemporânea.  
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 É preciso chamar atenção aqui para o fato de ser uma característica das 

representações sociais a sua hibridez. Conforme nos mostra Moscovici (2012b), as 

representações sociais são fenômenos que carregam em sua essência a capacidade de 

combinar elementos de diferentes ordens, construindo concepções capazes de comportar em 

seu seio a contradição, diferentemente das concepções científicas que buscam a eliminação 

das contradições. Enquanto a ciência busca trabalhar com concepções claras e objetivas, o 

campo das representações sociais não possui a mesma preocupação.  

 No livro, História da Loucura, Foucault (1978) consegue perceber, nos variados 

momentos da era clássica e do nascimento da psiquiatria, como o discurso da moral em 

relação à loucura se encontrava recorrentemente travestido de discurso médico. Muitas 

vezes, a narrativa médica, inclusive, continha pouco de medicina, trazendo afirmações 

advindas de outros campos. Um exemplo disto pode ser visto nos diagnósticos diferenciais 

entre histeria e hipocondria na era clássica. A histeria seria o diagnóstico dado às mulheres 

e a hipocondria aos homens, sendo as causas e os sintomas irrelevantes para a diferenciação 

dos diagnósticos. O que importava para a diferenciação diagnóstica era a questão dos 

costumes. No caso das mulheres, as supostas moleza, voluptuosidade, menor firmeza e 

organização seriam aspectos que justificariam sua doença. Ou seja, o julgamento sobre o 

modo de ser feminino seria determinante para o surgimento da histeria, demonstrando que, 

dentro de uma sociedade marcadamente patriarcal, o jeito da mulher seria considerado como 

suscetível ao adoecimento psíquico. Nota-se, definitivamente, uma maior contribuição da 

moral do que da própria observação médica sobre os fenômenos do corpo. 

 O modo de Foucault abordar a loucura na era clássica, inclusive, possui grande 

contribuição para este trabalho no que se refere à análise da problemática das drogas dentro 

da história humana. A capacidade de Foucault de perceber o pano de fundo de determinados 

discursos sobre a loucura foi crucial para estimular um olhar capaz de fazer uma análise mais 

aprofundada das representações sobre o uso de álcool e outras drogas durante os mais 

diversos períodos. Com contribuição do método da Arqueologia do Saber, metodologia 

amplamente utilizada em História da Loucura, foi possível identificar de modo mais claro 

os momentos em que, junto ao discurso médico, por exemplo, faziam-se presentes outros 

discursos como pano de fundo.  

 Antes de iniciarmos essa retomada histórica, é importante ressaltar alguns pontos. 

Para além da identificação dos eixos da criminalidade, da doença e da religião como basilares 

de concepções sobre o uso de drogas, será incorporado um quarto, o eixo da moral, este 

transitando entre os outros três eixos por vários momentos. Mais à frente, mais eixos poderão 
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ser incorporados, mas, a princípio, trabalhar com estes quatro será suficiente. Ademais, será 

também importante não ficarmos presos à face aparente das conceituações dadas como 

doença, crime ou pecado. Faz-se necessário adentrar mais a fundo e identificar quais 

aspectos estão fundamentando as noções do uso de droga a partir desses eixos. Desse modo, 

pode surpreender o fato de a concepção de doença, por exemplo, não estar sendo embasada 

por elementos da medicina, mas por elementos de outro campo, como o da moral. 

 A identificação dos diferentes eixos será de grande valia não apenas para 

compreender a estruturação das representações sociais e profissionais da atualidade em torno 

do uso de drogas, mas também para nos auxiliar na compreensão dos modelos teóricos atuais 

que embasam o campo científico e profissional no tratamento dispensado aos usuários de 

drogas. A fim de delimitar cada um destes eixos, entendemos como eixo médico aquele em 

que as representações sobre o uso de álcool e outras drogas transitam em torno da noção de 

doença, de uma disfunção no corpo ou na mente do usuário, e que deve ser eliminada. Como 

eixo religioso, classificaremos as representações envoltas na ideia do uso de álcool e outras 

drogas como desvio do caminho que a religião propôs aos homens, sendo o desvio 

considerado pecado. Por eixo criminal, entendemos como aquele em que as representações 

são construídas em torno da ideia de cometimento de ilicitude do usuário de drogas, seja 

pelo consumo de substância ilegal ou pela associação direta ou indireta com a criminalidade. 

Por último, como eixo moral, compreendemos o conjunto de representações que colocam o 

uso de álcool e outras drogas como desvio da norma social, dos bons costumes, enfim, como 

comportamento imoral dos consumidores.  

 Por fim, mais um aspecto que deve ser esclarecido se refere à terminologia “uso de 

drogas”. O uso de drogas, em sentido amplo, pode ser considerado como a utilização de 

qualquer substância que provoque mudanças orgânicas e/ou psíquicas nos seres humanos 

(Escohotado, 2004). Porém, neste trabalho, quando for feita menção ao “uso de drogas”, 

estaremos nos referindo ao consumo de substâncias que historicamente foram vistas como 

problema em um dado período específico. Ou seja, quando for dito sobre uma determinada 

“concepção sobre o uso de drogas”, essa concepção terá como referência aquelas drogas e 

padrões de uso que se colocam como problemáticos para determinada sociedade em 

momentos históricos específicos. 
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3.1. Eixo Religioso: uso de álcool e outras drogas como desvio do caminho de Deus  

 

É reconhecido que o uso de álcool e outras drogas pelo homem se constitui como 

uma experiência milenar. Nos primórdios dessa experiência, a relação com as drogas se dava 

majoritariamente no campo religioso. O uso de substâncias psicoativas pelo homem antigo 

tinha a função de gerar o ex-tase (arrebatar-se; sair de si; elevar-se), do mesmo modo que a 

vivência religiosa lhe conferia tal experiência. Desse modo, em vários momentos da 

Antiguidade fica perceptível que os usos de drogas feitos possuíam um fundamento sagrado, 

sendo estes assimilados ao corpo religioso das sociedades antigas. A embriaguez, por 

exemplo, para além do caráter hedonista, se constituía como uma verdadeira experiência 

religiosa (Escohotado, 2004).  

 Diversas substâncias que hoje encontramos nas listas de substâncias ilícitas, há 

milhares de anos eram utilizadas a partir de um sentido sagrado, sendo o uso associado a 

divindades de suas respectivas culturas. Porém, já em seus primeiros momentos, o campo 

religioso passou a construir concepções negativas sobre o consumo abusivo de substâncias 

quando este estava voltado mais para um caráter hedonista do que para a experiência do 

sagrado. Algumas passagens bíblicas, por exemplo, teciam reprovações ao modo de 

consumo de algumas substâncias (Escohotado, 2004), já se percebendo aqui uma 

preocupação da instância religiosa com os costumes das pessoas, sendo o consumo abusivo 

de drogas considerado uma má conduta. 

 No que se refere às concepções religiosas negativas sobre o uso de drogas, em alguns 

momentos, ficará perceptível a existência de um fundo moral expresso a partir de elementos 

advindos do campo religioso. Esse ponto será de extrema importância para que consigamos 

delimitar de modo mais preciso qual o papel da religião na estruturação de representações 

sobre o consumo de substâncias, uma vez que em alguns momentos a religião se colocará 

como organizadora da normalidade social e escapar de suas normativas seria escapar da 

ordenação social como um todo. Desse modo, perceberemos representações negativas 

construídas pela união de elementos do campo religioso e da moral. 

 Percebe-se, a partir de Moscovici (2012b), que a religião sempre se colocou como 

legitimadora dos conhecimentos e das crenças. Nas sociedades pré-modernas, o seu poder, 

inclusive, se encontrava ainda mais demarcado, sendo o cristianismo, por exemplo, um 

elemento organizador das sociedades no qual fez parte. Nas sociedades pré-modernas, a 

religião não se encontrava apenas como centralizadora das concepções atinentes à 
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experiência do numinoso, mas também se ocupava da organização do modo de conceber o 

mundo social e material. Com isso, fica perceptível a forte associação da religião com a 

moral, bem como os impactos desta associação para as concepções do consumo de álcool e 

outras drogas desde os primeiros momentos desta experiência humana.  

 Por certos períodos, a religião não se colocou como grande empecilho ao consumo 

de substâncias. No período homérico na Grécia (Séc. XII a.C. – Séc. IX a.C.), por exemplo, 

o consumo de substâncias estava alinhado à experiência religiosa, uma vez que se acreditava 

que os efeitos causados pelas substâncias eram, na verdade, experiências causadas por 

intervenções divinas com intermédio do uso de determinada substância (Carneiro, 2008). 

Com o advendo da pólis, a autonomia passou a fazer parte da vivência social da época, 

fazendo com que o consumo de substâncias ganhasse novas nuances, dentro do campo 

médico, a partir da escola hipocrática, e de modo profano, a partir da autonomia das pessoas 

para fazerem o uso (Macrae, 2001; Escohotado, 2004; Carneiro, 2008).  

 E foi a autonomia do uso de álcool e outras drogas que começou, em certo momento, 

a aparecer como um problema para o campo religioso. Isso se deu, mais especificamente, 

com a ascensão do cristianismo como religião hegemônica do Império Romano (Macrae, 

2001; Escohotado, 2004; Carneiro, 2008). Reconhecida a influência do mundo grego no 

mundo romano, a autonomia do uso começa a incomodar uma instituição que tinha como 

pretensão o monopólio da experiência da transcendência e do alívio dos sofrimentos, 

aspectos que as drogas também eram capazes de prover aos homens (Mota, 2009). 

 De representações que poderiam transitar entre a experiência do sagrado, passando 

pelo uso médico e chegando até o uso profano, a Igreja tinha como ideia restringir isso tudo 

apenas ao campo religioso, eliminando o uso de substâncias e substituindo tudo isso pelo 

seguimento de um caminho único, o de Deus. Em relação ao uso das drogas para o êxtase 

ou para o alívio da dor, ambas as finalidades eram reprovadas, pois apenas Deus seria o 

caminho para acessar tais experiências. O alívio da dor só poderia ser conquistado a partir 

da oração, da penitência, da confissão, do uso de relíquias, entre outros meios. A resistência 

à dor seria algo valorizado pelo Pai (Macrae, 2001; Escohotado, 2004; Carneiro, 2008; Mota, 

2009). 

 A hegemonia da Igreja no campo da transcendência seria um empreendimento 

importante para seu crescimento. Toda e qualquer experiência dessa natureza não alinhada 

ao cristianismo, necessariamente seria referente ao mal, ao demônio. A partir disso, a 
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associação entre o consumo de substâncias psicoativas e o mal foi posta e, dessa forma, quem 

fazia uso era um pecador. A concepção do consumidor de substâncias no adentrar da Idade 

Média e até o seu final passou a ficar majoritariamente vinculada à visão de pecado, sendo 

tratada a partir da instituição religiosa. Todo aquele que buscasse o êxtase por um caminho 

autônomo, seria considerado pecador, desviante do caminho de Deus.  

 Por volta do século X tais representações se traduziram nas ações mais negativas 

possíveis às pessoas que consumiam drogas. Marcadas pela visão da associação com o 

Diabo, representadas pelas práticas de bruxaria, muitos usuários de substâncias psicoativas 

sofreram as mais violentas punições praticadas pelos Tribunais do Santo Ofício, marcando 

um momento em que a autonomia do uso, assim como a autonomia da vida, eram aspectos 

completamente sufocados pela Igreja (Pessotti, 1994; Macrae, 2001; Escohotado, 2004; 

Carneiro, 2008).  

 Vale chamar atenção para o fato de que dentro de todo esse longo período 

hegemônico da Igreja no campo das representações sobre os usuários de drogas, em alguns 

momentos a imagem dos bêbados era associada a imagem dos loucos, figuras que neste 

período sofriam fortemente pelas representações morais de sua condição. Assim como os 

loucos, os bêbados eram figuras vistas como falhas nos julgamentos sobre o mundo, além 

de serem pessoas marcadas pela desordem e devassidão (Foucault, 1978; Pessotti, 1994). 

Percebe-se aqui que as concepções sobre estas figuras, já nos idos da renascença, transitavam 

dentro do espectro de representações religiosas (pecado) e morais (desvio da normalidade 

social).  

 A questão moral, naquele período, atravessava o campo religioso. Ao comparar os 

bêbados com os loucos, figuras que à época carregavam grande estigma moral, pode-se 

afirmar que a representação dos usuários de substâncias a partir do campo religioso, além da 

ideia do usuário como desviante do caminho de Deus, foi composta pela percepção do 

bêbado como desviante do caminho dos homens. A partir daqui, percebe-se haver uma forte 

interlocução do campo religioso com o moral, com a religião buscando alinhar tanto os 

desviantes dos caminhos de Deus quanto os desviantes dos caminhos dos homens. 

 Com o fim do feudalismo e o surgimento da burguesia, a Igreja passou a enfraquecer 

sua hegemonia na legitimação dos conhecimentos e das crenças (Moscovici, 2012b). No 

campo das drogas, começou a perder espaço para o campo médico, que começou a utilizar 

das substâncias psicoativas como forma de dar suporte aos problemas que estavam por vir 
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com o novo modo de organização social pós-feudalismo. Deste modo, as concepções de 

associação com o Diabo e bruxaria perderam força, apesar de ter havido a manutenção de 

resquícios dessas representações em períodos posteriores.  

 O resultado do surgimento da burguesia foi o reerguimento da liberdade individual. 

Como resposta à esta transformação social, movimentos de resistências advindos das 

grandes instituições da Idade Média buscaram repreender a incorporação dos novos 

costumes. A Igreja, como uma destas instituições, fora uma das representantes desse 

movimento e o uso de drogas, como um dos comportamentos correspondentes aos novos 

costumes, continuou a ser reprovado, mas agora por outros motivos. Nesse momento, o que 

pareceu marcar as concepções religiosas negativas ao consumo de substâncias foi mais uma 

questão moral do que propriamente religiosa, a partir de um conflito entre duas moralidades, 

a antiga e a nova (Escohotado, 2004). Houve uma preocupação maior com os costumes do 

que com a presença ou ausência de bruxaria e possessão demoníaca no consumo de 

substâncias.  

 Conforme afirma Moscovici (2012b), o surgimento da burguesia provocou um 

conjunto de transformações importantes na vida coletiva. A era moderna teve como impacto 

uma descentralização do poder residente nas mãos de instituições que detinham o monopólio 

da regulação da legitimação dos conhecimentos e das crenças. Igreja e Estado eram as duas 

grandes forças do feudalismo e, com o surgimento da modernidade, acabaram perdendo 

espaço para outros centros mais diversos de poder. Percebe-se então a razão de as 

representações sobre o uso de álcool e outras drogas passarem a ser mais diversas, com as 

representações religiosas se modificando e cedendo espaço para representações oriundas de 

outros campos. 

 Vale aqui ressaltar que a representação de pecado não deixou de existir, mas percebe-

se ter havido um reordenamento em relação à própria percepção do que seria pecado. O 

pecado passou a estar mais próximo da questão do desvio da norma social do que 

propriamente da associação com a bruxaria. Ou seja, a noção de pecado passou a se 

aproximar mais dos desvios que os homens praticavam em relação à norma social, esta 

constituída com contribuições da própria Igreja, do que pela associação com figuras 

demoníacas. Desviar do caminho traçado por Deus para os homens, se constituiria em 

pecado e, coincidentemente, em imoralidade.  
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 Desse período até os dias atuais, a religião passou a representar o uso de álcool e 

outras drogas a partir dessa ótica. Os modos de intervenção propostos pela Igreja consistiram 

na criação de instituições para o acolhimento de pessoas que se encontravam em situações 

de vulnerabilidade associadas com o uso de substâncias, sempre se pautando na reordenação 

dos acolhidos ao bom caminho de Deus. Após o período inquisitorial, as concepções 

religiosas perderam a grande força que possuíam, mas nem por isso a Igreja deixou de se 

encontrar presente na legitimação de representações de pecado e de imoralidade que 

acompanharam os consumidores de drogas.   

 Algumas movimentações do campo religioso possuem influências atuais nos modos 

de representar o consumo de álcool e outras drogas bem como os usuários na atualidade. 

Partindo de representações que hoje se aproximam muito mais da ideia de imoralidade do 

que propriamente de pecado, a religião ainda hoje possui importante influência no campo 

das representações sociais sobre a questão das drogas. O Movimento da Temperança, o 

Prohibition Party, a Anti-Sallon League, entre outros elementos criados ao final do século 

XIX nos EUA, a partir de ideais cristãos, passaram a influenciar de modo muito marcante 

concepções e práticas sobre o uso de drogas, defendendo a ideia da abstinência e criando 

modelos de repressão ao consumo em todo o mundo nos séculos que se seguiram 

(Escohotado, 2004; Fiore, 2005; Carneiro, 2008; Rodrigues, 2008; Alves, 2009; Mota, 

2009).   

 No início do século XX, a religião, em conjunto a outros campos (médico, moral, 

criminal), passou a capitanear o que ficou conhecido como a cruzada moral contra as drogas. 

Todo um processo de demonização das drogas e dos usuários foi colocado em prática na 

virada do século XIX para o XX, tornando as concepções sobre o uso de álcool e outras 

drogas cada vez mais negativas para a sociedade em geral. Uma reação se iniciou de modo 

a enfrentar a autonomia para a compra e consumo de substâncias psicoativas e, em conjunto 

ao campo médico, representado pela Associação Médica Americana e pela Associação 

Farmacêutica, os movimentos religiosos estadunidenses deram início ao chamado 

“proibicionismo” (Escohotado, 2004). 

 A religião, nesses últimos anos do século XX e início do XXI sempre se mostrou 

alinhada aos pressupostos proibicionistas, influenciando de modo significativo na criação de 

representações sociais sobre o consumo de substâncias psicoativas. Ou seja, ela ainda 

continua sendo um dos principais canais de legitimação dessas representações. Além disso, 
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estruturou variadas instituições que buscaram intervir na vida de usuários, como no caso das 

Comunidades Terapêuticas e os grupos de mútua ajuda. Tais serviços foram criados tanto no 

Brasil quanto no mundo e possuem atualmente grande espaço no atendimento de demandas 

advindas de problemas com o consumo de álcool e outras drogas. 

 Em suma, podemos concluir que as representações religiosas sobre o uso de álcool e 

outras drogas giram em torno da ideia de pecado, porém, a partir de três sentidos. O uso de 

álcool e outras drogas como desvio do caminho da transcendência oferecido por Deus, como 

desvio do caminho da moral humana fornecido por Deus e como desvio do caminho do 

sofrimento necessário para se chegar a Deus. Todo e qualquer desvio desses caminhos 

traçados pela religião se constituiria em uma associação com o que não é de Deus, com o 

que não é sagrado, e, consequentemente, com o mal, com o pecado. 

 

3.2. Eixo Médico: uso de álcool e outras drogas como desvio da norma do corpo e da 

mente  

 

Do mesmo modo que o consumo de substâncias a partir do contato com o sagrado 

se constituiu como uma experiência milenar, a sua utilização para fins terapêuticos também 

possui registros antigos que remontam a séculos antes do nascimento de Cristo. A 

estruturação de um corpo sistemático de uso de álcool e outras drogas para fins de tratamento 

de doenças pode ser observada pela primeira vez na Grécia, com o surgimento da escola 

hipocrática, por volta dos séculos V e IV a.C. O surgimento desta escola se deu em meio a 

um contexto de valorização da liberdade individual, do “conhece-te a ti mesmo”, em que se 

percebeu um considerável crescimento do conhecimento à época, sendo uma das expressões 

deste movimento, a evolução do campo médico na figura de Hipócrates (Macrae, 2001; 

Escohotado, 2004; Carneiro, 2008). 

Dentro do chamado Corpus Hippocraticum diversas substâncias passaram a ter uma 

função específica a partir da interação provocada nos sujeitos adoecidos. Substâncias hoje 

consideradas proibidas, à época tinham uma funcionalidade terapêutica, sem sofrerem 

nenhum tipo de restrição. O ópio, por exemplo, tinha grande espaço dentro do espectro de 

ferramentas terapêuticas presente na escola hipocrática (Escohotado, 2004), gozando de 

legitimidade por muitos anos à frente. 

Nos séculos seguintes, o campo médico, representado majoritariamente pela escola 

hipocrática, continuou discorrendo sobre a questão do consumo de substâncias, com 
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pouquíssimas ou quase nenhuma visão negativa sobre o uso destas5. Porém, a autonomia de 

que dispunham os médicos e as pessoas no consumo de substâncias começou a dissolver 

com a ascensão do cristianismo como religião hegemônica no Império Romano (Macrae, 

2001; Escohotado, 2004; Carneiro, 2008). A medicina, por ter como ferramentas de 

intervenção a prescrição de variadas drogas, passou a sofrer muitas perseguições da Igreja 

na Idade Média, principalmente no período inquisitorial (Escohotado, 2004).  

A partir de então, a medicina teve que se desdobrar a fim de manter o consumo de 

substâncias como uma técnica incorporada ao seu conjunto de intervenções sobre as doenças. 

É importante ressaltar que o âmbito médico, mesmo com a pressão exercida pela Igreja 

durante 10 séculos até o surgimento da Renascença, em nenhum momento se manteve alheio 

no que se refere a utilização de drogas. Desde as Cruzadas, com as trocas econômicas, 

culturais e científicas estabelecidas com o Oriente, houve um desenvolvimento importante 

da medicina no Ocidente, sendo o uso de fármacos difundido neste período (Escohotado, 

2004; Vargas, 2008). 

A medicina, durante todo o período de perseguição às práticas externas ao campo 

religioso, teve que buscar formas de superar a repressão causada pela Inquisição no meio 

farmacológico e terapêutico, bem como o conjunto de representações geradas pela Igreja. 

Primeiro foi preciso desassociar a existência de um aspecto sobrenatural nas plantas, 

ressaltando a banalidade que estas carregavam. Em segundo, foi necessário demonstrar os 

benefícios que estas traziam ao serem utilizadas na medicina. Paracelso, uma das figuras 

mais importantes da medicina e da alquimia do século XVI, tivera importante papel para o 

estabelecimento desta transição (Macrae, 2001; Escohotado, 2004; Vargas, 2008). 

 Retomando Moscovici, podemos nos deter um pouco sobre o processo pelo qual a 

medicina tentou criar espaços protegidos para a utilização de substâncias com fins 

farmacológicos. Por volta do século XVI, não podemos ainda definir a existência de um 

campo realmente científico bem estruturado, mas em vias de nascimento. Mesmo assim, 

podemos pensar que a tentativa da medicina foi de criar um universo reificado de 

conhecimento sobre o consumo de drogas, tornando este espaço mais resistente às 

representações oriundas do campo metafísico religioso, este não condizente com a 

observação dos efeitos das drogas sobre a naturalidade dos organismos. 

 A contraposição feita pela medicina às representações e práticas oriundas da Igreja 

em relação ao consumo de algumas substâncias foi um aspecto importante para a perda de 

 
5 Pelo menos, dentro da literatura consultada, não foi encontrado nada diferente deste sentido.  



44 
 

poder da Igreja sobre este campo ao final da Idade Média. Alguns médicos iniciaram um 

movimento de oposição às concepções advindas de obras como o Malleus Malleficarum 

(Martelo das Bruxas) e o Compêndio dell’Arte Essorcista, importantes obras da Inquisição 

escritas por volta dos séculos XV e XVI, interpondo um novo olhar sobre a questão do uso 

de drogas.  

 O momento em que a medicina se volta contra os desmandos do cristianismo é 

simultâneo à ascensão do renascimento e da burguesia. Este momento ficou marcado pela 

recuperação de uma certa autonomia e de importantes transformações na relação do homem 

com Deus. No mesmo sentido, a relação do homem com as drogas se modificou (Macrae, 

2001; Carneiro, 2008), com novas significações sendo dadas ao uso de drogas, 

principalmente nos efeitos causados no homem. Os resultados ocasionados pelo consumo 

não mais foram vistos sob a ótica da existência de um demônio nas substâncias, capaz de 

obnubilar as faculdades de julgamento, mas a partir de efeitos naturais que cada planta seria 

capaz de produzir no corpo e no espírito6 (Escohotado, 2004). 

 Com o surgimento da sociedade burguesa, a medicina passou a ganhar muito espaço 

dentro desse novo modo de organização social. Houve uma maior liberdade para o uso de 

drogas tanto a nível terapêutico quanto hedonista, e os campos médico, farmacêutico e 

químico se colocaram como importantes elementos de suporte na salvaguarda dessa 

liberdade ao uso pagão (Escohotado, 2004). Até este momento, por volta do século XVI, a 

medicina aparentava estar desassociada do âmbito moral em relação ao consumo de drogas, 

este mais próximo do campo religioso, em uma clara tentativa de retorno aos antigos 

costumes da Idade Média e de reprovação aos novos costumes. Apesar disso, tal afastamento 

entre medicina e moral deixou de existir nos séculos subsequentes. 

 Na transição da Idade Média para a Moderna, a medicina começou a debruçar mais 

sobre aquilo que poderia ser considerado como aberrante à época. O que antes era papel da 

Igreja, com a perda gradual de poder, passou a ficar à disposição dos médicos, que se 

ocuparam de discorrer sobre os acometimentos do corpo e do espírito. As questões 

relacionadas ao consumo de substâncias, do mesmo modo, passaram a ser tratadas mais 

próximas do campo médico (Pessotti, 1994). Foi a partir deste momento que a medicina e a 

moral estreitaram os laços que, como afirma Foucault (1978), já eram possíveis de ser 

visualizados desde o surgimento da medicina na Grécia.  

 
6 Conforme o dicionário filosófico de Abagnano (2007), um dos significados de “espírito” e predominante na 

filosofia moderna e contemporânea é do “espírito como alma racional ou intelecto”, significado utilizado no 

presente texto. 



45 
 

 O que se percebe é que na Idade Média as figuras que mais legitimavam um conjunto 

de representações morais sobre o uso de álcool e outras drogas estava atrelado ao campo 

religioso. Com a ascensão da medicina na Idade Moderna, quem passa a ocupar também esse 

lugar são os médicos. A explicação para tal transposição se deve à questão de quais 

personagens passaram a discorrer sobre os modos de sociabilidade considerados normais. Se 

antes era a Igreja quem os definia, agora era a medicina que os começa a delimitar e, com 

isso, a moralidade passa a se tornar uma especificidade anexa à prática médica. 

 Por volta do século XVII conseguimos perceber dois modos de concepção sobre o 

uso de álcool e outras drogas advindos do campo médico, um mais próximo às preocupações 

com os acometimentos do corpo e da mente e outro mais próximo à questão da conformação 

dos costumes. Plater, em 1625, define a embriaguez como uma das causas da loucura 

(Pessotti, 1994). A colocação da embriaguez como um problema parece se dever ao fato de 

o uso excessivo de álcool acarretar um distúrbio. O uso do álcool, quando não gerador de 

um outro mal, não seria visto como problemático. Em sentido semelhante, Escohotado 

(2004) mostra como o uso do ópio só era visto como problema quando identificados raros 

casos de abuso. A esse modo de representação do campo médico, parece haver uma maior 

preocupação com as questões de doença do que com as de costumes.  

 Encontramos, no entanto, um outro modo de representação do consumo advindo do 

campo médico. Foucault (1978), ao demonstrar a questão da criação dos “Hospitais de 

Loucos”, locais destinados a receber todos aqueles que não se encontravam alinhados aos 

ditames sociais, mostra como os bêbados são inseridos a estes locais no século XVI. No 

século seguinte, aos bêbados, foi dada a classificação de “pobres do demônio”, por serem 

incapazes de seguir as normas necessárias para lhes conferir uma vida longe da miséria. Vale 

aqui chamar atenção para o fato de, à esta época, os médicos ainda não terem tanta voz e 

espaço dentro dos Hospitais Gerais, no entanto, já se encontravam presentes em seu corpo 

técnico, tendo participação no conjunto de visões que estas grandes instituições eram capazes 

de criar. A partir desses registros, percebemos um conjunto de representações mais voltado 

à questão moral do que em relação à doença.  

 Nos séculos que se seguiram, o campo médico foi ganhando cada vez mais poder na 

definição do que era considerado moral ou imoral na questão do uso de substâncias. Nos 

primeiros séculos da era moderna, quem mais sofria com as representações negativas 

advindas do campo médico eram os “bêbados” (Escohotado, 2004). As preocupações em 

relação ao alcoolismo tinham muito mais um fundamento moral do que propriamente 

médico, uma vez que as figuras médicas estavam mais preocupadas com a questão do 
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ordenamento social das sociedades burguesas. Nesse caso, o que se percebe é que a noção 

de doença transita dentro de um espectro que vai dos acometimentos do corpo e da mente 

até o ajustamento social, sendo também considerados doentes aqueles que se encontram 

como desviantes à norma. Percebe-se que, desde esse momento, dentro do âmbito médico, 

há uma dificuldade em estabelecer uma divisão clara entre critérios médicos e morais.    

 Enquanto a medicina do século XVI buscava criar um espaço “reificado” de 

compreensão do consumo de drogas, esta se mostrava mais afastada das questões morais que 

perpassavam o uso, inclusive blindando em muitos momentos pessoas que necessitavam 

fazer uso de substâncias conforme uma necessidade médica. Quando a medicina passou a 

ganhar poder dentro da nova lógica de organização social, se aproximou muito do campo 

moral, sendo influenciada e influenciando a criação de concepções morais quanto aos 

consumidores, se mostrando mais suscetível às interlocuções com o universo do senso 

comum. 

 Enquanto o uso de álcool era reprovado pelo campo médico, outras substâncias 

passaram a ganhar cada vez mais legitimidade. A medicina, com o avanço da 

industrialização e da urbanização, passou a dar mais importância para a utilização de 

medicamentos, ferramentas capazes de auxiliar na readequação daqueles que se encontravam 

desviantes da nova lógica social. Os medicamentos naturais seriam capazes de promover os 

reajustes aos desvios provocados pela urbanização. A partir disso, nota-se um maior poder 

dos médicos na relação entre eles e os doentes e algumas substâncias passam a ser adoradas 

pela medicina, como o ópio, por exemplo (Foucault, 1978). 

 Vargas (2008) mostra como as drogas foram importantes para a dissolução do 

sentimento de impotência que a medicina carregava no século XVIII. Talvez isso nos ajude 

a entender o porquê de apenas o uso de álcool ser visto como problema neste século, 

enquanto os usos de outras substâncias passaram longe disso. A aprovação médica em 

relação a algumas substâncias capazes de provocar alterações nos organismos pode ter 

afastado, nesse ínterim, o consumo dessas substâncias do julgamento moral. O álcool, por 

não dispor de nenhuma função médica e por já estar tão associado a um conjunto prévio de 

representações negativas, acabou carregando todo o peso das concepções negativas em torno 

da ebriedade. O que chama atenção aqui é a capacidade do critério médico de afastar o 

julgamento moral sobre o uso de determinadas substâncias nesta época. Podemos pensar que 

a proximidade da medicina à ideia de um universo reificado pode ter afastado o consumo de 

algumas substâncias de visões negativas oriundas do senso comum. 
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 O desenvolvimento do capitalismo, bem como seus efeitos colaterais, fez com que a 

medicina, a farmácia e a química tivessem que avançar de modo importante nos séculos 

seguintes. Tal avanço no campo farmacêutico acabou sendo arrolado a um processo 

contemporâneo ao desenvolvimento do capitalismo no final do século XVIII e início do XIX, 

o da medicalização dos corpos e da vida (Foucault, 1988). Os médicos colocaram-se como 

figuras capazes de definir o uso de álcool e outras drogas como solução ou como problema, 

gerando uma relação paradoxal da medicina em relação ao consumo de substâncias, relação 

que transita dentro de um limiar tênue entre a heteronomia médica e a autonomia dos 

usuários (Carneiro, 2008).  

 Conforme mostra Escohotado (2004), por volta deste período, o uso de álcool e outras 

drogas passou a ser quase que exclusivamente terapêutico e profano. Ele agora estaria 

vinculado aos problemas advindos das nascentes sociedades industriais, aos acometimentos 

psíquicos oriundos de um novo modo de organização da sociedade. As substâncias 

psicoativas ganharam cada vez mais espaço na vida das pessoas. Os problemas econômicos 

e sociais, a migração do campo para a cidade, a formação dos subúrbios devido à urbanização 

desorganizada, a crise da fé religiosa, entre outros problemas, fizeram com que as drogas 

passassem a se tornar uma bengala de suporte a isso tudo. 

 Somando-se aos problemas decorrentes do desenvolvimento capitalista, as guerras 

começaram, pela primeira vez, a demandar o auxílio de substâncias para o enfrentamento 

aos danos causados nos soldados. Uma das grandes drogas deste momento foi a morfina, 

utilizada como meio de dar alívio aos ferimentos causados nos soldados por guerras como a 

civil americana (Mota, 2009) e a guerra franco-prussiana. O “boom” de dependentes em 

morfina após as guerras começou a chamar atenção do meio médico e, a partir de então, 

passou a suscitar nesse campo as primeiras concepções negativas sobre aqueles que 

buscassem fazer o consumo de substâncias psicoativas para além das prescrições médicas. 

Enquanto utilizada para sanar a dor, a morfina era concebida de modo aceitável, mas quando 

este uso passou a extrapolar a frequência e o tempo estipulados pelos médicos, já se começou 

a perceber uma “falha no caráter” (Escohotado, 2004). 

 Cada vez mais foi se tornando perceptível uma forte aproximação do discurso médico 

com o discurso moral. Em relação ao uso de substâncias, esse parentesco pareceu incidir 

sobre o uso autônomo de drogas, uma vez que as prescrições médicas, se seguidas 

corretamente, imunizavam o usuário das concepções morais negativas. O abuso de uma 

substância sem nenhum fim terapêutico, como o álcool, era capaz de gerar um número ainda 

maior de representações morais. O que se percebe é que o principal papel da medicina no 
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campo das representações sobre o uso, neste momento, foi o de livrar alguns usuários de 

drogas dos julgamentos morais e, ao mesmo tempo, identificar, classificar e reprimir aqueles 

que possuíam um padrão de uso autônomo e que faziam o consumo de substâncias sem fins 

terapêuticos. 

 A seletividade percebida no campo médico em relação ao consumo de substâncias é 

o que marcou a presença de um paradoxo em relação às drogas. Eram os médicos que 

prescreviam drogas a fim de proporcionar alguns ajustes àqueles que sucumbiam às pressões 

advindas do capitalismo industrial e dos processos de urbanização. No entanto, eram também 

eles que condenavam os usuários quando estes faziam um uso que não passasse pela 

prescrição médica. O que parece que definia este paradoxo era uma questão de poder, de 

transição entre a heteronomia médica e a autonomia dos usuários, em que no segundo caso 

o saber-poder médico perde força. A fim de recuperar seu lugar de poder, o campo médico 

utilizava do investimento moral que historicamente o acompanhava, produzindo um 

conjunto de visões morais negativas em relação ao uso autônomo de drogas. 

 Ao final do século XIX e início do século XX a medicina passou a se aliar a outros 

campos que reprovavam o uso de substâncias. Próxima do campo religioso, a medicina 

colocou-se como um dos pilares para a construção de um aparato mundial de repressão ao 

consumo. Em conjunto aos campos religioso e de segurança, a medicina encabeçou uma 

verdadeira cruzada contra as drogas, um processo de criação de uma grande estrutura estatal 

com o objetivo de proibir o uso de álcool e outras drogas em todo o mundo. Nascida nos 

EUA, tal convergência que se iniciou teve importantes implicações a nível mundial até os 

dias atuais (Escohotado, 2004).  

 Nos EUA, na primeira década do século XX, a Associação Médica Americana e a 

Associação Farmacêutica em conjunto a alguns segmentos religiosos iniciaram um 

movimento que tinha como intuito proibir e controlar o consumo autônomo de substâncias 

psicoativas na sociedade (Escohotado, 2004). O que se percebe é que ambos os lados dessa 

união queriam obter algum modo de controle sobre o consumo de substâncias. Do lado 

religioso, o monopólio das experiências de transcendência e das vias de alívio do sofrimento, 

enquanto do lado médico, o controle hegemônico sobre as ferramentas terapêuticas. 

 De modo geral, o século XX ficou marcado por um forte alinhamento do meio 

médico ao chamado proibicionismo. As figuras médicas, que já dispunham de grande 

legitimidade social no que tange a definição dos costumes nos séculos anteriores, 

continuaram ganhando cada vez mais poder, sendo responsáveis diretos pela criação de 

representações sobre a questão do uso e dos usuários de drogas. Tais influências não se 
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restringiram à dimensão sociocultural, mas também nas outras dimensões, como na produção 

de artigos acadêmicos sobre a drogadição (Fiore, 2005) e com a participação de médicos no 

processo de criação de leis repressivas ao consumo de substâncias, primeiramente nos EUA 

e depois no mundo todo, sendo estas figuras essenciais para a definição do que é lícito e 

ilícito na questão do consumo (Escohotado, 2004; Rodrigues, 2008; Alves, 2009; Mota, 

2009).    

 Vale aqui fazer um adendo quanto a participação do meio médico na definição das 

concepções sobre os usuários de drogas. Por volta da década de 20 do século passado, a 

Associação Médica Americana se desvinculou da perspectiva proibicionista pelo fato de a 

própria medicina ter sofrido com as repressões oriundas da lógica da proibição. Com isso, o 

meio médico se transformou num denunciante do empreendimento moral exercido pelo 

proibicionismo, tentando associar aos usuários de álcool e outras drogas os rótulos de doença 

e criminalidade, estabelecendo um “estigma moral” sobre eles (Escohotado, 2004; Mota, 

2009).  

 Percebe-se que quando a medicina vê seu poder técnico desfeito, ela renuncia às 

atribuições oriundas do universo do senso comum e passa novamente a se fiar à sua postura 

científica, denunciando a questão da moralidade da qual ela própria fez parte anos antes. O 

que se percebe em todo o percurso histórico da questão das drogas, é que a medicina ora se 

aproxima do universo de compreensão reificado (postura científica) ora se localiza no 

universo consensual de compreensão (senso comum). Assume a primeira postura quando 

percebe que variáveis de outros campos (religião, segurança, moralidade) afetam sua 

autonomia quanto à prescrição de substâncias farmacêuticas e se volta à segunda quando 

percebe que a autonomia do uso se encontra na mão dos usuários, escapando à prescrição 

correta para um funcionamento social desejável.   

 Porém essa contraposição do campo médico ao empreendimento moral proibicionista 

se manteve até um certo momento. Por volta da década de 60 há uma reaproximação da 

medicina norte-americana ao proibicionismo, compartilhando novamente uma coexistência 

com os eixos de representações de criminalidade, da religião e da moral. Neste momento, a 

partir do trabalho de Jelinek, The disease concepto of alcoholism, a ideia de alcoolismo 

deixou de ser vista como sintoma (Ramos & Woitowitz, 2003), passando a ser entendida 

como doença dentro do âmbito das ciências médicas (Mota, 2009; Perrenoud & Ribeiro, 

2011). 

 A relação entre medicina e proibicionismo se tornou ambivalente neste momento, 

pois, ao mesmo tempo em que a primeira criticava as bases de sustentação do segundo, 
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sedimentando um discurso crítico que seria alimentado nos anos seguintes, acabou também 

fornecendo elementos para a repressão ao uso de drogas. Na década de 60, o Comitê de 

Especialistas em Drogas Aditivas e a OMS fizeram reformulações no conceito de drogas 

aditivas e concluíram que a definição de abuso de álcool e outras drogas nunca havia 

recebido uma fundamentação científica, sendo embasada pretensiosamente pelo 

proibicionismo.  

 Diante disso, uma outra conclusão se desdobrou, a de que as distinções feitas entre 

drogas lícitas e ilícitas eram arbitrárias e que a questão do abuso e dos danos causados pelas 

drogas dependeria muito mais da relação do usuário com a sua substância de uso. Ou seja, 

não eram apenas drogas ilícitas que causavam dependência, as lícitas também poderiam 

causar, até as com finalidade médica, e a relação do usuário com a droga deveria ser levada 

em consideração. Drogas ilícitas também poderiam não causar nenhum tipo de dependência. 

Dentro do campo médico, substituíram-se os termos adicção e hábito por dependência. A 

partir destas considerações, médicos, químicos e toxicólogos, além da OMS e o Comitê, 

buscavam se distanciar do posicionamento proibicionista que baseava suas concepções por 

um fundamento quase que exclusivamente moral (Escohotado, 2004).   

 Porém, na tentativa de sustentar sua posição, o proibicionismo assimilou a noção de 

dependência como sucedânea da ideia de doença sobre o abuso de drogas. Com isso uma ala 

da medicina passou a se associar à perspectiva proibicionista e estas duas linhas, a partir de 

então, se mantiveram unidas como se fossem complementares. É aqui que se encontra o 

paradoxo. A medicina, na tentativa de promover um discurso crítico bem fundamentado em 

relação ao proibicionismo, acabou, ao final, sendo incorporada por ele. Se antes, ao discurso 

proibicionista lhe faltava um embasamento médico em relação à ideia de doença, neste 

momento, com a anuência da medicina, tal discurso passou a permear artigos e livros 

científicos por todo o mundo. Isso mostra a forte capacidade adaptativa do proibicionismo 

em toda a sua existência. 

 Vale aqui abrirmos um parêntese e traçarmos um possível paralelo. Segundo 

Moscovici (2012b), um caráter presente nas representações sociais é a sua permissibilidade 

à contradição. Ou seja, a ambiguidade é algo que dentro do campo das representações sociais 

não se coloca como um problema. Podemos ainda apontar um outro aspecto, a característica 

da hibridez. As representações sociais são altamente mutáveis, permitem as contradições e 

as assimilam. A hipótese que se pretende desenhar aqui é a de que o discurso proibicionista, 

por ser possivelmente embasado em sua maior parte por contribuições oriundas do universo 

consensual, tem como grande característica a mutabilidade, uma boa assimilação das 
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contradições e uma maior capacidade de adesão dentro da coletividade social. Assimilar o 

discurso médico não se colocou como um empecilho ao proibicionismo, tensionando os 

conceitos de doença e dependência e os adequando aos campos religioso e moral.  

 O novo posicionamento da medicina foi de extrema importância para os desafios que 

o proibicionismo teve que enfrentar nos anos subsequentes. A década de 70 ficou marcada 

pelo clímax da guerra contra as drogas associadas ao movimento de contracultura. O 

consumo de substâncias como LSD e maconha traziam grandes incômodos aos mais 

conservadores, apesar de tais substâncias não trazerem como resultados questões 

relacionadas à violência, demência, dependência ou intoxicação (Escohotado, 2004).  

 O fato de tais substâncias não produzirem dependência e nem outros efeitos 

marcadamente destrutivos criou um problema para o campo médico neste momento. O que 

conferia, até então, poder à medicina dentro do controle de substâncias era a definição de 

dependência. Porém, sem a identificação desta condição nos usuários destas substâncias, 

seria necessário encontrar um outro motivo para a proibição de substâncias. Importantes 

mudanças tiveram que ser feitas, sendo estas já vistas na Convenção Sobre Substâncias 

Psicotrópicas em 1971 na cidade de Viena, em que fica definido que os Estados deveriam 

zelar pelo juízo, percepção e estado de espírito das pessoas, sendo os médicos os 

responsáveis por esse imperativo, definindo quais drogas poderiam ou não ser consumidas, 

a partir de uma funcionalidade médica pré-estabelecida (Escohotado, 2004).  

 A nova regulação criou o conceito de psicotrópicos a fim de permitir o controle, 

entendendo este termo como “substâncias capazes de provocar alterações na mente”. A partir 

deste reajustamento, as drogas ficam divididas em quatro listas:  

(...) a I enumera substâncias sem nenhum uso médico nem científico; 

a II substâncias com alguns usos médicos; a III com bastantes; e a 

IV com muitos usos médicos ou científicos. Dispor dos fármacos 

incluídos na lista I exigiria trâmites insuperáveis até para os mais 

insignes toxicólogos e terapeutas, enquanto os demais poderiam ser 

fabricados e vender-se com receita médica. Os das listas II e III 

ficavam submetidos também a fiscalização internacional, 

controlando-se o seu volume de produção. (Escohotado, 2004, p. 

153) 

 

 A classificação de uso médico e científico foi o que definiu, a partir de então, o 

controle sobre as substâncias que podiam ou não ser utilizadas. Proibiu-se quase todas as 

substâncias e colocou-se nas mãos dos médicos o controle de drogas a partir de seus 

parâmetros. Substâncias como MDMA, maconha, entre algumas outras, que possuíam 
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menos efeitos danosos do que o álcool e outras drogas lícitas vendidas em farmácias 

(Ribeiro, Malcher-Lopes & Menezes, 2012), foram colocadas dentro das listas que proibiam 

sua comercialização para fins recreativos ou terapêuticos. O álcool, não tendo nenhum 

benefício médico, continuou a ser comercializado. 

 Fica claro que a medicina, após tanto denunciar o empreendimento moral, religioso 

e criminal, agora trabalhava completamente em acordo com tais posicionamentos. Ela 

trabalhava a favor das representações morais, quando proibia o uso de determinadas drogas 

apenas pela associação destas com determinados grupos e comportamentos, a favor das 

concepções religiosas, ao restringir a possibilidade de utilização de drogas para fins de busca 

do êxtase fora da religião, e a favor das representações de criminalidade, quando definia que 

apenas as drogas com fins médicos ou científicos poderiam ser acessadas pelas pessoas, 

incorrendo em crime aqueles que consumissem ou vendessem drogas que não 

correspondessem a estas finalidades.   

 A partir deste posicionamento, podemos compreender a medicina como parte 

integrante de um ciclo de aprisionamento e exclusão social do usuário de drogas. Os campos 

religioso, criminal e moral funcionam como os componentes restantes deste jogo. O papel 

da medicina é o de definir quais substâncias podem ou não ser utilizadas, muitas vezes se 

fundamentando em posicionamentos não correspondentes ao seu próprio campo, mas de 

outros, como demonstrado acima. É também o campo médico, investido de sua roupagem 

moral, que mais a frente buscará, junto à religião, conformar aqueles usuários que incorreram 

no “erro” de fazer uso das substâncias proibidas pelo próprio campo médico.  

 As representações originadas pelo campo médico, em suma, transitam entre dois 

pontos, da heteronomia médica à autonomia dos usuários. Em um polo, quando o uso de 

álcool e outras drogas é feito dentro da prescrição médica, a medicina, além de não utilizar 

de seu investimento moral para representar este uso, é capaz de afastar em certa medida os 

eixos de concepções negativas advindos da religião, da criminalidade e da moral. Na outra 

extremidade, quando o uso de substâncias psicoativas se torna autônomo, a medicina passa 

a dispor de seu posicionamento moral, construindo um conjunto de representações a partir 

das noções de doença e de normalidade social. Assim como a religião busca a exclusividade 

no fornecimento das experiências do êxtase e do alívio dos sofrimentos, a medicina parece 

buscar o monopólio do controle sobre os corpos e sobre a vida, como bem salientado por 

Foucault (1988) e observado historicamente na relação da medicina com a experiência do 

consumo de drogas.  
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3.3. Eixo da criminalidade: uso de álcool e outras drogas como causa do caos social 

 

As representações sobre o uso de álcool e outras drogas oriundas do campo da 

criminalidade possuem uma existência muito mais recente em relação às advindas dos outros 

eixos. O consumo de substâncias psicoativas passou a ser visto sob a ótica da criminalidade 

somente após a estruturação de um complexo aparato constituído por leis e por organismos 

de repressão. Partindo desta perspectiva, pode-se considerar que as concepções de uso de 

drogas pela via do eixo criminal só começaram a se formar a partir do século XX, quando as 

primeiras leis e estruturas de repressão foram criadas. 

Partindo do pressuposto de que anteriormente ao século XX o que temos são 

discussões pontuais em torno da vinculação de usuários de substâncias psicoativas à 

criminalidade, iniciamos a apresentação da construção deste eixo de representações a partir 

do final do século XIX e início do XX, com o início da estruturação de um aparato estatal 

que objetivava controlar a venda e o uso de drogas. A partir de uma confluência de forças, 

principalmente do meio médico e religioso, iniciou-se a criação de um conjunto de leis e de 

órgãos estatais de repressão que, posteriormente, se estenderam pelo mundo (Escohotado, 

2004). 

Uma década após a união dos segmentos puritanos com os segmentos médicos nos 

EUA em 1903, já se iniciavam as discussões e a formulação de legislações e órgãos estatais 

para a repressão ao consumo de drogas. Em 1913, houve uma discussão no congresso 

estadunidense para que houvesse controle da venda de ópio, morfina e cocaína. Em 1914 foi 

aprovado o Harrison Act, lei que colocava na mão dos médicos o controle sobre o uso de 

substâncias e a definição do que era terapêutico ou não sob responsabilidade de um novo 

órgão, o Narcotics Control Department (NCD) (Rodrigues, 2008; Mota, 2009).  

 Logo nos primeiros anos de estruturação deste complexo sistema de repressão ao uso 

de álcool e outras drogas nos EUA, já se percebe uma tentativa de extensão do mesmo para 

o mundo. Em 1914, deu-se o primeiro passo deste processo, com a assinatura da Convenção 

de Haia, em que ficou proposto às nações a responsabilidade de controlar a produção e 

distribuição de ópio, morfina e cocaína (Macrae, 2001; Escohotado, 2004). Tal convenção 

foi apenas a primeira de um conjunto de convenções que foram realizadas nos anos seguintes 

a fim de dar robustez a proposta proibicionista sobre as drogas.  

Daqui em diante, o que se começa a perceber são mudanças repentinas nos status de 

pessoas que faziam consumo de drogas ou que se encontravam associadas de algum modo a 

elas. De um dia para outro, uma pessoa que fazia uso de uma substância específica passou a 
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ser classificada como criminosa e, além disso, tivera que se envolver com o crime de algum 

modo a fim de ter acesso à droga que costumeiramente consumia. 

É o que se percebe, por exemplo, com a proibição ao uso de tabaco em vários estados 

norte-americanos em 1914 (Escohotado, 2004) e com a criação da Lei Seca (Volstead Act) 

nos EUA em 1919 (Escohotado, 2004; Alves, 2009; Perrenoud & Ribeiro, 2011). Drogas 

hoje consideradas lícitas, que se pode comprar em qualquer padaria ou supermercado, 

utilizadas em outros momentos, arrolariam os usuários dentro do espectro da criminalidade. 

Esse mesmo processo começou a se estender ao uso de variadas outras substâncias que, no 

início do século XX, dispunham de total liberdade para venda e consumo.  

Segundo Rodrigues (2008), o Voltead Act é considerado como a primeira lei 

proibicionista da contemporaneidade. Com o objetivo de proteger os cidadãos dos males 

provocados pelo uso de álcool, o Volstead Act produziu um resultado ainda mais perigoso 

para a sociedade, a criação do crime organizado (Mota, 2009), efeito consequente a todas as 

ações proibicionistas que se seguiram no século XX (Escohotado, 2004). Além de ter 

categorizado os usuários de álcool e outras drogas como criminosos, quando as leis 

proibiram o uso, o proibicionismo passou, de modo indireto, a colocar os usuários em contato 

com o crime organizado, mercado paralelo criado a partir da proibição da produção, 

distribuição e venda de drogas. A associação do consumidor de drogas com a criminalidade 

foi se aprofundando a cada lei de repressão criada. 

A criação da Lei Seca acabou produzindo um elemento causador de efeitos 

devastadores para os EUA e que teve reverberações pelo mundo todo até os dias atuais, o 

narcotráfico. Com a proibição da produção e da venda de álcool, abriu-se espaço para a 

estruturação de um mercado paralelo que atendeu à demanda de pessoas que não abriram 

mão de consumir álcool, mesmo com as fortes restrições. O comando desse mercado ficou 

a cargo das máfias e a questão da violência começou a se tornar um problema de grandes 

proporções (Escohotado, 2004; Mota, 2009). A associação básica que começou a surgir foi 

a de que a criação do tráfico se deu pelo fato de existirem pessoas que não desistiam de fazer 

uso de álcool e, criou-se, então, a representação do usuário como financiador do tráfico e, 

inevitavelmente, um criminoso. 

Nos anos que se seguiram a estas primeiras movimentações do proibicionismo, 

variadas conferências internacionais ocorreram no sentido de aumentar o espectro de 

substâncias proibidas ao consumo não médico, bem como a repressão àqueles que 

rompessem tais normativas seja pelo tráfico ou pela posse. Tivemos em 1925 e em 1931 as 

Conferências Internacionais de Genebra e em 1971 a Convenção sobre Substâncias 
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Psicotrópicas na cidade de Viena (Escohotado, 2004). A lógica proibicionista passou a se 

tornar um empreendimento mundial, estendendo-se para países além dos EUA, sendo um 

destes países, o Brasil.   

Por volta da década de 70, como já descrito em subtópico anterior, o segmento 

médico encontrava-se novamente alinhado aos pressupostos proibicionistas. Às figuras 

médicas cabia a tarefa de classificar substâncias como lícitas e ilícitas. No mesmo sentido 

em que mais drogas iam sendo classificadas como ilícitas, mais o narcotráfico crescia e, 

consequentemente, mais usuários foram sendo representados como criminosos. 

Independentemente dos efeitos sociais provocados por algumas drogas, parece que o fato de 

uma determinada substância ser classificada como ilícita era suficiente para suscitar 

concepções de criminalidade sobre os consumidores. A partir da Convenção de Viena, 

qualquer droga capaz de provocar alterações na mente e classificada como substância sem 

finalidade médica ou científica foi colocada em uma lista de substâncias proibidas para o 

uso (Escohotado, 2004). 

Em conjunto ao aumento da repressão ao consumo de drogas, neste momento se 

colocou em marcha um outro processo importante, o do declínio do Estado de Bem-Estar 

Social. Por volta das décadas de 70 e 80 começa-se a perceber uma redução gradativa de 

gastos sociais dos governos com seus povos. O resultado deste processo se desenrolou no 

aumento dos focos de miséria (Escohotado, 2004), com o Estado deixando uma lacuna capaz 

de fazer com que um maior número de pessoas inevitavelmente adentrasse o campo da 

criminalidade por diferentes vias. Às lacunas deixadas pelo Estado, um poder paralelo 

começou a colocar-se como uma fonte de suporte, os grandes cartéis de drogas.  

As agruras sociais, a miséria, a violência, entre outras situações de vulnerabilidade, 

foram explicadas pelos governos e pela mídia como resultado da presença disseminada de 

drogas nos meios mais carentes (Escohotado,2004). Ademais, todas as situações de violência 

provocadas pelo tráfico de drogas teriam como responsável, conforme as visões das pessoas, 

o usuário de drogas, pois se o mesmo não fizesse uso, não haveria a necessidade do tráfico. 

Todas estas situações foram afundando o consumidor de substâncias ilícitas dentro de um 

conjunto de representações de criminalidade de difícil dissolução.  

Da década de 80 para os dias atuais, o mercado de drogas continuou crescendo junto 

ao gradativo enrijecimento das políticas proibicionistas. Novas drogas e novos padrões de 

consumo foram se estabelecendo. Drogas com preços relativamente baixos, com efeitos 

muito mais potentes, com resultados desconhecidos no corpo e, também, com maior 

toxicidade (Escohotado, 2004; Rodrigues, 2008).  
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Segundo Mota (2009), crimes que tiveram relação com as drogas quase triplicaram 

nos EUA, chegando ao número de 1 milhão e meio de prisões, sendo 80% destas, de negros 

e hispânicos. A maioria dos encarcerados foram pegos com pouca quantidade de drogas, 

qualificados como pequenos traficantes e sem nenhuma passagem anterior pela polícia. 

Pelos números, é possível afirmar que há uma orientação racial em relação aos 

encarceramentos, deixando claro que, além das questões econômicas e sociais que tornam 

pessoas de classe baixa mais vulneráveis à associação com o mundo das drogas, as 

representações de quem são os usuários e traficantes podem direcionar as ações das forças 

de repressão, livrando, em muitos momentos, dos infortúnios desta guerra, pessoas de etnia 

historicamente privilegiada e de classes sociais mais abastadas. 

Todo esse aparato construído pelo proibicionismo, além das questões políticas, 

sociais e econômicas das últimas décadas, pode explicar a construção de uma concepção do 

usuário de drogas como um criminoso. Mota (2009) afirma que a relação entre o consumo 

de substâncias psicoativas e a criminalidade pode ser estabelecida de várias formas, mas as 

que mais se destacam são: 

[...] (1) posse ou cultivo não autorizado de substâncias psicoativas classificadas como 

ilegais; (2) comportamento imprudente do usuário causado pela ingestão exagerada 

de substâncias psicoativas, gerando crime e agressões; (3) prática de delitos pelo 

dependente químico com o intuito de comprar drogas para sustentar sua dependência; 

(4) violência associada ao narcotráfico e às operações ilegais de “lavagem de 

dinheiro” (Mota, 2009, p. 64).  

 

Em geral, o que se percebe é que as principais representações sobre o uso de drogas 

associadas à criminalidade podem estar sendo estruturadas pela proximidade do consumidor 

com práticas consideradas ilícitas. Tais visões não são construídas apenas pelo consumo de 

uma substância classificada como ilegal, mas também pela ideia de que o usuário seria o 

principal responsável pela existência do tráfico e, inevitavelmente, por todo o caos social 

provocado pelas guerras do tráfico e contra o tráfico. Além disso, as práticas delituosas de 

usuários a fim de conseguir meios de sustentar o vício, são vistas pela sociedade como um 

constante perigo proporcionado pelo usuário. Em muitos momentos ouve-se a seguinte frase: 

“usuário não é traficante”. Tal frase parece surgir nos momentos em que se busca tecer uma 

correspondência, consciente ou inconsciente, entre usuário e traficante, funcionando como 

um lembrete de que as representações sobre o usuário na maior parte das vezes são 

equivocadas e que o uso problemático de drogas é uma questão de saúde pública, não de 

repressão policial. 
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3.4. Eixo Moral: uso de álcool e outras drogas como desvio da normalidade social 

 

As concepções negativas sobre o uso de álcool e outras drogas advindas do eixo 

moral podem ser consideradas como as representações mais antigas da humanidade. Por 

volta dos séculos IV a II a.C., o uso de álcool já recebia algum tipo de reprovação moral 

(Escohotado, 2004). Em um momento em que as funções atribuídas ao uso de substâncias 

psicoativas tinham uma base religiosa e, em alguns casos, hedonista, já se faziam presentes 

as primeiras condenações ao uso que não estivesse relacionado ao campo do sagrado e que, 

para além disso, não correspondesse às normas de sociabilidade.  

Registros históricos mostram reprovações ao uso de álcool em lugares como Grécia, 

Egito e Roma, com desaprovações ao consumo desta substância relacionadas a 

comportamentos de desordem (Escohotado, 2004). A crítica feita à utilização desta 

substância não estava relacionada, no momento, a questões religiosas, de criminalidade ou 

de doença, mas a questões de norma social. Vale chamar atenção para o fato de as 

representações religiosas sobre o uso de álcool e outras drogas ainda estarem relativamente 

desvinculadas das representações morais neste momento, dissociação esta que não reflete o 

que posteriormente se estabeleceu entre esses dois campos.   

Uma aproximação mais forte entre religião e moral no campo das representações 

sobre o consumo de álcool e outras drogas começa a se estabelecer com a escalada do 

cristianismo dentro do Império Romano. Como já demonstrado em outro momento, na Idade 

Média as visões em torno do consumo de algumas substâncias ficaram restritas 

hegemonicamente ao campo religioso. Se partirmos do pressuposto de que, como afirmara 

Pessotti (1994), nesse período, qualquer comportamento desviante se colocava como obra 

do demônio, podemos pressupor também que algumas condutas não condizentes com a 

normalidade social poderiam ser arroladas a este conjunto de representações de pecado. 

 Como já ressaltado por Moscovici (2012b), a Igreja era uma grande legitimadora das 

formas de conhecimento e crença na Idade Média, sendo, consequentemente, ordenadora 

dos princípios morais deste período. Desta forma, os comportamentos desviantes à sua lógica 

eram considerados, ao mesmo tempo, falhas quanto ao caminho proposto por Deus e desvios 

quanto a normalidade da vivência em sociedade. O que podemos perceber é que há, 

conjuntamente, um fundo religioso e moral na legitimação de representações sobre o 

consumo de substâncias, com a moralidade encontrando-se embutida no discurso religioso. 

Nos idos da renascença, as concepções morais do uso começaram novamente a se 

destacar das representações religiosas, hegemônicas nos séculos anteriores. Este momento 
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se constituiu como um período de transição, em que as concepções demonistas começaram 

a entrar em declínio, permitindo a visualização de representações de outros campos, que se 

encontravam, até então, geminadas às religiosas. Simultaneamente, começou a surgir 

novamente a permissividade para a utilização de drogas de modo mais autônomo (Macrae, 

2001; Carneiro, 2008), uma vez que houve um processo de desmistificação da existência de 

bruxas (Pessotti, 1994). O uso de álcool e outras drogas passou a receber novas significações 

quanto aos efeitos no homem e os decorrentes desvios foram atribuídos cada vez mais ao 

próprio usuário.   

Com o surgimento do capitalismo, na virada da Idade Média para a Moderna, um 

conjunto de novos costumes começou a ganhar espaço, sendo a maior liberdade individual 

um dos resultados dessa mudança de estado. Tal liberdade provocou um movimento de 

resistência por parte daqueles que queriam a manutenção dos antigos costumes. Houve um 

conflito entre a moralidade estabelecida até então com a moralidade nova (Escohotado, 

2004). Sendo o consumo de substâncias psicoativas uma dessas novas práticas, foi ele então 

concebido negativamente a partir do eixo moral, com representações encabeçadas por 

instituições que eram grandes na Idade Média, sendo a Igreja uma das principais. 

A moral, antes alinhada ao discurso religioso, começou gradativamente a se 

aproximar do discurso médico (Pessotti, 1994). É o que se percebe nos séculos XVI e XVII 

conforme alguns registros. Foucault (1978), ao discorrer sobre a criação do novo lugar dado 

à loucura nestes séculos, os “Hospitais de Loucos”, mostra como a figura do bêbado apareceu 

sempre ligada aos desatinados que deveriam ser internados. Ao final do século XVI, eram 

chamados de “loucos bêbados”, dentre um conjunto de categorias de loucos, e no século 

XVII são denominados como “pobres do Demônio”, uma vez que não se adequavam às 

normas capazes de livrá-los da miséria. Vale chamar atenção para o fato de que o uso abusivo 

de álcool parece ter suscitado quase que por completo as representações morais sobre o 

consumo de substâncias, com outras substâncias gozando de certa liberdade quanto ao uso. 

As representações que ensejam tais figuras são quase que exclusivamente morais. O 

que muda gradativamente, neste momento, são os porta-vozes desse discurso. Quando os 

bêbados são denominados como “pobres do Demônio” percebemos ainda um resquício de 

uma doutrina demonista, porém, neste momento, quem começa a ganhar poder na criação e 

manutenção destas visões são os médicos, figuras que agora tinham encarnado em seu 

espectro de atuação o poder de determinar os modos de comportamento aceitáveis na 

sociedade. 
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No século XVIII a moralidade insiste em circunscrever a imagem dos alcoólicos 

crônicos de modo negativo. A maior parte dos usuários contumazes de álcool eram acolhidos 

pelas beneficências (Escohotado, 2004) e casas de internação. Segundo Foucault (1978), tais 

casas foram construídas com o intuito de funcionar como um modo de precaução social aos 

problemas advindos da nascente industrialização. Pessoas que apresentassem 

comportamentos não condizentes com o novo ordenamento social eram vistas como 

problema, e, desse modo, os alcoolistas começaram a aparecer na lista de candidatos a 

adentrar os locais de internação dos séculos XVII e XVIII. A moralidade, firmemente 

associada ao campo médico, teve como objetivo selecionar aqueles que se encontravam 

desviantes e direcioná-los aos locais de exclusão moral. 

Um aspecto importante de se demarcar tanto neste período como nos posteriores é a 

busca por se alinhar os chamados “desviantes” a uma lógica do culto à racionalidade. 

Conforme apresenta Pelbart (1991), com o advento do pensamento cartesiano a loucura ou 

desrazão, não ficou confinada apenas aos locais físicos de isolamento, mas também ficou 

isolada na mente dos chamados seres “normais”. Não teríamos apenas manicômios físicos 

capazes de impedir a liberdade física dos loucos, mas manicômios mentais capazes de 

impedir a liberdade simbólica do ser louco. Ao lado da figura do louco, podemos colocar os 

usuários de drogas, bem como outros personagens considerados desviantes como 

homossexuais, negros, entre outros. 

Levando em consideração que estávamos no alvorecer da organização da sociedade 

sob a lógica da racionalidade, percebe-se o que Duveen, em prefácio do livro Representações 

Sociais – Investigações em Psicologia Social (Moscovici, 2012b) identifica sobre o 

surgimento de novas representações em momentos de clivagem. Pegando a ideia da 

familiaridade e da não familiaridade trazida por Moscovici, percebemos que todos aqueles 

indivíduos que se mostrassem como “não familiares” ante este novo universo de 

compreensão social, provocariam algum tipo de resposta necessária para a reordenação desse 

estranho que surge. Sob o mesmo signo de “desatino” (Foucault, 1978), todos os 

considerados desviantes foram alocados nesse lugar de clausura, dentre eles os consumidores 

abusivos de álcool. 

Retomando o que Foucault (1988) traz sobre a questão da medicalização dos corpos 

e da vida, aspecto marcante na estruturação do processo de industrialização e urbanização 

capitalista, as drogas passaram a ocupar as mais diversas funcionalidades na vida das 

pessoas. Aos soldados das guerras do período, a morfina surgiu como substância capaz de 

dar alívio às intensas dores dos feridos (Escohotado, 2004; Mota, 2009). O uso de 
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substâncias foi sendo muito bem concebido enquanto se encontrava sob controle das 

prescrições médicas e demonstrando uma funcionalidade ao projeto social capitalista, mas 

quando feito de modo autônomo, a partir de uma relação mais subjetiva do usuário com a 

sua substância, esse uso passou a ser visto como problemático e imoral.  

 As concepções negativas em torno do uso de álcool e outras drogas foram sendo 

construídas a partir do eixo moral e incidiam sobre aqueles que buscavam fazer um uso 

autônomo de drogas. Àqueles que faziam um uso prescrito pelos médicos da época, o uso 

era aceitável e recomendável. O paradoxo moral reside nesse ponto e se encontra travestido 

em discurso médico. Os mesmos profissionais que indicavam às pessoas o uso de 

substâncias, colocando-as como solução para os possíveis infortúnios ao bom 

funcionamento da máquina humana produtivista, eram aqueles que reprovavam o uso 

autônomo dos sujeitos que encontravam nas substâncias a possibilidade de transcender à 

mera existência mecanizada dentro deste sistema. Percebe-se, a partir dessa seletividade de 

critérios, que não era o campo médico quem delimitava a representação negativa do uso, mas 

o campo moral pronunciado a partir de figuras médicas.  

 Foucault (1978) assevera que o parentesco entre a medicina e a moral é tão antigo 

quanto a medicina grega. No entanto, a impressão que se tem é de que, com o passar dos 

séculos, essa relação foi cada vez mais se estreitando. A questão moral, muito próxima do 

campo médico, a partir da metade final do século XIX, passou novamente a se associar de 

modo mais atuante à religião a partir do nascimento de um movimento religioso nos EUA, 

o Movimento da Temperança (Carneiro, 2008; Mota. 2009). Ao final do século XIX, o uso 

de álcool e outras drogas se tornou uma questão social (Fiore, 2005; Rodrigues, 2008). 

Movimentos de base religiosa passaram a levantar a bandeira de uma América livre da 

embriaguez, dos jogos e da fornicação (Escohotado, 2004; Fiore, 2005; Rodrigues, 2008; 

Alves, 2009), todos estes, comportamentos reprovados por aqueles que se preocupavam com 

um certo tipo de moralidade. Um ideal de sociedade passou a ser desenhado a partir desses 

movimentos e o objetivo era transmitir o mesmo para todo o mundo. 

No início do século XX, as representações morais sobre o uso de álcool e outras 

drogas se encontravam afuniladas em torno do álcool. Variadas substâncias atualmente 

vistas a partir de um ponto de vista negativo, à época estavam disponíveis para venda em 

quase todos os lugares do mundo, sem nenhuma restrição. A moral se encontrava alinhada 

aos campos médico e religioso e foi ela o elemento capaz de unir estes dois campos em torno 

de um mesmo projeto, o proibicionismo (Escohotado, 2004). 
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Por mais que o campo médico e religioso se encontrassem como completamente 

distantes, em ambos existia um elemento em comum capaz de fazer com que representações 

pudessem ser compartilhadas entre eles. A Igreja, por mais que tivesse perdido força com o 

passar dos séculos, ainda se encontrava neste momento como uma grande legitimadora de 

representações. A medicina, com a força que ganhou nos últimos séculos, também se 

encontrava em posição semelhante. Ambas, com seu poder, foram grandes ordenadoras 

morais da sociedade e talvez seja esse aspecto moral o que pode ter constituído o eixo central 

de concepções capaz de ser compartilhado por campos tão distintos. 

Como já demonstrado até aqui, o século XX ficou marcado como o século em que 

mais medidas de repressão foram tomadas no sentido de proibir o uso de drogas, uma vez 

que toda uma estrutura repressiva fora criada para isso, esta constituída por várias leis e 

instituições de repressão e de tratamento. O que parece ter sustentado essa força do 

proibicionismo, mesmo com a contraposição do campo médico por um certo período 

(Escohotado, 2004), foi a moralidade. Alguns fatos históricos comprovam isso.  

A Lei Seca foi aprovada a partir do ideal do senador Volstead de fazer com que a 

imoralidade não mais existisse nos bairros e com que as casas de correção se esvaziassem 

(Escohotado, 2004). Quando, em 1937, fora proposta o Marijuana Tax Act (Escohotado, 

2004; Mota, 2009), o embate a favor e contra a aprovação do projeto de criminalização ficou 

marcado pela oposição entre os campos médico e criminal, mas o que venceu, ao final, foi o 

discurso moral, a partir da associação do uso de cannabis com os costumes dos povos 

mexicanos. As próprias denúncias feitas pela Associação Médica Americana eram de que o 

proibicionismo era um empreendimento que tinha como objetivo estabelecer um “estigma 

moral” sobre os usuários (Escohotado, 2004).  

Outro fato que reforça a hipótese de que seriam as representações morais as que mais 

hidratavam o campo do proibicionismo era a reprovação ao consumo de substâncias 

associadas ao movimento de contracultura, iniciado ao final da década de 50 (Escohotado, 

2004; Mota, 2009). O movimento de contracultura, por si só, adotou um conjunto de 

comportamentos baseados em uma contraposição a muitas condutas ditas alinhadas às 

normas sociais. Os usos de substâncias como o LSD e a maconha geraram concepções 

morais que passaram a ser associadas a totalidade dos usuários destas substâncias. Quem 

utilizasse estas substâncias, a partir de então, passaria a ser associado à imagem da rebeldia, 

dos maus costumes, da desordem, entre outras qualificações.  

Quando é proposta na Convenção de Viena em 1971 que os Estados deveriam prezar 

pelo juízo das pessoas, o campo médico teve que fazer uso de sua roupagem moral para 
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poder cumprir tal tarefa, uma vez que muitas substâncias proibidas pelos médicos não 

geravam dependência, intoxicação, entre outros efeitos deletérios ao corpo, escapando da 

alçada médica a intervenção sobre isso, sobrando apenas como modo de ação o poder moral 

imbuído na medicina. Com a participação do campo médico, muitas concepções morais 

ganharam o reforço do status científico atrelado ao âmbito médico.  

É interessante entender o complexo movimento da medicina com a moral no século 

XX dentro do contexto dos EUA, principalmente. No início do século XX, apesar da 

apresentação de dados técnicos e objetivos, a medicina não conseguiu demover as 

representações advindas da ideia moral do uso e dos usuários. Por volta da metade do século 

para frente, o conjunto de concepções morais habitava o próprio campo médico, chamando 

atenção o fato de os próprios cientistas não demoverem suas visões negativas sobre 

determinadas substâncias e consumidores, apesar de disporem de dados objetivos capazes 

de demonstrar que algumas drogas não causavam tantos danos quanto era afirmado por este 

grupo.  

 O que percebemos, em um primeiro momento, é um embate entre o universo 

consensual (moral, religião, sociedade em geral) e o universo reificado (ala científica da 

medicina norte-americana). Posteriormente, o embate se encontra dentro do próprio meio 

médico, pois, apesar da existência de dados objetivos sobre algumas substâncias que 

fundamentavam representações condizentes com as mesmas, as representações criadas em 

relação a estas substâncias tinham um fundamento moral, ou seja, advindas de um universo 

consensual de compreensão. Moscovici (2012b) percebe que fazer parte do universo técnico 

não imuniza as pessoas das representações advindas do universo do senso comum e chama 

a atenção o fato de um grande número dos chamados doutores estarem imersos nas 

ambiguidades do pensamento social.  

Nos anos que se seguiram, a derrocada do Welfare State fez com que a miséria, a 

falta de acesso à educação, entre outras agruras sociais, acometesse pessoas de classes mais 

baixas, facilitando a entrada do narcotráfico como substituinte do Estado em algumas 

lacunas sociais geradas pela ausência do segundo (Escohotado, 2004; Rodrigues, 2008). Tal 

situação fez com que novos elementos se juntassem às representações morais e as tornassem 

ainda mais robustas. Se antes o usuário de álcool e outras drogas era classificado como um 

desviante, vagabundo, fraco, rebelde, etc., a partir desse momento ele seria visto pela ótica 

criminal, também carregada de elementos morais. O usuário, além das antigas concepções, 

passou a ser visto como financiador do tráfico, marginal, assassino, entre outras 

denominações morais advindas da associação com o crime.  
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A partir dos anos 80 até os dias atuais, para além das concepções morais associadas 

à religião e à medicina, houve uma forte representação moral do usuário pela sua 

proximidade com a criminalidade. O eixo criminal, o mais recente dos eixos de 

representação sobre o usuário de drogas, foi o elemento que fechou um importante ciclo de 

representações morais em torno do usuário, o qual, ao mesmo tempo que aprisiona, aparta 

socialmente tais indivíduos.  

 O que se percebe é que há um entrelaçamento dos campos médico, da criminalidade, 

da religião e da moral para a criação de concepções que colocam o usuário de álcool e outras 

drogas como um ser alijado do ordenamento social. A medicina define quais substâncias 

podem ou não ser utilizadas, se fundamentando muitas vezes em posicionamentos morais e 

não médicos, biológicos ou farmacológicos. A partir desta definição, drogas passam a ser 

proibidas e, qualquer associação de pessoas com tais substâncias passa a ser vista como ação 

criminosa. Os campos médico e religioso, amparados pelo campo moral, entram como 

formas de conformar novamente o usuário ao caminho dos bons costumes, porém, levando 

em consideração apenas as variáveis construídas a partir destes eixos, ignorando aspectos 

referentes ao contexto social, familiar, histórico e subjetivo dos usuários.  

Do início ao fim, o que parece definir o trajeto atual do usuário de álcool e outras 

drogas a partir dos caminhos propostos pela sociedade é a questão moral. Sob diferentes 

roupagens, é a concepção moral quem identifica o uso como problema e instiga os outros 

campos a buscarem uma forma de interpretar e intervir na normalização dos usuários. A 

moral visa dar resolução a um problema criado por ela própria, negligenciando por vários 

momentos os verdadeiros problemas originados pelo uso abusivo de drogas. O que as 

representações morais fazem para a questão das drogas é obnubilar tal cenário, 

impossibilitando, em muitos momentos, a presença de ações mais eficazes e condizentes 

com a real face do uso problemático de drogas. 

 O que fica perceptível, a partir de toda essa retomada histórica, é que o campo moral 

talvez seja o maior responsável pela criação de visões negativas sobre o usuário de drogas. 

Analisando superficialmente a história da relação do homem com as drogas, tem-se a 

impressão de que a cada momento um determinado campo detém o monopólio de 

representações sobre o uso. Em um momento é a religião, em outro a medicina e, em outro 

ainda, a criminalidade. Porém, o que fica presente em todos estes momentos, é um pano de 

fundo similar, o do incômodo com aqueles que se desviam da normalidade social.  

 Buscando colocar em suspensão esse incômodo, surge uma nova perspectiva dentro 

do campo de álcool e drogas, perspectiva que terá como norte um olhar ético e pautado na 
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saúde dos usuários de substâncias psicoativas, com vistas a reduzir importantes danos 

causados pela não aceitação do consumo de substâncias psicoativas como uma experiência 

marcadamente humana.       

 

 

3.5. Redução de Danos: um modelo pautado na ética do cuidado e na saúde pública 

para a possível construção de novas representações sociais sobre o uso de álcool e 

outras drogas  

 

 Algumas drogas passaram a provocar, verdadeiramente, sérios problemas de saúde 

pública e começaram a gerar uma preocupação mais desvinculada de interesses 

exclusivamente morais. Como drogas capazes de suscitar o surgimento dessa nova postura 

temos a heroína e o crack. A primeira droga se transformou em um problema de saúde 

pública a partir da epidemia de AIDS nos anos 70 e 80, devido ao compartilhamento de 

seringas para o uso injetável entre os usuários da substância, o que os tornavam mais 

vulneráveis à contaminação pelo Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV (Alves, 2009).  

 O crack, por seu turno, também passou a acarretar vários problemas de saúde. Pelo 

seu baixo custo e seu efeito potente, se tornou substância preferida em relação às outras 

drogas, encarecidas pela forte repressão (Mota, 2009). Segundo Escohotado (2004), o crack 

foi um efeito da guerra contra a cocaína, pois, sendo a pasta-base desta substância, pode ser 

usado no lugar desta por ter um custo muito menor, porém dispondo de efeitos bem mais 

graves aos consumidores.   

 Fica perceptível que a cruzada moral desenvolveu um conjunto de situações que 

expuseram os usuários a mais riscos e impediram uma verdadeira ação de saúde pública em 

relação a estes. As concepções morais e de criminalidade sobrepuseram as preocupações 

verdadeiramente médicas e, com isso, usuários, mais uma vez, se encontraram apartados da 

proteção do Estado, tanto em relação à saúde quanto à segurança.    

 Conforme afirma Moscovici (2012b), uma marca das representações sociais é o seu 

caráter prescritivo, ou seja, o de definir um objeto e as ações quanto a ele, mesmo que dados 

objetivos mostrem uma outra realidade sobre o mesmo. As representações sociais se impõem 

sobre nós com uma força irresistível e tendem mais a se ater mais a um conhecimento 

anterior do que propriamente à informação presente. Deste modo, percebemos que as ações 

voltadas aos usuários de álcool e outras drogas se encontravam muito mais vinculadas a um 
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sistema prévio de sistemas e imagens, estes fundamentados pelos eixos já descritos neste 

capítulo, do que propriamente pelos aspectos reais e objetivos da experiência do uso abusivo.   

 Devido às diversas questões de saúde pública que passaram a afetar gravemente 

usuários de algumas drogas, começaram a surgir novos posicionamentos de usuários, 

médicos e de cientistas sociais, destoantes em relação às concepções que costumeiramente 

serviram de suporte ao discurso proibicionista. Uma nova concepção de cuidado em relação 

aos usuários emergiu, propondo se livrar das concepções morais, religiosas, de criminalidade 

e médico-morais sobre o consumo de substâncias psicoativas.  Este posicionamento, 

nascente em meio a forte presença proibicionista no mundo, passou a ser denominado como 

Redução de Danos (RD). 

 Voltemos um pouco no tempo a fim de compreender em que contexto surgiu tal 

posicionamento. Em 1972, na Holanda, o Comitê de Narcóticos do país publicou um 

documento defendendo que a política de drogas deveria ser condizente com os riscos 

associados ao uso delas. Em 1976, aprovou-se a Lei Holandesa do Ópio, legislação que 

distinguia as drogas entre as de “risco inaceitável” à saúde e as drogas de “menor risco”. No 

primeiro grupo se encontravam a heroína, a cocaína, a anfetamina e o LSD, enquanto no 

segundo se encontravam a maconha e o haxixe. Tal definição política tinha como intuito 

evitar o contato dos usuários de substâncias de menor risco com os ambientes do tráfico de 

drogas, podendo levar os consumidores de drogas leves ao uso substâncias mais pesadas 

(Alves, 2009). 

 Nos anos 80, iniciou-se um movimento de usuários de drogas injetáveis (UDI) que 

tinha como objetivo a reinvindicação de melhores condições de saúde e de qualidade de vida 

aos usuários, muitos destes expostos aos riscos de contaminação pelo HIV, vírus gerador de 

uma grave crise sanitária. Este movimento recebeu o nome de Liga de Dependentes ou 

Junkiebond. A partir deste movimento, os UDI’s passaram a ter maior suporte do governo 

holandês e em 1984 foi lançado o primeiro programa de troca de seringas e agulhas em 

Amsterdã (Alves, 2009). 

 Nos anos que se seguiram, mesmo com a força do proibicionismo, a perspectiva da 

RD foi ganhando espaço e sendo adotada por outros países europeus, como Suiça 

(Escohotado, 2004) e Inglaterra (Fônseca, 2012). No Brasil, algumas ações isoladas 

começaram a surgir e, no ano de 1989, na cidade de Santos, foi implantado o primeiro 

programa de troca de seringas para UDI’s (Machado & Boarini, 2013). Na década de 90 a 

redução de danos foi se firmando gradativamente. Com auxílio de recursos da United 
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Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), foram criados mais de 200 programas de 

redução de danos no Brasil entre 1995 e 2003 (Andrade, 2011). 

 Poderíamos pressupor que o estabelecimento gradativo da perspectiva da RD estaria 

atrelado a uma perda de gás do proibicionismo, porém, tal correlação não se constituiu. 

Conforme mostram Escohotado (2004) e Alves (2009), uma resistência muito forte se 

estabeleceu em relação a esta perspectiva e em defesa da proibição, postura adotada por 

segmentos políticos, religiosos, entre outros grupos, inclusive aqueles associados ao tráfico. 

O mote utilizado pelos opositores à RD foi o de que seus adeptos estariam incentivando o 

uso de drogas e que esta seria uma perspectiva sem nenhum fim terapêutico (Alves, 2009), 

o que na verdade se coloca como completamente oposto.  

 Conforme nos mostra Moscovici (2012b), as representações sociais tendem ao 

conservadorismo. Sempre que algo estranho se coloca no horizonte social, haverá uma 

tendência a localizar este estranho em algum esquema pré-existente, buscando manter as 

representações como se encontravam antes. Deste modo, a fim de localizar esse “objeto 

estranho” chamado redução de danos, com representação incompatível com as existentes, 

aproxima-se a mesma da ideia de uma estimulação ao uso e não como uma vertente 

terapêutica, mantendo intactas as representações tradicionais do uso, dos usuários e dos 

tratamentos.  

 Na verdade, a redução de danos, diferentemente do proibicionismo, não se apoia na 

questão moral, mas sim na ética do cuidado. Por essa posição, podemos compreender que 

seus adeptos defenderiam uma postura desprovida de todas aquelas concepções que 

historicamente ensejam a experiência dos usuários de álcool e outras drogas ilícitas. Ou seja, 

a RD tem como pressuposição a não adoção de uma postura “reducionista” no que se refere 

a desconsideração da história do usuário de drogas, a concepções pré-existentes que ignoram 

a experiência singular do sujeito, compreendendo que as escolhas do usuário não 

pressupõem a perda do direito a ser cuidado (Fônseca, 2012; Ministério da Saúde, 2015a). 

É uma postura completamente oposta às alinhadas ao proibicionismo, que já dispõem de 

concepções anteriores para se tratar o usuário, colocando a centralidade do tratamento na 

figura do terapeuta e buscando implementar projetos terapêuticos engessados a 

individualidades completamente distintas. 

 Nos anos 2000, apesar da força proibicionista, muitos países, dentre eles o Brasil, 

passaram a adotar legislações pautadas no discurso da RD (Alves, 2009). No ano de 2004, 

alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica, foi proposta no Brasil a Política do 

Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Drogas (Ministério da 
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Saúde, 2004a), proposta que reconheceu que a questão do uso de álcool e outras drogas no 

Brasil deveria ser pensada a partir do campo da saúde pública.  

 Esta política se colocou como um importante marco dentro do âmbito jurídico-

político brasileiro. Inseriu, no campo discursivo das drogas, uma concepção a partir do 

campo ético e da saúde em relação aos usuários, para além das questões de doença, religião, 

criminalidade e moralidade que sempre fomentaram as visões sobre os mesmos. Tal 

constatação fica presente no trecho em que trata sobre os principais limites que o Sistema 

Único de Saúde (SUS) enfrenta ao não haver uma política de saúde integral aos 

consumidores de drogas:  

[...] de forma a impactar positivamente na redução do consumo de drogas, no resgate 

do usuário do ponto de vista da saúde e não tão somente moralista ou legalista, e em 

estratégias de comunicação que reforçam o senso comum de que todo consumidor é 

marginal e perigoso para a sociedade (Ministério da Saúde; 2004, p. 30). 

  

Em relação ao ponto de vista da saúde, trazemos aqui as contribuições de Berlinguer 

(1988), em torno da noção de doença, e Almeida Filho (2000), que discorre sobre o conceito 

de saúde. Berlinger, ao discorrer que o conceito de doença possui diversos sentidos, mostra 

como historicamente a doença fora vista apenas por uma perspectiva negativa. Salienta, 

ademais, que à toda manifestação de doença a medicina sempre se colocara à frente como 

área que deveria resolver qualquer situação classificada como tal. O autor tece críticas 

quanto a isso, pois, ao se colocar qualquer situação negativa dos campos físico, psíquico ou 

social como doença, seria necessário haver médicos na cabeceira de nossas camas todos os 

dias.  

 Pressupomos que a concepção de uso de álcool e outras drogas como doença sempre 

se pautara pela perspectiva mais negativa em relação à doença. Com isso, a medicina, sempre 

se colocando como campo responsável pela resolução de tais “problemas”, define a priori o 

que pode ou não ser utilizado pelas pessoas a fim de mantê-las afastadas da doença. Porém, 

como o próprio Berlinguer (1988) afirma, o conceito de doença não fora apenas construído 

pela observação das interações biológicas do corpo humano, mas também por contribuições 

do campo religioso (doença vista como mal advindo de intervenções de Deus ou do 

demônio) e moral. Sendo o campo de drogas já atravessado por esses campos, como já 

demonstrado, percebemos que as definições de doença nesse âmbito fatalmente também 

foram influenciadas pela presença destes atravessamentos sobre a ideia de doença, 

explicando o forte alinhamento da medicina a estes outros posicionamentos no que se refere 

ao consumo de substâncias psicoativas.    
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 A questão dos usuários de álcool e outras drogas vista pelo viés da doença acaba 

direcionando as ações para a busca da eliminação deste mal sem a devida visualização de 

um contexto. É aqui que a redução de danos, ao se pautar em uma ideia de saúde, busca uma 

outra atitude diante dos usuários. Almeida Filho (2000) mostra que saúde não pode ser vista 

como oposição à doença, assim como Berlinguer (1988) buscou demonstrar. Existiria um 

processo contínuo de saúde e doença em que uma não excluiria a outra. Saúde não seria 

ausência de doença. 

 Uma perspectiva pautada no ponto de vista da saúde deveria levar em consideração, 

para além das questões individuais, questões culturais, históricas e sociais. O que pode ser 

visto como doença para uma determinada pessoa ou grupo, pode não ter a mesma conotação 

para outros. Com isso, a ideia de saúde deixaria de ser um critério normativo e passaria a ser 

visualizada a partir de um ponto de vista subjetivo, em que uma mesma condição poderia ser 

vivenciada de modos completamente diversos por pessoas distintas.   

 A doença, historicamente, sempre fora vista de modo negativo e a saúde seria a 

ausência dela. Partindo do pressuposto proibicionista de que o uso de álcool e outras drogas 

seria uma doença, fica claro o porquê da eliminação do uso ser o único objetivo, pois, se há 

uma contraposição entre saúde e doença, um uso mais moderado não significaria saúde, mas 

ainda doença. A redução de danos se pautaria, ao contrário, em uma ideia de saúde não 

contraposta à doença, mas coexistente e contextualizada, e, desse modo, seria possível haver 

a possibilidade de sujeitos saudáveis, mesmo com a presença de drogas na vida dos mesmos. 

Conclui-se que a redução de danos se basearia então, diferentemente do proibicionismo, nas 

perspectivas da ética do cuidado e da saúde em relação às drogas.  

 Após o estabelecimento da Lei 10.216/01, Lei da Reforma Psiquiátrica, o paradigma 

da redução de danos foi capaz de adentrar o âmbito jurídico-político brasileiro, como se 

observa na proposta desta política de 2001. Nos anos subsequentes, novas legislações e 

serviços foram sendo criados no sentido de se adequar a esta nascente linha de tratamento 

aos usuários. Exemplos disto são as portarias nº 336/02, que estabeleceu os serviços de 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo um deles específico para usuários de álcool 

e outras drogas (Portaria nº. 336, 2002), e a Portaria 3.088/11, que instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial e que colocou como perspectiva de tratamento enfatizada a redução de 

danos (Portaria nº. 3.088, 2011). 

 Apesar da ainda persistente hegemonia do discurso proibicionista nestes anos, a 

perspectiva da RD se manteve presente e passou a fazer parte das legislações e das diretrizes 

de funcionamento de serviços nos primeiros anos do século XXI. No entanto, no Brasil, após 
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alguns anos buscando um alinhamento mais próximo de uma proposta inovadora no campo 

da saúde, novamente começou a haver uma incorporação de posições não condizentes com 

a colocação das questões éticas e de saúde em primeiro plano.  

 No ano de 2011, sob influência de articulações políticas que nada tinham a ver com 

a questão das drogas, o governo brasileiro, na figura do Ministério da Saúde, passou a 

financiar as chamadas Comunidades Terapêuticas. Estes serviços atendem a usuários de 

álcool e outras drogas, sendo a maior parte destas instituições vinculadas a segmentos 

religiosos. Como contraponto para o financiamento, as CTs deveriam se adequar às 

resoluções sobre normas de funcionamento tratadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Ramos & Boarinni, 2015).  

 A partir deste financiamento, grande número de instituições passou a surgir, porém, 

nem todas adequadas às normas de funcionamento. O resultado disso se traduziu em uma 

série de denúncias de violações éticas e de direitos humanos de internos, como 

aprisionamento de pessoas, trabalhos forçados, punições pela não prática de cultos, entre 

outros abusos (Conselho Federal de Psicologia, 2018). 

 O discurso proibicionista começou a ganhar novo impulso a partir das últimas 

movimentações políticas e do consequente aumento de instituições vinculadas à perspectiva 

da proibição. Porém, não é apenas dentro destas instituições que o discurso proibicionista se 

traduziu em práticas. Nos próprios CAPS, serviços teoricamente pautados na RD, há a 

presença de concepções afeitas à repressão ao uso de drogas, traduzida em falas e ações 

muito mais próximas da moralidade, do que propriamente da preocupação com o bem-estar 

psicossocial dos usuários. Na sociedade, o discurso hegemônico continua sendo o 

proibicionista, este se encontrando disseminado cotidianamente nos jornais televisivos que 

acabam gerando uma sensação de caos social, sendo a figura do usuário de álcool e outras 

drogas o símbolo capaz de englobar tudo isso (Delgado, 2011). 

 Nos anos que se seguiram até os dias atuais, houve um perceptível crescimento de 

movimentos religiosos que acabaram tendo grande influência nas concepções sobre os 

usuários de álcool e outras drogas e sobre as formas de tratamento a serem ofertadas (Santos, 

2018). As concepções religiosas, de criminalidade, de doença e moralidade continuaram 

muito firmes e pareceram ganhar mais força dentro do âmbito sociocultural brasileiro. A 

perspectiva da redução de danos, como originalmente pensada, foi perdendo o pouco de 

espaço que ganhou nos primeiros anos do novo milênio.  

 No ano de 2019, com a instituição de um governo de base conservadora, alinhado 

aos pressupostos religiosos do protestantismo e resignado ao imperialismo norte-americano, 
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o proibicionismo ganhou novo impulso dentro das políticas de drogas brasileiras e no 

imaginário coletivo sobre o consumo de substâncias psicoativas. Para além dos serviços de 

Comunidades Terapêuticas, o que se quer chamar atenção aqui é para as representações 

sociais que sustentam os discursos que tornam tais instituições necessárias. Muitas 

instituições podem cumprir ou não o papel de atendimento às demandas dos usuários de 

drogas, porém todas correspondem à uma lógica de representações predominantes em 

relação aos consumidores de substâncias psicoativas ilícitas no Brasil. 

 Ao final deste extenso percurso histórico, que teve como maior objetivo a 

identificação das representações mais destacáveis em relação ao uso de álcool e outras 

drogas, conclui-se que historicamente quatro eixos se fizeram presentes, a saber, o da 

religião, o da criminalidade, o da moral e o da medicina. Com o estabelecimento do 

proibicionismo no início do século XX e a consequente estruturação do narcotráfico, 

questões políticas, econômicas e sociais passaram a atravessar fortemente o campo das 

drogas. Mesmo assim, os eixos de representações que se mantiveram mais atuantes foram 

estes quatro identificados.  

 Apesar disso, as questões sociais e de saúde atreladas aos variados danos produzidos 

pelo consumo problemático de drogas e pelo proibicionismo acabaram por provocar 

situações que não poderiam passar desapercebidas aos olhos de algumas pessoas. Novas 

posições começaram a surgir em todas as dimensões do campo da saúde pública, 

principalmente nas dimensões teórico-conceitual e jurídico-política. Mesmo que tais 

posicionamentos não tenham ainda se disseminado dentro da dimensão sociocultural, 

destacam-se aqui os eixos da saúde e da ética do cuidado, eixos estes que, encabeçados pela 

perspectiva da redução de danos, buscaram compreender o fenômeno das drogas a partir de 

uma visão holística, fenomenológica e pragmática, desprovida teoricamente das concepções 

reducionistas e pré-estabelecidas que historicamente fundamentaram a perspectiva da 

proibição. 

 

3.6. Uma análise do percurso histórico da relação “sociedade x uso de drogas” à luz da 

Teoria das Representações Sociais      

 

 A partir de tudo o que fora tratado até aqui, é importante analisarmos o percurso 

histórico feito, mas agora, a partir das contribuições oriundas da Teoria das Representações 

Sociais. A proposta de Moscovici traz aspectos teórico-metodológicos importantes para 
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compreendermos não apenas as movimentações atuais no campo das representações sobre o 

uso de drogas, mas para analisarmos o processo histórico destas representações em acordo 

com alguns fatores presentes nas sociedades que destacaram este fenômeno como problema. 

Além disso, esta teoria poderá auxiliar também na compreensão do embate entre e dentre o 

universo reificado (campo científico) e o universo consensual (senso comum), algo que se 

encontra como um ponto sensível no contexto atual do campo de álcool e outras drogas. 

 Buscar dar nitidez a um campo tão complexo como o de álcool e drogas não é uma 

tarefa fácil. Talvez nem mesmo seja possível. Mas, antes disso, é preciso reconhecer que o 

próprio universo das representações sociais é de difícil compreensão, que não há facilidade 

em entender seus movimentos, suas intenções, mesmo que analisadas de modo retrospectivo. 

Levando em conta todo o percurso histórico traçado neste primeiro momento, uma afirmação 

possível de ser feita é a de que o campo de álcool e drogas, em todas as suas dimensões, é 

um campo atravessado por inúmeras representações sociais e, por isso mesmo, se mostra 

como um problema de análise marcadamente complexa.  

 Nos últimos anos, percebeu-se uma maior tentativa de aproximação do universo 

científico a este fenômeno, de uma compreensão mais próxima da realidade dos usuários de 

drogas, de tratamentos que se mostrassem mais eficazes e de uma análise mais 

contextualizada à complexidade do problema. No entanto, mesmo dentro do campo 

científico da problemática de álcool e drogas, se percebe certa dificuldade de tornar esse 

âmbito imune de representações sociais muitas vezes negativas dos usuários e não 

condizentes com as reais condições que colocam pessoas envolvidas em problemas com 

drogas. O que temos hoje, na verdade, é um embate caloroso tanto no universo consensual 

quanto no reificado em torno da questão das drogas, o que pode estar, inclusive, dificultando 

o real avanço para a formulação de compreensões, tratamentos e políticas realmente eficazes 

para se lidar com este tema. 

 Segundo Moscovici (2012b), diferentemente das representações científicas e 

ideológicas, em que se percebe uma boa definição dos termos que as compõem, as 

representações sociais não possuem como característica essa mesma nitidez. Ao contrário, 

as representações sociais são “híbridas”, se portando como um conjunto de ideias, 

explicações de diferentes ordens, que são agregadas, combinadas e regulamentadas como se 

fossem um “mix” de ciências diferentes compiladas em uma ciência única, porém híbrida. 

 Esse modo de organização das representações sociais acaba fazendo com que o 

conhecimento do senso comum seja capaz de transpor, para seu universo, conhecimentos 

advindos tanto do campo científico quanto de outros campos e fazer combinações destes 
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variados campos conforme dada necessidade. Tal capacidade de transposição torna possível, 

por exemplo, a coexistência de dois campos historicamente opostos, como o científico e 

religioso, no âmbito da formulação de representações sobre um dado objeto. Moscivici traz 

como exemplo o surgimento do fenômeno da AIDS, em que representações sociais foram 

capazes de combinar elementos da religião e da ciência a fim de dar uma explicação sobre 

este problema (Moscovici, 2012b) 

 Este mesmo processo é possível de ser percebido se analisarmos os diferentes eixos 

temáticos de representações sobre o uso de drogas. Em muitos momentos notamos a 

existência de alianças entre os campos médico e religioso como contribuintes na formulação 

de representações sociais sobre o uso de drogas, os usuários e os devidos tratamentos a serem 

oferecidos. Apesar de ter sido feita uma divisão didática entre os temas, percebe-se que, em 

todos os períodos, as concepções se portaram de modo híbrido. Sempre houvera a 

contribuição de mais de um campo na formulação de representações, seja da medicina com 

a religião, da religião com a moral, ou dos quatro juntos, como percebemos na 

contemporaneidade.  

 As representações sociais, no modo como funcionam atualmente e na velocidade em 

que se criam e se transformam, são um fenômeno que se constituiu como tal apenas nos 

últimos séculos, mais especificamente após o período feudal. Nota-se, por exemplo, que as 

representações sociais sobre o uso de drogas, com o passar do tempo, foram ficando cada 

vez mais complexas, constituídas por elementos advindos dos mais diversos campos. Se 

antes do fim feudalismo tínhamos a religião, em conjunto com a moral, como reguladora 

hegemônica das representações sobre as pessoas que faziam uso de substâncias psicoativas, 

com o advento da burguesia foram incorporadas nessa dinâmica elementos advindos do 

âmbito médico, da criminalidade e de outros campos.  

 Segundo Moscovici (2012b), na Idade Média a Igreja e o Estado eram as instituições 

que centralizavam os modos de crença e de conhecimento da sociedade ocidental. Com isso, 

as representações de mundo estavam muito vinculadas à Igreja, reguladora moral e espiritual 

da sociedade. Com o nascimento da burguesia e a busca pela liberdade individual, se 

tornaram propícias as condições para a descentralização das formas de conhecimento e 

crença no mundo. É nesse contexto que começam a ganhar espaço as representações sociais 

que, para Moscovici, se tornaram a forma como a vida coletiva se adaptou às condições 

descentradas de legitimação. Agora, não era mais a Igreja a detentora única da regulação do 

conhecimento. Outros campos, como a medicina, começaram a ganhar espaço e, 

gradativamente, outros canais de legitimação de representações foram sendo estabelecidos, 
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chegando ao ponto atual de existirem pequenos grupos criadores de representações dos mais 

variados fenômenos capazes de chegar ao status de “social”. 

 Conforme atesta Moscovici (2012b), ultimamente se percebe uma mutabilidade 

muito rápida das representações sobre um dado objeto, algo que nos séculos anteriores 

notava-se ter uma evolução mais lenta. O resultado disso é o que Moscovici observa sobre 

haver nos últimos tempos uma dificuldade de estabelecimento de fortes tradições. Essa 

constatação é importante para compreendermos as constantes reviravoltas nas 

representações sobre o uso de álcool e outras drogas nos últimos dois séculos. O status do 

usuário de uma substância pode variar de um dia para o outro, dependendo apenas da 

inclusão ou da exclusão de uma dada substância na lista de drogas ilícitas.  

 A este ponto é importante marcar a importância dos meios de comunicação para essa 

variação rápida de representações sobre um fenômeno. Quando, em 1921, um artigo 

publicado no Jornal da Associação Médica Americana denunciava o trabalho da imprensa 

em construir uma imagem estereotipada de doença e criminalidade aliada aos usuários de 

drogas, tal denúncia pareceu um prenúncio da utilização dos meios de comunicação como 

instrumentos de deturpação da imagem de pessoas que fazem consumo de drogas. Durante 

todo o século XX houvera a percepção de que representações não condizentes com o 

verdadeiro problema estavam sendo criadas pelos meios de comunicação de massa a fim de 

corromper a opinião pública. Atualmente, nos telejornais sensacionalistas, o que vemos é o 

empreendimento sistemático e cotidiano de manutenção da imagem dos consumidores de 

substâncias psicoativas como figuras imorais da sociedade atual, como um dos grandes 

responsáveis pelas mazelas cotidianas da sociedade.  

 O empreendimento é tão claro neste sentido, que as figuras que comandam estes 

jornais televisivos são compostas por pessoas que não parecem ter um conhecimento 

aprofundado sobre a temática, pronunciando opiniões e meios interventivos que em nada 

condizem com a real face do problema atual de álcool e drogas. Podemos compreender estas 

figuras como as porta-vozes do senso comum, porém, utilizadas de modo intencional por 

uma elite cultural para a construção da imagem do usuário em acordo com a que perpassa 

todos os eixos temáticos identificados, ou seja, como criminoso, marginal, doente e pecador. 

Tais jornais retroalimentam, rotineiramente, as representações sociais que acompanham tais 

personagens contraditórios de nossa sociedade. 

 Mas precisamos compreender um ponto. Em que momento o uso de substâncias 

psicoativas passou a ser visto como um problema de tão grande proporção, em que um 

conjunto de representações sociais de diferentes campos passaram a se combinar e construir 
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um perfil tão negativo dos usuários? Analisando de modo profundo como a questão das 

drogas fora vista na sociedade até os dias atuais, percebe-se que, na virada do feudalismo 

para o modo de produção capitalista, a questão do uso de álcool e outras drogas começou a 

ser vista de maneira mais destacada. 

 A lógica do sistema de produção capitalista é, ao mesmo tempo, produtivista e 

consumista. Produtivista no sentido de que todos devemos estar produzindo e, consumista, 

a partir da lógica de que todos devemos estar consumindo coisas. Conforme visto na 

recuperação histórica feita, percebe-se que, num primeiro momento, foi o álcool a droga 

vista como problema. A virada da Idade Média para a Idade Moderna ficou marcada pela 

incorporação de um elemento novo, o capitalismo, sendo este fenômeno um aspecto capaz 

de provocar uma reorganização de toda uma cadeia de representações sobre determinados 

objetos. 

 Conforme afirma Duveen, no prefácio do livro Representações Sociais – 

Investigações em psicologia social (Moscovici, 2012b), são nos momentos de clivagem, 

momentos de tensão, de rupturas, que novas representações surgem e provocam uma 

reorganização de um todo social, trazendo a este social seu caráter heterogêneo. A virada da 

Idade Média para a Moderna pode ser vista como um grande momento de ruptura que veio 

a acarretar o surgimento de um conjunto de novas representações e a dissolução de antigas. 

Neste momento, o que passa a definir a norma social está muito mais vinculado à ideia da 

produção e do consumo do que as ideias vinculadas à Igreja e ao Estado, as instâncias 

centralizadoras do conhecimento e das crenças no período anterior.    

 O capitalismo passa a determinar a representação social do homem inserido nesse 

novo tipo de sociedade, o homem que deve produzir de modo extremo e ser consumidor de 

bens. Essa nova representação obteve grande força sobre aqueles que estavam inseridos nesta 

atmosfera, tanto para os que se adequavam à esta lógica quanto para os que se encontravam 

como desviantes. Aos que se adequavam, as substâncias funcionariam como um modo de 

suporte ou de impulso para resistir à grande carga do homem moderno, aos desviantes, eram 

as substâncias uma das marcas da contradição deste ser ante o modo de organização vigente.  

 É nesse espaço entre o homem adequado e o desviante que a medicina começou a 

ganhar força no sentido de provocar um ajuste aos que se encontravam à margem. Sendo a 

medicina a ferramenta capaz de alinhar os homens a uma norma social, a roupagem moral 

passou então a ser vestida pelas figuras médicas tornando-se um novo poder centralizador 

do conhecimento e das crenças, além de reguladora moral da sociedade. A partir da 

medicina, um conjunto de representações sociais passaram a ser legitimadas e foi com o aval 
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dela que se tornou mais presente ainda a categorização de pessoas como desviantes ou 

normais. 

 Em conjunto à lógica imposta pelo capitalismo, podemos pensar também na lógica 

imposta um pouco antes e que também se coloca como forte organizadora de nossa sociedade 

até os dias atuais, a saber, a ideia da racionalidade. Com o advento da ciência, a ideia de 

culto à racionalidade foi algo que passou a ser disseminado nas sociedades ocidentais e, com 

isso, uma ideia de normalidade e desvio (Pelbart, 2001). Diante disso, podemos pensar que 

o “familiar” no campo das representações sociais seria o indivíduo em pleno controle da 

razão e capaz de produzir e consumir de modo satisfatório ao modelo capitalista. O “não 

familiar”, seria o oposto, sendo os consumidores problemáticos de álcool e outras drogas 

personagens perfeitos para ocupar este lugar da “estranheza”. 

 Este poder da medicina nos faz pensar no que Moscovici traz sobre a natureza 

prescritiva das representações sociais. Segundo o autor, as representações sociais são 

capazes de definir de antemão como devemos nos relacionar com um dado objeto. O que 

Moscovici quer dizer com isso é que nunca conseguimos representar um objeto a partir do 

nada, sempre vamos o representar a partir de um esquema pré-existente em nosso arcabouço 

de conhecimentos. Se a medicina já define a figura dos usuários de determinadas drogas de 

antemão e, inclusive, o modo de se relacionar com tais figuras, as representações sociais 

sobre estas pessoas tenderão a se conformar mais ao que a medicina define previamente do 

que à própria percepção presente e imediata destas pessoas pela sociedade em geral. 

 Nota-se, com isso, que a medicina consegue então definir, a partir de seus critérios, 

quais usuários poderiam ser considerados desviantes, imorais, e quais não. Em variados 

momentos se percebe esse poder das figuras médicas em classificar quais consumos de 

substâncias eram adequados ou inadequados. O álcool, por não ter nenhum benefício 

terapêutico reconhecido, por muito tempo foi considerado como o mal da sociedade. Outras 

substâncias, por terem utilidade médica, até o fim do século XIX não foram vistas como 

problema. Foi apenas com a identificação de dependência em morfina, que começou a haver 

uma preocupação com a autonomia do uso de substâncias antes vistas como solução dentro 

do seguimento médico.  

 Nesta esteira, a questão da autonomia e da heteronomia do uso pode ser vista como 

outro ponto que marca essa natureza prescritiva da medicina. Quando o uso era feito sob 

indicação médica, o usuário não era representado de modo negativo, concepção inversa no 

que se refere às pessoas que faziam um uso autônomo das substâncias. O “morfinismo”, em 
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fins do século XIX, fora representado pelos médicos como “debilidade de caráter” 

(Escohotado, 2004), o que se tornou marca de todos os usuários de drogas até os dias atuais.  

 Podemos ainda trazer mais um exemplo sobre a força da medicina na definição de 

representações de consumidores de drogas. Quando na década de 70 a medicina passou a 

organizar as listas de substâncias psicoativas a fim de “zelar pelo juízo, percepção e estado 

de espírito das pessoas” (Escohotado, 2004), os usuários de determinadas drogas passaram 

a ser representados como imorais, desviantes e criminosos de um dia para outro, apenas pela 

inclusão de uma nova substância na lista de drogas ilícitas. Vale ressaltar que tal poder da 

medicina não se restringe apenas à definição de representações sobre o usuário de álcool e 

outras drogas dentro da sociedade, mas se mostra presente nos modos de conceber e se 

relacionar com variados outros objetos de nossa realidade.  

 Se a medicina obteve grande poder nesse processo de definição de representações, 

ela também sofreu e ainda sofre com as consequências do caráter prescritivo das 

representações sociais. Como pudemos perceber, na Idade Média, a medicina teve que lutar 

insistentemente contra representações religiosas a fim de poder ter a liberdade de trabalhar 

com os princípios ativos de determinadas substâncias. Em outro momento, quando o 

seguimento médico se opôs ao Marijuana Tax Act nos EUA (Escohotado, 2004), tal esforço 

pareceu ter sido em vão ante as representações morais e de criminalidade que circunscreviam 

o uso da maconha. Atualmente, percebemos as dificuldades enfrentadas para se conseguir 

utilizar maconha para fins medicinais, sendo as representações morais sobre esta substância 

um grande obstáculo. No campo de álcool e drogas, percebe-se que, para se adotar um 

posicionamento não condenatório sobre o uso de uma determinada substância considerada 

ilícita, talvez seja necessária a transformação de representações negativas em positivas em 

mais de um campo legitimador de representações.     

 Diante da constatação da medicina como um campo de legitimação de representações 

sociais, como explicar a existência de figuras (médicos) que teoricamente deveriam formular 

representações mais próximas do universo reificado, legitimando representações do universo 

consensual de modo muitas vezes não condizente com a realidade do fenômeno? Conforme 

Moscovici (2012b), o fato de alguém estar próximo ao universo científico não o impede de 

formular e manter, muitas vezes, representações não condizentes com seu universo reificado 

de compreensão do mundo. Estar próximo do universo científico não imuniza as pessoas dos 

modos de conhecimento advindos do senso comum. Além disso, devemos lembrar que a 

maioria dos médicos são técnicos, não cientistas. No caso de álcool e outras drogas, o que 

percebemos é uma extensa gama de teóricos e profissionais que se alinham muito mais às 
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preconcepções do senso comum que carregam do que propriamente aos achados objetivos 

das ciências as quais fazem parte. 

  

Podemos sintetizar os resultados de tal pesquisa dizendo que, não para nossa grande 

surpresa, eles mostram que a maior parte das pessoas prefere explicações populares 

a explicações científicas, fazendo correlações enganadoras que fatos objetivos  são 

incapazes de corrigir. (...), como já foi dito repetidamente sem que ninguém 

contestasse, as pessoas aceitam acima de tudo aqueles fatos ou percebem aqueles 

comportamentos que confirmam suas crenças habituais. E as pessoas procedem 

assim mesmo quando sua experiência lhes diz “está errado” e a razão lhes diz “é um 

absurdo”. (Moscovici, 2012b, p.168) 

 

 Quando o universo reificado falha, o universo consensual adentra a fim de tentar 

tornar familiar o que se encontra como não familiar. Exemplo deste processo pode ser visto 

quando, antes da década de 70, o critério para a proibição de uma dada substância se dava 

pela percepção de que o consumo poderia gerar dependência e/ou intoxicação. Com o 

surgimento de drogas que não causavam nenhum desses efeitos, como o LSD, os critérios 

objetivos não foram capazes de sustentar tais substâncias como proibidas. Um novo critério 

teve que ser criado, o do “estado de espírito normal”, sendo este um critério puramente 

moral. Vemos como a representação social da normalidade acaba adentrando as lacunas 

deixadas pelos critérios objetivos, estruturando toda uma organização em torno da proibição 

de determinadas substâncias não condizentes com o que se identificava como aceitável 

socialmente.  

 Essa constatação nos faz pensar em mais uma coisa. Analisando historicamente as 

concepções sobre o uso de drogas, percebe-se haver um alinhamento muito forte destas 

representações com a lógica proibicionista. Para Moscovici (2012b), o pensamento social 

(campo de compreensão permeado por representações sociais) leva mais em consideração a 

tradição do que o fato presente. Ou seja, para se construir a representação de um fenômeno, 

haverá uma maior tendência à manutenção do que se já conhece sobre ele do que o emprego 

de uma ruptura capaz de provocar uma nova representação. Sendo o proibicionismo a 

perspectiva que mais se alinha às representações sociais da sociedade em torno da questão 

das drogas, haverá uma maior tendência de manutenção dessa linha dentro da dimensão 

sociocultural.  

 Nas outras dimensões do campo de álcool e drogas, podemos dizer que a perspectiva 

“não familiar” da redução de danos conseguiu subsistir em certa medida. Porém, nestas 

outras dimensões, percebe-se haver um maior espaço para a não familiaridade, uma 
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tendência maior para aceitar aquilo que destoa, de aceitar o novo, não submetido à lógica de 

conformar o não familiar a algo já pré-existente. Mesmo assim, nota-se que, até mesmo nas 

dimensões em que o universo reificado pode se encontrar mais presente, há obstáculos para 

a sobrevivência da perspectiva da redução de danos. A hipótese para tais obstáculos pode 

residir no fato de, pelo menos no contexto brasileiro, haver uma dificuldade de definição da 

ideia de redução de danos até mesmo para o âmbito teórico e profissional (Boiteux & 

Ribeiro, 2010). Como percebemos acima, onde o universo reificado falha, abre-se espaço 

para representações do senso comum, parecendo isto atingir a dimensão teórico-conceitual 

e técnico-assistencial do âmbito de álcool e drogas por haver uma dificuldade de sustentação 

teórica sobre esta dada perspectiva. 

 A partir da constatação de que o proibicionismo possui maior aceitabilidade dentro 

do imaginário social brasileiro, a pergunta que surge é a seguinte. Por que há tanta 

dificuldade para a disseminação da perspectiva da redução de danos dentro do universo do 

senso comum? Uma possível resposta para esta indagação pode estar no fato de haver um 

certo limite imposto pela sociedade para a representação de objetos. Para Moscovici (2012b), 

existiria uma espécie de filtro capaz de permitir que certas representações sociais sobre um 

objeto fossem possíveis, enquanto outras não. Desse modo, certas representações podem não 

se tornar sociais devido a este filtro que dificulta, tanto o processo de ancoragem, mas 

principalmente a objetivação, que é a existência social de uma dada representação.  

 Peguemos, como exemplo, as representações possíveis de um psicótico sobre um 

determinado fenômeno. Suas representações dificilmente se tornarão sociais no modo de 

sociedade que temos hoje. Com isso, suas representações ficam restritas ao âmbito 

individual. No entanto, em outros tempos e em outras sociedades, psicóticos poderiam ser 

vistos como profetas ou pessoas com uma capacidade de compreensão metafísica em que 

suas falas tivessem importância dentro da vida coletiva. Talvez, nestas sociedades, as 

representações advindas de psicóticos se tornassem representações sociais.  

 Moscovici (2012b) traz um exemplo interessante sobre este processo de filtragem. 

Na popularização da psicanálise, muitos conceitos psicanalíticos passaram a ser utilizados 

dentro das conversações do senso comum. Termos como “recalque”, “complexo”, 

“regressão”, entre outros, tiveram sua existência no meio das representações sociais. No 

entanto, termos como “líbido”, vinculados à questão da sexualidade na teoria freudiana, não 

foram transpostos, não gozando da existência social que aqueles outros termos gozaram. 

Para Moscovici, essa não transposição se deu por esse “filtro” social, uma vez que a 

sexualidade sempre fora vista como tabu dentro de nossas sociedades.   
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 Partindo do pressuposto da existência de um filtro que permite que determinadas 

representações se tornem sociais e outras não, podemos pensar na possibilidade de a 

perspectiva de redução de danos não se encontrar como uma proposta aceita dentro do 

imaginário coletivo por ainda haver dificuldades da mesma ser objetivada. Como se percebe, 

parece haver um melhor encaixe das ideais vinculadas ao proibicionismo, sendo possível a 

manutenção desta proposta em detrimento do enfoque da redução de danos. Para que uma 

perspectiva como essa possa ser aceita dentro das representações sociais de tratamento, 

parece ser necessário um certo suporte no próprio tecido social a fim de que esta ideia possa 

ser objetivada dentro do pensamento social. 

 A proposta de redução de danos parece carregar um conjunto de tabus que dificultam 

um processo de objetivação e, consequentemente, de transformação em representação social. 

Podemos pensar que a representação social da redução de danos como modelo de tratamento 

é até possível de ser conquistada, no entanto, o processo de objetivação pode não estar 

ocorrendo pelo fato de ainda não haver uma base de representações neste sentido capaz de 

suportar esta representação. Na verdade, temos ao contrário representações que se vinculam 

muito mais ao proibicionismo, fazendo com que a visualização do “objeto” redução de danos 

tenha dificuldades de se ancorar nos esquemas pré-existentes de nossa sociedade em torno 

da ideia de tratamento e, com isso, dificuldades também de ser objetivado.  

[...]. Parece, então, que a sociedade faz uma seleção daqueles aos quais ela concede 

poderes figurativos, de acordo com suas crenças e com o estoque preexistente de 

imagens. (...). (Moscovici, 2012b, p.72) 

 

 A redução de danos pode não ter uma existência social no universo do senso comum 

como representação de terapêutica para usuários de drogas, mas isso não impede que esta 

seja representada socialmente de alguma forma. A representação social que se tem não é a 

de uma proposta de tratamento, mas algo mais vinculado a uma representação moral do uso 

de substâncias. A perspectiva de redução de danos, por ser vista como algo não familiar, 

necessita, é claro, ser ancorada e objetivada a fim de que se torne familiar dentro do universo 

de representações pré-existentes. O lugar destinado a ela nas representações sociais está 

próximo do eixo moral de representações sobre as drogas, sendo a RD concebida, muitas 

vezes, como meio de estimulação ao uso de álcool e outras drogas promovida por teóricos e 

profissionais alinhados à esta corrente (Alves, 2009). É muito comum que defensores desta 

perspectiva (profissionais, teóricos e pessoas em geral) sejam associadas aos próprios 
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usuários, como se a defesa de tal ênfase tivesse um caráter único e exclusivo de liberdade 

para o uso de substâncias, não sendo reconhecido o viés terapêutico de tal proposta.   

 Segundo Moscovici (2012b), a motivação para a criação de representações sociais 

não consiste em buscar um acordo entre nossas ideias e os objetos da realidade, como um 

modo de organização da realidade. Antes disso, o que fundamenta a criação de 

representações sociais é a tentativa de construção de uma ponte entre o que é estranho e 

familiar, uma vez que algo que não se encontra familiarizado é impossível de ser comunicado 

entre as pessoas. Quando há falta de comunicação, há a criação de representações sociais. 

Com isso em mente, as perguntas que nós, teóricos e profissionais, necessitamos fazer é a 

seguinte: qual tipo de comunicação está sendo feita em torno da abordagem da redução de 

danos? Qual mensagem está sendo passada? Se há uma indefinição conceitual para os 

próprios teóricos e profissionais desta perspectiva, qual espaço de estranheza deixamos para 

o imaginário coletivo criar uma concepção negativa? A comunicação desta abordagem tem 

sido proposta no sentido de demonstrar que esta é realmente uma abordagem terapêutica? 

    Seguindo em frente, existe um aspecto destacado dentro da teoria de Moscovici que 

vale aqui chamar atenção. Conforme apresenta o autor, nosso sistema perceptivo é utilizado 

não apenas para perceber objetos da realidade, mas também para perceber representações 

que outros humanos fazem de objetos. Ou seja, somos capazes de perceber representações 

sem nunca termos visto o objeto representado em nossa frente. Essa capacidade denota o 

caráter humano de perceber o mundo criado pelas mãos humanas e a percepção de 

representações é tão importante quanto a percepção de objetos reais (Moscovici, 2012b). 

Como exemplo disso, podemos pensar na representação de Deus, uma imagem 

compartilhada por milhões de pessoas e que não carece de uma visualização a partir da 

realidade concreta.   

 A ideia de que os homens são capazes de perceber representações assim como 

percebem objetos da realidade traz algumas implicações. Uma das mais importantes é a de 

que, dificilmente, o homem consegue receber informações sobre um objeto sem que estas 

não tenham sido distorcidas por representações. A isso dá-se o nome de representações 

“superimpostas”, que seria basicamente um processo de representações de representações, 

ou uma cadeia de representações que ocuparia o espaço entre o observador e o objeto real 

(Moscovici, 2012b).  

 Esse ponto trazido por Moscovici é de enorme relevância para a compreensão de 

nosso estudo. Se partirmos do pressuposto de que, entre o observador e o objeto pode haver 

uma cadeia de representações “superimpostas” que afastam o observador de uma 
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representação mais fidedigna da realidade do objeto, podemos compreender uma questão 

crucial para a existência de representações sociais tão diversas sobre as questões 

relacionadas ao uso de drogas. Identificamos, por exemplo, que as concepções morais sobre 

o consumo de substâncias demonstraram ter muito esse caráter de obnubilar o real cenário 

do problema, dificultando consideravelmente ações eficazes e condizentes com os 

verdadeiros determinantes do consumo problemático de drogas.  

 Além disso, podemos perceber este aspecto trazido por Moscovici levando em 

consideração ainda um outro ponto. Temos como hipótese que, muitas vezes, para os 

familiares de usuários de álcool e outras drogas existe uma diferença entre o seu membro 

familiar usuário e todos os outros usuários de drogas. É como se o caso de seu familiar fosse 

muito específico em relação a todos os outros casos. Acredita-se que tal percepção pode se 

dar pelo fato de, entre a família e o usuário, existirem muito menos representações 

superimpostas do que entre a família e todos os outros usuários de drogas. Ou seja, pelo fato 

da família ter um contato mais próximo com seu membro usuário, há menor espaço para a 

entrada de representações superimpostas, o que difere do caso da distância entre a família e 

todos os outros usuários do mundo.  

 Mas esta situação pode não ter implicações apenas na relação entre família e usuários. 

Podemos pensar também na tríade profissionais-familiares-usuários. No caso dos 

profissionais da saúde, a cadeia de representações superimpostas construída sobre os 

usuários de álcool e outras drogas pode fazer com que o profissional não consiga ser capaz 

de perceber a especificidade de cada caso dos usuários, se contrapondo à família por ter uma 

representação geral dos usuários que difere da representação específica que a família tem do 

usuário familiar. Tal situação pode levar os profissionais a correrem o risco de homogeneizar 

a realidade tanto dos usuários quanto das famílias, criando um grande empecilho na 

comunicação entre todos os componentes dessa rede de relações. 

 A fim de finalizar tais reflexões à luz da teoria das representações sociais, vale aqui 

tecer uma última consideração. A partir do que fora trazido, pode-se ter a impressão de que 

todos nós representamos o mundo de modo passivo, que não há nenhuma atividade dos seres 

humanos nos modos de conhecer o mundo. Na verdade, o que Moscovici traz é que nós 

pensamos de modo ativo, porém, nossas representações sofrem influências de certos filtros 

existentes dentro dessa atmosfera social. Podemos pensar que tais representações podem ser 

sustentadas a partir de eixos temáticos, que acabam, em certa medida, organizando essas 

representações e direcionando tanto os bloqueios quanto as aberturas na evolução das 

representações futuras (Moscovici, 2012b).  
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 No âmbito das drogas, os eixos identificados que gozam de uma longa duração na 

relação do homem com as substâncias psicoativas foram os eixos médico, religioso, da 

criminalidade e moral. A proposta da redução de danos surge no horizonte das 

representações sociais ainda como uma perspectiva marginal, que pode estar sofrendo os 

impedimentos destes grandes eixos temáticos. A partir de cada um destes temas, há um modo 

de se relacionar com o objeto “uso de drogas” tanto no campo discursivo quanto prático e 

isso dá certa estabilidade na maneira das pessoas em geral se comunicarem com este 

fenômeno. A proposta da RD parece ainda não dispor de um lugar capaz de promover uma 

comunicação estabelecida com o imaginário coletivo, bem como entre o imaginário coletivo 

e uma outra representação dos usuários de drogas. A pergunta que se desenha é a seguinte: 

como criar um espaço de comunicação para a sustentação de uma outra representação sobre 

o uso de álcool e outras drogas, os usuários e os tratamentos que não seja a exclusivamente 

proibicionista? 
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4 

Concepções sobre o uso de álcool e outras drogas na dimensão teórico-conceitual 

 

 Após fazermos essa retomada histórica, dispomos agora de uma visão global acerca 

das perspectivas que mais delinearam a experiência do uso de álcool e outras drogas em 

todas as dimensões. Podemos pressupor que, no âmbito teórico-conceitual, tais perspectivas 

tiveram grandes influências na estruturação de modelos teóricos, os quais buscaram 

compreender o fenômeno do uso de substâncias e traçar caminhos de intervenção sobre o 

mesmo. Conforme afirma Santos (2018), a preferência por determinados modelos está 

relacionada aos sentidos (morais, religiosos, etc.) dados por diferentes grupos em relação às 

drogas e ao uso. Com isso em mente, o próximo passo será o de apresentar os principais 

modelos teóricos no campo de álcool e drogas, além das principais perspectivas que 

influenciaram a estruturação de tais modelos.  

 Em relação à utilização do termo “modelo teórico”, é necessário fazer aqui uma 

observação. Alguns dos modelos que serão apresentados não foram criados dentro do campo 

científico, são oriundos de outros campos. Ou seja, não foram constituídos por elementos do 

universo reificado, mas do consensual. Teremos modelos fundamentados a partir do campo 

religioso, outros do campo moral, entre outros campos não científicos.  

 Apesar disso, enunciaremos tais modelos como “modelos teóricos”, pois, por mais 

que não sejam provenientes do universo reificado, são tratados pelas outras dimensões do 

campo da saúde, ou seja, por profissionais, nas leis e pela sociedade em geral, com tanta 

legitimidade quanto os modelos originalmente científicos. Além disso, vale salientar que 

alguns modelos, mesmo provenientes de disciplinas reconhecidamente científicas, tiveram 

contribuições não exclusivamente científicas, como já demonstrado em nossa retomada 

histórica.   

 

4.1. Os modelos teóricos atuais no campo de álcool e outras drogas 

 

 Ao longo de toda a história, diversos modelos foram sendo desenvolvidos a fim de 

tentar compreender e intervir sobre o fenômeno do uso de drogas, constituindo um corpo 

explicativo extensamente variado. Para esse trabalho, indicar e descrever todos os modelos 

existentes se traduz em uma tarefa extremamente dispendiosa, sendo preferível fazer a 

indicação e descrição de apenas os modelos mais presentes na dimensão teórico-conceitual 
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da temática de drogas, como também, nas outras dimensões do campo da saúde mental e 

atenção psicossocial. 

   Os principais modelos que encontramos atualmente presentes no campo de álcool e 

outras drogas são os modelos Moral, da Temperança, Espiritual, Biológico, Psicológico e 

Biopsicossocial. Dentro de alguns desses modelos dispomos do que podemos denominar de 

“modelos menores”, os quais, na literatura, também ganham nome de modelos, mas que, a 

partir de uma análise aprofundada, fazem parte dos modelos maiores.   

 Segundo Marques (2001), e a partir da digressão histórica feita neste trabalho, o 

modelo moral pode ser considerado como a primeira tentativa de se compreender e intervir 

sobre o fenômeno do uso de substâncias. Desde à antiguidade remota, percebe-se haver um 

conjunto de manifestações sociais no sentido de reprovar o uso de drogas, sendo a principal 

delas, o álcool. Este é um modelo que se encontra atualmente em desuso no âmbito do 

tratamento (Cordeiro, 2013), porém, não podemos esquecer que a questão moral ainda se faz 

presente transversalmente em outros modelos, muitos destes travestidos sob a roupagem do 

discurso científico. 

 O modelo moral parte da perspectiva de que o consumo de drogas e a dependência 

seriam situações que partiriam da escolha individual do usuário. Desse modo, quem faz uso 

é um transgressor e responsável por sua doença. Consumir drogas seria uma falha de caráter, 

um desrespeito às normas sociais e, desse modo, passível de críticas, discriminação e 

punição dentro dos serviços de saúde que viessem a atender à esta demanda. A partir destas 

reações, o usuário se sentiria compelido a interromper o uso, pois se sentiria tão 

desmoralizado a ponto de modificar seu comportamento (Marques, 2001; Pillon & Luis, 

2004; Duarte & Morihisa, 2008; Alves, 2009; Perrenoud & Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013).   

 Outro modelo não advindo do campo científico e que possui relevância nas outras 

dimensões do âmbito das drogas é o Modelo da Temperança. Como já descrito, em meados 

do século XIX, um grupo de pessoas denominado Movimento da Temperança obteve grande 

influência na formulação da perspectiva proibicionista. No entanto, a noção de temperança 

não parte exatamente do mesmo ponto que os adeptos do movimento a conceberam, uma 

vez que a temperança consiste na capacidade de poder utilizar uma determinada substância 

sem que o uso seja excessivo e degradante (Cordeiro, 2013). 

 Apesar disso, o sentido que subsistiu foi outro, o da não utilização de álcool 

(substância enfatizada pelo modelo), sentido que teve grandes influências na formulação do 

proibicionismo. Para além das contradições, este modelo compreende o uso excessivo de 

drogas não como pecado, mas como um hábito que deve ser desaprendido (Perrenoud & 
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Ribeiro, 2011). Tal modelo enfatiza como problema o consumo excessivo, sendo importante 

que o usuário encontre um equilíbrio no consumo ou, em outras palavras, um padrão de uso 

correspondente ao que tinha anteriormente à dependência (Cordeiro, 2013).  

 O modelo da temperança foi pioneiro na tentativa de compreender a etiologia da 

dependência de álcool. Alguns autores buscam demonstrar que tal modelo não possui um 

atravessamento moral (Marques, 2001; Cordeiro, 2013), enquanto outros enfatizam a 

existência de uma fundamentação moral na construção de tal perspectiva (Gorgulho, 2001). 

A divergência entre os posicionamentos pode residir, de um lado, pela associação do 

Movimento Religioso da Temperança com o proibicionismo, em que o termo temperança 

parece ter sido deturpado pelos adeptos do movimento, e, de outro, pela percepção de que 

tal perspectiva não preconiza a abstinência e, além disso, compreende a questão da 

dependência não como falha de caráter, mas como um mau hábito aprendido.       

 Também associado a movimentos religiosos temos o Modelo Espiritual. Tal modelo 

teve início no ano de 1935, com a criação do grupo de Alcoólicos Anônimos por Bill Wilson 

e Robert Smith. Segundo essa perspectiva, o alcoolismo seria compreendido como um 

problema em que o indivíduo não conseguiria se desvencilhar por si próprio, necessitando 

da ajuda de outros indivíduos que passaram pelas mesmas situações. Os modelos 

terapêuticos propostos ficaram conhecidos como grupos de ajuda mútua (Marques, 2001; 

Perrenoud & Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013) e com o tempo o entendimento e a oferta de 

tratamento foram sendo estendidos a usuários de outras drogas. 

 Segundo Marques (2001), este modelo surgiu em um contexto de transição, em que 

o eixo moral do entendimento do uso de álcool e outras drogas estava dando lugar ao eixo 

de doença. Devido a isso, tal modelo acabou incorporando muito das concepções originadas 

pelo campo médico à época. Partindo desse ponto, o modelo espiritual compreende o 

consumo abusivo de drogas como uma doença, que não possui cura, em que a recuperação 

passa pela entrega da vida a uma força superior, uma vivência espiritual (Cordeiro, 2013).  

 Este modelo se encontra bem integrado ao cristianismo e, a partir dele, fora elaborado 

um programa terapêutico com grande presença em diversos serviços de tratamento para 

usuários de álcool e outras drogas, o programa dos 12 passos (De Bom & Kessler, 2008; 

Cordeiro, 2013). O programa dos 12 passos, segundo Kuchenbecker (SD), compreende a 

recuperação como resultado oriundo da passagem do usuário por todo um processo e que, 

apesar das peculiaridades das pessoas, existiriam pontos em comum na trajetória daqueles 

que enfrentam a dependência química.  
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 O programa de 12 passos se baseia no que se denomina princípios de vida, princípios 

estes revelados por Deus a partir das Sagradas Escrituras. O processo de recuperação 

passaria por estes princípios, que deveriam ser seguidos a partir de uma sequência lógica 

organizada por Wilson e Smith. Os 12 passos são organizados em 4 grupos, em que o 

primeiro comportaria os passos 1 a 3, “Relacionamento com Deus”, o segundo, os passos 4 

a 7, “Relacionamento com o próprio eu”, o terceiro, os passos 8 e 9, “Relacionamento com 

outras pessoas”, e o último grupo, com os passos 10 a 12, que discorreria sobre o 

“Aprimoramento dos relacionamentos tratados nos passos anteriores” (Kuchenbecker, SD).  

 Não se faz necessário descrever os 12 passos aqui, mas vale chamar atenção para 

uma questão. Se partirmos da premissa de que o programa dos 12 passos é o maior 

representante do modelo espiritual, analisando todos os passos, percebe-se haver um 

atravessamento dos eixos religioso, médico e moral na estruturação do modelo espiritual. 

Em relação à questão moral, esta se mostra presente nos passos 4, 5, 6 e 7 em que se fazem 

presentes menções à “autoavaliação moral”, “confissão pública sobre as próprias falhas”, 

“remoção de todos os defeitos de caráter pela figura de Deus” e “livramento das próprias 

imperfeições pela figura de Deus” (Kuchenbecker, SD).  

 Outro modelo antigo dentro do campo de álcool e drogas é o médico. Já presente 

desde o século XIX, atualmente, tal modelo se encontra representado pelo chamado Modelo 

Biológico. A partir da década de 70, o modelo biológico passou a incorporar contribuições 

advindas da fisiologia e da genética a fim de compreender a etiologia do uso de drogas. Por 

meio da compreensão de questões genéticas, de constituição biológica e neurobiológica e de 

interações farmacológicas, este modelo busca delimitar as variáveis que influenciam no 

surgimento da dependência química. Parte-se do aspecto orgânico para se explicar as 

alterações físicas e psíquicas dos problemas oriundos do uso de álcool e outras drogas (Pillon 

& Luis, 2004; Perrenoud & Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013).   

 Em suma, o modelo médico compreende o consumo abusivo como uma doença 

determinada pelo aspecto biológico do ser humano e, devido a isso, deve receber tratamento 

médico a fim de trazer o sujeito ao seu estado normal (Alves, 2009). Dentro deste modelo, 

o enfoque dado ao tratamento é o da abstinência total das substâncias, assim como percebido 

no modelo moral e espiritual. Com presença forte da Psiquiatria e da Neurologia (Marques, 

2001; Pratta & Santos, 2009), tal perspectiva se coloca como hegemônica atualmente, 

influenciando a maior parte dos serviços de saúde, alguns documentos legais sobre drogas e 

o imaginário coletivo como um todo.  
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 A hegemonia de tal modelo traz implicações muitas vezes negativas para o 

tratamento de usuários de álcool e outras drogas. Como apontam Pratta e Santos (2009), o 

modelo médico, ao se focar em uma concepção reducionista de doença, acaba impedindo a 

incorporação de outros olhares sobre o fenômeno do consumo de substâncias. Um outro 

ponto a ser ressaltado, se refere a especialização presente no campo médico, processo que 

acarreta uma fragmentação do corpo, impossibilitando muitas vezes a visualização de um 

processo interligado entre várias partes, tanto para a compreensão quanto para o tratamento.   

 Para além da hegemonia do modelo médico e da presença de outros modelos mais 

antigos, começam a surgir modelos que levam em conta outros aspectos que podem estar 

envolvidos na questão do uso de substâncias psicoativas. Um modelo que passou a ganhar 

muito espaço dentro deste campo foi o modelo psicológico. Esta perspectiva fora constituída 

a partir das diversas correntes de pensamento existentes dentro da ciência psi, com todas elas 

buscando explicar, a partir da esfera psíquica e/ou dos comportamentos, a etiologia do uso e 

abuso de drogas.  

 Como linhas explicativas temos o condicionamento clássico, o condicionamento 

operante, o modelo cognitivo-comportamental, o modelo psicanalítico, o modelo de 

aprendizado social, o modelo sistêmico, entre outros (Marques, 2001; Pillon & Luis, 2004; 

Perrenoud & Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013). Não nos aprofundaremos muito sobre as 

concepções e propostas de intervenção dadas por esses modelos, bastando apenas trazer uma 

explicação sucinta de cada um.  

 As abordagens comportamentalistas (condicionamento clássico e condicionamento 

operante) compreendem a questão do uso e da dependência como comportamentos 

desenvolvidos a partir da presença de reforços específicos proporcionados pela utilização de 

drogas, seja pela introdução de algo benéfico ao usuário ou pela retirada de algo negativo 

(Perrenoud & Ribeiro, 2011) A interação do usuário com o ambiente é outro aspecto levado 

em consideração. Também dando ênfase às questões comportamentais, o modelo cognitivo-

comportamental concebe a questão do uso e da dependência a partir da influência de 

processos mentais sobre os comportamentos. A partir das expectativas dos usuários sobre os 

efeitos das substâncias, pode se entender a etiologia de um consumo problemático de drogas 

(Cordeiro, 2013).  

 O modelo psicanalítico compreende a questão do uso de substâncias psicoativas a 

partir de alguns pressupostos bem marcantes da teoria psicanalítica em geral. Conforme 

apresenta Cordeiro (2013), a dependência em drogas teria como base uma tentativa de 

retorno aos estados de prazer infantil. Perrenoud e Ribeiro (2011), semelhantemente, 
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apontam que a perspectiva psicanalítica compreende essa condição como advinda de um 

desenvolvimento anormal da personalidade, muitas vezes com contribuição de experiências 

infantis, em que o consumo de drogas serviria como uma forma de lidar com as frustrações.  

 O modelo psicanalítico leva ainda outros pontos em consideração, como as figuras 

parentais. O estabelecimento de uma relação entre o usuário e a droga é associada à relação 

entre o bebê e sua figura materna, em que a segunda garantiria e confirmaria a existência do 

primeiro (Gorgulho, 2001). Em outro momento, seria a figura paterna a possuir importante 

papel, uma vez que a mesma estaria sendo incapaz de adentrar a relação simbiótica entre 

mãe e criança a fim de provocar uma cisão capaz de permitir o que se chama de a “entrada 

da lei”. Àqueles que faltam a figura paterna, há uma maior propensão para o envolvimento 

com a ilegalidade do uso de drogas (Ramos, 2008).  

 Fechando o grupo de perspectivas que constituem os modelos psicológicos temos os 

modelos propostos pela teoria do aprendizado social e pela teoria sistêmica. O primeiro 

modelo parte do ponto de vista de que o usuário não nasce dependente. No lugar, haveria 

um aprendizado por parte do indivíduo em interação com o contexto de sua substância, mas 

também com seu meio sociocultural. Sendo um comportamento aprendido, o tratamento 

consiste em modificá-lo. Há aqui uma visão mais ampliada sobre a função da sociedade e 

dos pequenos grupos na modelação de padrões individuais de uso. Ou seja, não seria apenas 

as drogas que embasariam um padrão de consumo, mas também as interações sociais 

proporcionadas por esses usos, no aprendizado a partir da visualização de modelos e na 

recepção de reforços e punições sociais (Marques, 2001; Pillon & Luis, 2004; Perrenoud & 

Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013).  

 A teoria sistêmica, por seu turno, compreende o uso abusivo de substâncias como um 

comportamento que deve ser analisado dentro de um sistema social mais amplo. Esse modelo 

dá importância para uma observação do usuário de álcool e outras drogas dentro dos sistemas 

nos quais faz parte, sendo a família um dos mais importantes. Dentro desta perspectiva, 

compreende-se o consumo excessivo de drogas como um sintoma familiar, em que a 

mudança de comportamento do usuário provocaria mudanças na dinâmica familiar, podendo 

haver resistência por parte dos outros membros em perder o chamado “porta-voz” do sintoma 

familiar. O tratamento, a partir deste modelo, é focado não apenas no usuário de drogas, mas 

na família como um todo (Perrenoud & Ribeiro, 2011; Cordeiro, 2013).   

 A partir da visualização dos modelos psicológicos, não é possível qualificar 

genericamente a defesa destes à perspectiva proibicionista ou de redução de danos. Também 

não é possível afirmar que estes se pautam no objetivo central da abstinência ou em objetivos 
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de tratamento mais diversos aos usuários em tratamento. O que se pode afirmar é que é 

possível encontrar teóricos de posicionamentos distintos que se baseiam nestes modelos a 

fim de fundamentar seus posicionamentos. Tais modelos parecem não ter o intuito de 

sustentar uma ou outra ênfase de tratamento. 

   O último modelo a ser aqui tratado é o modelo biopsicossocial. Este modelo surge 

mais recentemente e parte da perspectiva de saúde como algo determinado não apenas pela 

esfera biológica, mas atravessada por diversos fatores, sendo estes advindos também de 

outros campos, como o psicológico, o social e o cultural. Sendo uma perspectiva mais ampla 

e dinâmica, este modelo tem como ideia norteadora a integração de diversos saberes a fim 

de compreender o fenômeno do uso de drogas, reconhecendo o mesmo como atravessado 

por uma série de determinantes, como lazer, cultura, religião, educação, trabalho, entre 

outros (Pratta & Santos, 2009). 

 Dentro desta perspectiva, as variadas linhas de conhecimento necessitam se 

relacionar de maneira horizontal, não devendo haver uma hierarquia de saberes. Conforme 

asseveram Perrenoud & Ribeiro (2011), no campo teórico de álcool e drogas, não existem 

linhas teóricas capazes de circunscrever de maneira cabal os mecanismos pelos quais se 

estruturam as experiências do consumo de substâncias. Além disso, nenhuma delas consegue 

oferecer “o tratamento” para a questão do uso e da dependência. Para cada caso específico, 

levando em conta o contexto e o indivíduo, algumas podem ser mais eficazes que outras em 

determinados momentos.    

 O surgimento deste modelo coincide com a abertura de novos campos de pesquisa, 

ampliando o cenário de conhecimento no âmbito de álcool e drogas, antes muito restrito aos 

campos das ciências médicas e psicológicas. A entrada das ciências sociais acaba produzindo 

um deslocamento importante do objeto de estudo, retirando o foco exclusivo das drogas, e 

trazendo à luz a compreensão das práticas e dos contextos de uso. Com a presença deste 

novo campo científico e terapêutico, surgem novas propostas de cuidado, algumas passando 

por caminhos ainda vistos como distantes de serem trilhados, como um tratamento sem 

internação, sem isolamento social e em que a abstinência não deveria ser o único objetivo. 

É próxima a este modelo que surge a proposta terapêutica da redução de danos (Santos, 

2018).   
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4.2. Os modelos teóricos atuais dentro da literatura científica – álcool e outras drogas 

 

 Com os modelos teóricos definidos, passemos ao próximo passo, o de classificar a 

literatura do campo de álcool e outras drogas conforme a presença de cada modelo. Para a 

realização de tal tarefa, foi feito um levantamento das produções científicas dos últimos 20 

anos em torno da temática de álcool e outras drogas. Foram utilizadas as palavras-chave “uso 

de drogas”, “dependência química”, “usuário de drogas” e “dependentes químicos” nas bases 

indexadas Lilacs, Scielo e Google Acadêmico. Foram identificados 21 artigos, tendo como 

critério de inclusão aqueles que foram citados em outras produções científicas por, no 

mínimo, 20 vezes, e critério de exclusão aqueles que não apresentaram nenhum modelo 

explicativo. A partir deste levantamento, passamos a uma leitura aprofundada com o intuito 

de identificar os modelos explicativos utilizados pelos autores, bem como o objetivo de 

tratamento preconizado pelos mesmos, em torno da abstinência total de substâncias ou 

redução de danos.   

 Faz-se necessário, antes de apresentarmos as produções científicas, fazer alguns 

esclarecimentos. Primeiramente, vale ressaltar que nas produções analisadas será possível 

encontrar mais de um modelo teórico, sendo necessário, então, indicar, por ordem de 

importância, todos os modelos teóricos presentes dentro dos artigos ou capítulos de livro 

apresentados. Por fim, em relação à adoção de perspectivas de tratamento pelos autores 

(abstinência total ou redução de danos), em muitos trabalhos não será possível identificar a 

adesão de uma ou outra perspectiva, não sendo feita, então, nenhuma indicação quanto a esta 

informação.    

 A fim de facilitar a disposição das informações, será elaborado um quadro (Quadro 

1) para melhor visualização dos modelos teóricos, dos tratamentos enfatizados e dos trechos 

dos artigos utilizados para exemplificação dos modelos identificados. Será também feita uma 

legenda com alguns códigos e abreviações sobre os modelos teóricos adotados e as 

perspectivas assumidas pelos autores das produções.
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

Título Autor (es) Ano Modelo 

Teórico 

Perspectiva 

de 

Tratamento 

Trecho de Exemplo 

O adolescente e 

o uso de drogas 

Marques e 

Cruz 
2000 

MBPS; 

MB;  
 

 

(MBPS) Segundo Newcomb (1995), os fatores de risco para o uso de álcool e outras 

drogasincluem aspectos culturais, interpessoais, psicológicos e biológicos. São eles: a 

disponibilidade das substâncias, as leis, as normas sociais, as privações econômicas 

extremas; o uso de álcool e outras drogasou atitudes positivas frente às 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”. (p.35) 

 

(MB) “As pesquisas neurofisiológicas usadas de forma abusiva estimulam a ação 

dopaminérgica e, vias mesolímbicas localizadas na área tegumentar ventral e no núcleo 

Modelos Teóricos                                                                    Perspectivas de Tratamento 

Modelo Moral – MM                                                               Abstinência Total - AB 

Modelo da Temperança – MT                                                Redução de danos – RD  

Modelo Espiritual – ME 

Modelo Biológico – MB 

Modelo Psicológico – MP 

Modelo Biopsicossocial – MBPS 
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accumbens, o que teria papel determinante no estabelecimento da dependência. 17” (p. 

32) 

 

  Contextos de 

Abstinência e de 

Recaída na 

Recuperação da 

Dependência 

Química  

Rigotto e 

Gomes 
2002 

MP; 

MBPS 
AB 

 

(MP) “O objetivo deste estudo é oferecer uma compreensão fenomenológica da 

experiência de ser um dependente químico à procura de reabilitação. Procura-se 

identificar, nesta experiência e na significação a ela atribuída, os elos que auxiliam o 

comprometimento na recuperação (reabilitação) e, em contrapartida, aqueles que 

retroalimentam a recaída”. (p.95) 

 

(MP) “O consumo de álcool e outras drogasé uma forma de expressão e percepção de 

si mesmo, numa relação que inclui os outros e o ambiente em que se vive”. (p.95) 

 

(MBPS) “Diante da complexidade do problema é prudente evitar uma posição 

reducionista – seja ela biológica, social ou psicológica. Deve-se sim estudar a 

dependência química através de abordagens que ultrapassam as opiniões e ideologias 

favorecendo a compreensões abrangentes e integradas (Bertozzi, 1993).  

 

Psicodinâmica 

do adolescente 

envolvido com 

drogas 

Kessler, 

Diemen, 

Seganfredo, 

Brandão, 

Saibro, 

Scheidt, 

Grillo e 

Ramos 

2003 MP.3 AB 

 

(MP) “As evidências clínicas também indicam a hipótese de que o 

comprometimento de aspectos da função paterna, que inclui o monitoramento e 

definição dos limites, pode ser um fator preponderante para o desencadeamento 

e manutenção da dependência química”. (p. 39) 

Estudo dos 

Estágios 

Motivacionais 

em Sujeitos 

Adultos 

Oliveira, 

Laranjeira, 

Araújo, 

Camilo e 

Schneider 

2003 MP 

  

(MP) “Apesar dos inúmeros prejuízos consequentes do abuso de álcool, os 

clientes com tal disfunção apresentam dificuldade em se manter por um longo 

período em tratamento psicoterápico (Edwards & Dare, 1997). (...). Isto parece 

estar vinculado a um evidente conflito motivacional, experenciado por esta 
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Dependentes do 

Álcool 

clientela, com relação à modificação de seu comportamento problema (Heather, 

1992).” (p.265)  
Uso de álcool 

entre 

adolescentes: 

conceitos, 

características 

epidemiológicas 

e fatores 

etiopatogênicos 

Pechansky, 

Szobot e 

Scivoletto 

2004 MBPS  

(MBPS) “Para uma mente em desenvolvimento, tipicamente sugestionável e plástica 

como a de um adolescente, o paradoxo de posição da sociedade e a falta de firmeza no 

cumprimento de leis são um caldo de cultura ideal para a experimentação tanto de 

drogas como de álcool, contribuindo para a precocidade da exposição de jovens ao 

consumo abusivo”. (p.15) 

Da cervejinha 

com os amigos à 

dependência de 

álcool: uma 

síntese do que 

sabemos sobre 

esse percurso 

Ramos e 

Woitowitz 
2004 MP AB 

(MP) “A evolução do beber nocivo para a síndrome de dependência é um processo que 

pode demorar de poucos meses até 30 anos. Indivíduos com personalidade anti-social, 

que usam álcool para desafiar princípios sociais, tendem a ter um desenvolvimento mais 

rápido da dependência”. (p.7) 

A importância da 

família no 

tratamento do 

uso abusivo de 

drogas: uma 

revisão da 

literatura 

Schenker e 

Minayo 
2004 MP.5 AB 

(MP) “Como consequência irrefutável, há necessidade de se tratar o sistema familiar 

para a transformação da adicção em produção de saúde. A questão das drogas invade 

múltiplos contextos que, conforme bem apontam os artigos, têm de ser envolvidos na 

abordagem do jovem”. (p. 657) 

Drogas na 

Adolescência: 

temores e 

reações dos pais 

Silva, 

Micheli, 

Camardo, 

Buscatti, 

Alencar e 

Formigoni 

2006 

MBPS 

MP.4; 

MP.5; 

 

 

 

(MBPS) “Diante de fatos, na maioria das vezes, tratados de forma sensacionalista, é 

prudente lembrar que devem se considerar o contexto, a história e o vínculo dos usuários 

com as drogas, além do conhecimento dos efeitos característicos de cada tipo de 

substância, antes de fazer a conexão entre um evento, muitas vezes traumático, e o uso 

de drogas”. (p. 53) 

 

(MBPS) “Para atingir tal objetivo, é de fundamental importância o envolvimento da 

família e dos grupos de amigos, por serem eles os principais meios sociais nos quais 
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convivem os jovens, em uma ampla perspectiva de qualidade de vida, que privilegie 

ações de bem-estar físico, psicológico e social”. (p.59) 

 

(MP) “Existem inúmeras razões relacionadas ao uso inicial de álcool e outras drogas, 

mas o aspecto familiar e o relacionamento com amigos têm recebido maior atenção. A 

presença de conflitos familiares e a influência dos amigos estão associadas a altos níveis 

de uso de álcool e outras drogas(De Micheli; Formigoni, 2012, Newcomb; Maddhian; 

Bentler; 1986; Brook; Whiteman; Nomura; Gordon; Cohen, 1988)”. (p.46) 

 

Desenvolvimento 

de um Jogo 

Terapêutico para 

Prevenção da 

Recaída e 

Motivação para 

Mudança em 

Jovens Usuários 

de Drogas 

Williams, 

Meyer e 

Pechansky 

2007 MP AB 

(MP) “Estudos recentes mostram que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma 

intervenção promissora e eficiente na redução do uso de álcool e outras drogasentre 

adolescentes (Dennis & cols., 2004). (...). Na terapia cognitiva da dependência química, 

os pensamentos e as crenças centrais são vistos como um importante mediador do uso 

de drogas, emoções negativas e das respostas fisiológicas”. (p. 407) 

Uma visão 

psiquiátrica 

sobre o 

fenômeno do 

crack na 

atualidade 

Kessler e 

Pechansky 
2008 

MB; 

MBPS 
AB 

(MB/ MBPS) “O grande desafio é o de instituir políticas preventivas para a população 

sob maior risco de contato com essa droga, que deveriam incluir programas sociais e 

alternativas ocupacionais recompensadoras. No que compete ao tratamento dos casos 

identificados, é mister que as orientações do Ministério da Saúde contemplem o modelo 

médico de assistência, devido à gravidade dos casos”. (p.98) 

O Processo 

Saúde-Doença e 

a Dependência 

Química: 

Interfaces e 

Evolução 

Pratta e 

Santos 
2009 MBPS  

 

(MBPS) “Isso porque, tratar a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas e a 

questão da possível dependência que pode emergir em alguns casos, implica discutir 

não só as questões orgânicas e psicológicas envolvidas, mas também os aspectos sociais, 

políticos, econômicos, legais e culturais inerentes a esse fenômeno, além das 

consequências físicas, psíquicas e sociais da mesma (Ochinni & Teixeira, 2006). 

Portanto, o fenômeno da drogadição é complexo e multifatorial (Cartana, Santos, Fenili 

& Spricigo, 2004; Scivoletto, & Morihisa, 2001)”. (p.208) 
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(MBPS) “Portanto, discutir e cuidar da dependência química é encará-la dentro do 

modelo biopsicossocial de saúde, considerando o paciente em sua totalidade, 

encarando-o como um ser ativo no processo saúde/ doença”. (p.209) 

 

A terapia 

multifamiliar no 

tratamento da 

dependência 

química: um 

estudo 

retrospectivo de 

seis anos.  

Seadi e 

Oliveira 
2009 MP.5  

 

(MP) “Vários trabalhos na literatura (De Micheli & Formigoni, 2001; Liddle et al., 

2001; Mayers, Apodaca, Ficker & Slenisck, 2002; Stanton & Todd, 1987; Steinglasss, 

Bennett, Wolin & Reiss, 1987) têm abordado a dependência de drogas como um 

fenômeno que afeta não somente o usuário, mas também seu sistema familiar, 

enfatizando assim a importância do estudo do funcionamento relacional dessas 

famílias”. (p.364) 

 

(MP) “Sem dúvida, a família tem um papel fundamental como protetora para o uso e 

abuso de substâncias, mas, quando a dependência química já é um fato, o tratamento, 

inclusive da família, deve ser adotado sempre e a prática evidencia que o quanto antes 

melhor”. (p.374) 

 

Caracterização 

das internações 

de dependentes 

químicos em 

Unidade de 

Internação 

Psiquiátrica do 

Hospital Geral 

 

Sousa e 

Oliveira 

2010 MBPS  

(MBPS) “Diante deste quadro em que se encontra o uso e abuso de substâncias 

psicoativas, com as suas consequências orgânicas, psicológicas e sociais, a UIPHG 

torna-se um serviço de fundamental importância para o município de Sobral. Atuando 

não somente no campo do tratamento e reabilitação, mas também em nível primário de 

saúde, na atenção, prevenção e educação da população acerca da problemática da 

dependência química, coloca-se em consonância com a Normatização dos Serviços de 

Atenção a Transtorno por Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas do Ministério da 

Saúde8”. (pp.672-673) 

Reflexões sobre 

Políticas de 

Drogas no Brasil 

Andrade 2011 MBPS RD 

 

(MBPS) “(...) os profissionais de saúde desta Estratégia têm dificuldades de lidar com 

questões relacionadas ao uso de drogas, seja pelo desconhecimento dos fatores 

biopsicossociais relacionados ao seu consumo, reproduzindo preconceitos do senso 

comum acerca dos seus usuários, seja pelo medo de exposição profissional à violência 

do tráfico”. (p.4668) 
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Família e 

proteção ao uso 

de tabaco, álcool 

e drogas em 

adolescentes, 

Pesquisa 

Nacional de 

Saúde dos 

Escolares 

Malta, 

Porto, Melo, 

Monteiro, 

Sardinha e 

Lessa  

2011 MP  

(MP) “Estudos mostram que as famílias são referências para as crianças, adolescentes 

e jovens, e práticas parentais como álcool e fumo influenciam os comportamentos dos 

filhos. Assim, a família pode exercer influências de proteção ou risco para os jovens”. 

(p. 168)  

Rede de apoio 

social ao 

dependente 

químico: 

ecomapa como 

instrumental na 

assistência em 

saúde  

Cavalcante, 

Falcão, 

Lima, 

Marinho, 

Macedo e 

Braga 

2012 
MBPS; 

MP.5 
AB 

 

(MBPS) “A perspectiva de que o tema drogas passe a fazer parte das preocupações de 

enfermagem requer que a capacitação de seus profissionais agregue conhecimento para 

além do paradigma clínico biomédico, da visão de distúrbio – somático/ psicológico – 

ou transgressão social e inclua saberes dos campos das ciências sociais, antropologia, 

política, dentre outros, (...) (10). (Spricigo, Carraro, Cartana & Reibnitz, 2004)”. (p. 

324) 

 

(MP) “A importância da participação da família no tratamento do dependente de drogas 

é um paradigma estabelecido e citado por vários estudiosos quando reforçam que, nos 

últimos anos, têm compartilhado de um pensamento sistêmico no qual reconhecem que 

todos estão interligados e interconectados e, por conseguinte, a mudança em um 

indivíduo provoca reverberação em todo sistema (15-16).(Schenker & Minayo, 2004; 

Rigotto & Gomes, 2002)”. (p. 328) 

A dependência 

química e o 

tratamento de 

desintoxicação 

hospitalar na fala 

dos usuários 

Crauss e 

Abaid 
2012 MP.5 AB 

(MP) “Assim, é importante que o tratamento do dependente químico envolva a família, 

uma vez que o sujeito pode estar representando um sintoma do sistema familiar (Tissot, 

2006).” (p. 64) 

Fatores 

desencadeantes 

do uso de álcool 

e outras drogasde 

Marangoni e 

Oliveira 
2013 

MP;  

MBPS 
 

 

(MP) “Embora o consumo de álcool e outras drogaspelos pais esteja relacionado ao 

maior risco dos filhos se tornarem usuários, tendo em vista que o comportamento lhes 

serve de modelo, é a atitude permissiva que mais pesa na equação”. (p.667) 
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abuso em 

mulheres 

 

(MP) “Além disso, a incidência de maus tratos verbais e físicos e de abuso sexual no 

interior das residências são considerados fatores desencadeantes para o uso de drogas”. 

(p. 667) 

 

(MBPS) “A iniciação ao uso de álcool e outras drogasé multifatorial e seu 

desencadeamento não está vinculado unicamente à necessidade que o indivíduo tem de 

manter sua consciência alterada, em um processo onde fatores individuais, familiares e 

sociais adversos se combinam de forma a aumentar a probabilidade da continuidade 

disfuncional do uso”. (p. 666) 

  

Dependentes 

Químicos em 

Tratamento: Um 

Estudo sobre a 

Motivação para 

Mudança 

Sousa, 

Ribeiro, 

Melo, 

Maciel e 

Oliveira 

2013 MBPS  

(MBPS) “Em virtude de ser um problema bastante complexo, no qual estão envolvidas 

várias dimensões, deve-se entender a dependência química como sendo uma doença 

biopsicossocial”.  (p. 260) 

Tratamento de 

Pacientes 

Usuário de crack 

e outras drogas 

nos CAPS AD 

Xavier e 

Monteiro 
2013 MBPS  

(MBPS) “Ainda hoje se busca avaliar qual é a eficácia de tratamentos que funcionam 

na dependência química, pois a mesma resulta de vários aspectos: biológico, social e 

psicológico”. (p. 65) 

Causas da 

dependência 

química e suas 

consequências 

para o usuário e a 

família 

Alvarez, 

Gomes e 

Xavier 

2014 
MBPS; 

MP; MB 
RD 

 

(MBPS) “Assim, o uso de álcool e outras drogasé um problema grave e mundial de 

saúde pública, o qual não é de fácil resolução, porque envolve danos biológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos, culturais, ético-legais e morais”. (p. 646)  

 

(MP) “Usuário de álcool e outras drogaspossuem alguns aspectos psicológicos comuns. 

Quanto à personalidade, verifica-se fragilidade, falta de amor próprio, busca da 

autodestruição, depressão, ansiedade e suas co-morbidades. Usam a droga como forma 

de chamar a atenção, de infringir normas instituídas, desafiar a autoridade posta, 

mascarar a depressão, passar uma mensagem à família e às autoridades, como forma de 
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participar de um grupo, ou na busca pela formação de uma subcultura em busca da 

legalização do uso de drogas5”. (p. 642) 

 

(MB) “Estudo aponta evidências de que a fissura (craving) e o uso de álcool e outras 

drogasestão relacionados com o sistema dopaminérgico do cérebro.20” (p.646) 

 

Quadro 1. Levantamento bibliográfico das produções em álcool e outras drogas 
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A partir dos artigos levantados e da identificação dos modelos teóricos presentes em 

tais produções científicas, vale a pena tecermos algumas considerações. A primeira delas se 

refere à inexistência de artigos que comunguem com os chamados modelos moral, espiritual 

e da temperança. Por não serem modelos alinhados ao método científico, consequentemente 

eles não se encontram presentes na literatura científica brasileira no campo de álcool e outras 

drogas. No entanto, mesmo com a ausência destes modelos na dimensão teórico-conceitual, 

os mesmos apresentam grande presença na dimensão técnico-assistencial (Loeck, 2018; 

Pires, 2018) e, possivelmente, na sociocultural influenciando na estruturação de serviços e 

na organização de equipes de profissionais para o atendimento das demandas advindas do 

uso problemático de substâncias psicoativas.  

 Vale ressaltar que em muitos artigos há a utilização de mais de um modelo 

explicativo, em que se percebe uma adoção mais fiel em torno de um determinado modelo, 

utilizando perifericamente de algumas explicações oriundas de outros modelos teóricos. Em 

relação aos modelos teóricos presentes dentro do campo científico, dos 21 artigos 

encontrados, 3 apresentam como modelo de compreensão do consumo de substâncias 

psicoativas o modelo biológico. Em outros 13 artigos, o modelo adotado é o psicológico, 

enquanto outros 13 se pautam pelas compreensões advindas do modelo biopsicossocial. 

Analisando mais detidamente estes dados, percebemos que os modelos psicológico e 

biopsicossocial possuem muita força dentro da dimensão teórico-conceitual do campo de 

álcool e drogas, com as explicações exclusivamente biológicas tendo menos espaço. Apesar 

da baixa presença do enfoque biológico nesta dimensão, o que se percebe é uma não 

correspondência dessa inapetência nas outras dimensões no que se refere à questão do 

consumo de substâncias psicoativas. Como já demonstrado, o modelo exclusivamente 

médico se coloca fortemente presente dentro dos serviços de atenção a usuários, bem como 

no âmbito jurídico-político e no meio sociocultural (Musse, 2018). Do mesmo modo que a 

inexistência dos modelos religiosos e morais no âmbito científico não corresponde à 

influência dos mesmos nas outras dimensões, a fraca presença do modelo exclusivamente 

biológico nas produções científicas não se traduz numa baixa presença deste modelo em 

outros segmentos. 

Por outro lado, a explicação para a baixa presença dos modelos religiosos e morais 

no meio científico do campo da saúde mental e atenção psicossocial pode residir no seguinte 

ponto. A maioria dos artigos analisados possuem autores vinculados a universidades, sendo 

a maior parte delas universidades federais. Se levarmos em consideração que as 

universidades são os maiores expoentes do universo reificado na sociedade, fica óbvio o 
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porquê da inexistência de modelos teóricos não científicos dentro da bibliografia levantada. 

Apesar disso, no contexto brasileiro se percebe de modo geral uma dificuldade de 

comunicação dos saberes oriundos das universidades em articulação com os saberes 

advindos da sociedade em geral (Schwartzman, 2013). Tais lacunas permitem o 

estabelecimento de propostas oriundas de meios mais familiares ao senso comum, como das 

instituições religiosas, médico-repressivas etc.  

 No que se refere ao enfoque dado ao tratamento, abstinência ou redução de danos, a 

maior parte dos artigos não apresenta menções claras e específicas a uma ou outra ênfase. 

Do total de artigos analisados, 11 não fazem defesa a um objetivo de tratamento. Dos 10 

artigos restantes, a maioria enfatiza como objetivo central de tratamento aos usuários de 

álcool e outras drogas a abstinência total, com 8 artigos se posicionando nessa via. 

Advogando pela perspectiva da redução de danos, encontramos apenas 2 artigos.  

 Tais dados nos indicam algo que pode ser confirmado nessa pesquisa a partir do 

contato com outras dimensões do campo de álcool e drogas, de o paradigma da abstinência 

se mostrar como hegemônico nos discursos de profissionais, no conjunto de leis e no senso 

comum. Dentro das produções científicas levantadas, naquelas mais voltadas à definição de 

tratamentos, é perceptível uma clara defesa em torno da abstinência total ao uso de 

substâncias, sendo a redução de danos uma ênfase ainda muito periférica dentro do próprio 

discurso científico. 

 Ao se traçar uma interlocução entre modelos teóricos e tratamento preconizado, 

encontramos algumas correlações. Dos três artigos que utilizaram do modelo biológico para 

explicação do fenômeno do consumo de drogas, 1 preconizou o tratamento pautado pela 

abstinência total e 1 defendeu a ênfase da redução de danos. Daqueles que utilizaram o 

modelo psicológico de compreensão, 7 se pautaram pela perspectiva da abstinência e apenas 

1 pela redução de danos. Por fim, alinhados ao modelo biopsicossocial, 3 artigos colocaram 

como lógica de tratamento a abstinência total ao consumo de substâncias e 2 se mostraram 

alinhados à linha da RD.  

 Em suma, fica claro que na dimensão teórico-conceitual do campo de álcool e outras 

drogas há uma diferença quanto aos modelos explicativos adotados se comparados com as 

outras dimensões restantes. Há uma grande presença dos modelos biopsicossociais e 

psicológicos, algo que não se apresenta da mesma forma em outros âmbitos, em que 

explicações religiosas, morais, criminais e exclusivamente biológicas possuem muita força, 

como já demonstrado no capítulo anterior. Em relação à lógica de tratamento, a perspectiva 
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da abstinência se mostra hegemônica dentro desta dimensão, bem como nas outras 

dimensões do campo das drogas (Worcman & Morganti, 2017; Santos, 2018). 

 A grande presença do modelo biopsicossocial em contraposição à baixa defesa ao 

enfoque da redução de danos nos coloca diante de uma marcante contradição. O 

estabelecimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira teve como um dos seus objetivos o 

rompimento das bases do paradigma biomédico e a organização de uma nova perspectiva, a 

da atenção psicossocial. Tal ênfase teria como proposta uma reorganização não apenas de 

políticas relacionadas aos usuários de álcool e/ou outras drogas, mas também das práticas 

(Baeta, 2016). 

 Sendo a perspectiva da atenção psicossocial pautada em um olhar mais holístico 

sobre a questão problemática das drogas, depreende-se que o modelo biopsicossocial teria 

maior alinhamento ao paradigma da atenção psicossocial, consequentemente a redução de 

danos se colocando como uma proposta mais condizente à substituição do modelo 

biomédico, esse mais próximo da perspectiva da abstinência. Porém, o que se percebe é a 

adoção do modelo biopsicossocial não necessariamente implicaria na adoção de um objetivo 

de tratamento defendido pelo paradigma da atenção psicossocial.  

 Uma das propostas capazes de dar corpo à perspectiva da atenção psicossocial foi a 

da redução de danos. Adotada dentro de documentos como A Política do Ministério da Saúde 

para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras drogas (Ministério da Saúde, 2004a) 

e a Portaria nº 3088/2011 (Portaria nº 3088/ 2011), a RD poderia funcionar como ferramenta 

para a oferta de um cuidado integral aos usuários, a partir de uma visão multiprofissional 

sob a lógica da interdisciplinaridade, diretrizes defendidas dentro destes dois documentos. 

Além disso, seria o enfoque capaz de retirar a tradicional centralidade do tratamento 

colocada na figura do médico, dissolvendo esta responsabilidade nas outras figuras 

profissionais capazes de estabelecer um projeto terapêutico alinhado às necessidades dos 

usuários dos serviços de saúde pública. 

 No entanto, o que percebemos, a partir da análise da bibliografia levantada, é que não 

há uma concordância entre a perspectiva biopsicossocial advogada pelos autores e a 

proposição da perspectiva da redução de danos. Dos 13 artigos que se dizem alinhados ao 

enfoque biopsicossocial, apenas 2 fazem menção ao tratamento pautado pela ênfase na RD. 

Tal fato nos faz pensar na possibilidade de haver uma discordância teórica sobre o conceito 

de biopsicossocial que, para alguns, pode se colocar apenas como um somatório das esferas 

biológica, psicológica e social, enquanto para outros autores pode ser entendido como uma 

interlocução entre estas três esferas, sendo as mesmas vistas como interdependentes. Além 
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disso, podemos afirmar que muitas destas produções não se encontram alinhadas à dimensão 

jurídico-política brasileira, que coloca como perspectiva de tratamento enfatizada dentro de 

uma lógica psicossocial a redução de danos, e não a lógica da abstinência.   

 É preciso salientar que, as explicações do âmbito científico são oriundas de um 

universo de compreensão distinto em relação ao universo de explicações do senso comum. 

Enquanto as concepções científicas são advindas do universo reificado, este caracterizado 

pela clareza, precisão e objetividade, as representações do senso comum são estruturadas 

pelo universo consensual, em que a contradição é permitida, em que se pode falar tudo, 

mesmo que a ambiguidade permeie o discurso dos interlocutores (Moscovici, 2012b). 

 O que chama atenção aqui é o fato de dentro do próprio campo científico perceber-

se uma forte contradição quanto a interlocução de vários conceitos. Tanto para os defensores 

da abstinência quanto para os defensores da redução de danos parece haver inconsistências 

conceituais capazes de provocar espaços que permitem o adentrar de representações 

advindas do senso comum dentro do próprio universo científico. Além disso, é importante 

salientar que há uma real dificuldade de transposição dos conhecimentos advindos da 

dimensão teórico-conceitual, ou seja, das universidades, para a dimensão sociocultural, 

sociedade em geral. Porém, é importante que antes de buscarmos tal transposição, 

consigamos minimamente estabelecer uma consistência teórica a termos tão caros à 

compreensão do fenômeno do consumo de substâncias psicoativas, bem como para a 

proposição de tratamentos aos usuários.  

 Em suma, analisando os artigos encontrados, percebe-se haver grandes contradições 

quanto à concepção sobre o consumo de substâncias psicoativas e os tratamentos propostos 

aos usuários delas. Não há uma unanimidade dentro da dimensão teórico-conceitual 

brasileira quanto aos modelos teóricos adotados e as perspectivas de tratamento 

preconizadas. Junta-se a isso o fato de haver inconsistências teóricas capazes de deturpar o 

verdadeiro sentido de visões importantes para o estabelecimento de uma perspectiva não 

tradicional de tratamento aos usuários como, por exemplo, em relação ao conceito 

“biopsicossocial”. Tais elementos presentes na dimensão teórico-conceitual brasileira 

podem se constituir como dificultadores para a adoção de representações sociais distintas 

das que possuímos historicamente nas outras dimensões do campo da saúde mental e atenção 

psicossocial quanto ao uso, aos usuários de álcool e outras drogas e os tratamentos.   
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5 

Comunidades Terapêuticas e CAPS AD – A ambivalência de serviços de 

tratamento na dimensão técnico-assistencial do campo de álcool e outras drogas  

 

 Dentro da dimensão técnico-assistencial do campo de álcool e drogas brasileiro, 

dispomos de duas modalidades de serviços que apresentam marcantes diferenças nas 

concepções sobre os fenômenos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, bem 

como os meios interventivos ante as situações problemáticas oriundas desta vivência. De um 

lado temos as Comunidades Terapêuticas, serviços que trabalham sob a lógica das 

internações e pautados no objetivo único da abstinência total do consumo. De outro, os 

CAPS AD, serviços substitutivos criados em acordo com a dissolução da lógica do 

internamento, trabalhando a perspectiva das portas abertas e enfatizando as ações de redução 

de danos. 

 Ambos fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que, no bojo dos 

serviços oferecidos pelo SUS, buscam dar conta das necessidades advindas do uso 

problemático de álcool e outras drogas (Portaria nº 3088/ 2011). Por serem serviços de 

naturezas tão distintas, fomentam um intenso debate atual no campo teórico e técnico devido 

a ambivalência causada dentro da RAPS, tendo isso influência na destinação de recursos, 

nos modelos de cuidado oferecidos aos usuários, entre outros dilemas atuais presentes no 

Campo da Saúde Mental e da Atenção Psicossocial como um todo. 

 

5.1. As Comunidades Terapêuticas 

 Os serviços denominados de Comunidades Terapêuticas (CTs) são instituições que 

se propõem a tratar problemas advindos do uso de álcool e outras drogas a partir de uma 

perspectiva pautada na ideia da internação, com a utilização de residências temporárias, estas 

localizadas em sua maioria em zonas rurais. São instituições que partem do pressuposto de 

que o tratamento adequado para a resolução dos problemas com drogas deve se pautar na 

interrupção imediata do consumo, ou seja, pela abstinência total de drogas, com a retirada 

do usuário do contexto social prévio ao tratamento a partir da internação de longo prazo, 

buscando uma reformulação do estilo de vida do interno. (De Leon, 2014; Ipea, 2017; Loeck, 

2018).  
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No Brasil, as CTs se constituem como organizações da sociedade civil, com fins 

filantrópicos ou de caridade, vinculadas, muitas delas, a instituições religiosas. Tais 

entidades podem ter como fonte de financiamento recursos públicos ou privados (Ipea, 2017; 

Natalino, 2018; Pires, 2018). Tais instituições já existem no Brasil há muitos anos e não se 

constituem como iniciativas governamentais (Loeck, 2018), passando a fazer parte da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS) apenas em 2011, no bojo dos serviços oferecidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas com necessidades advindas do uso de álcool e 

outras drogas (Portaria nº 3088/ 2011).  

 Antes de aprofundarmos mais sobre estas instituições, vale aqui fazermos um breve 

histórico dessa modalidade de serviço. No presente estudo, as CTs que nos interessam são 

as focadas no tratamento de problemas vinculados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Segundo De Leon (2014), existiriam duas modalidades de Comunidades Terapêuticas, uma 

no campo da psiquiatria social, a partir da experiência de Maxwell Jones, ligada ao 

tratamento de pessoas em sofrimento psíquico, e uma outra que se propõe ao tratamento de 

consumidores abusivos de álcool e outras drogas. Conforme o mesmo autor, não haveria 

elementos capazes de afirmar a influência da primeira modalidade na segunda, mesmo as 

CTs da psiquiatria social sendo mais antigas do que as primeiras CTs de tratamento em 

álcool e drogas.  

 Segundo De Leon (2014), existiriam três influências diretas na criação e 

disseminação das Comunidades Terapêuticas atuais, o grupo de Oxford, os Alcoólicos 

Anônimos e a Synanon. O grupo de Oxford foi uma organização religiosa fundada na década 

de 20 do século XX, carregada de valores cristãos, com o intuito de direcionar as pessoas ao 

retorno à pureza e à inocência. Sendo os problemas com álcool uma marca dentre outras do 

sofrimento humano, este movimento se propôs a preocupar com as questões relacionadas a 

esta problemática. As influências do AA se baseariam na ajuda-mútua e na ideia de um poder 

superior capaz de promover uma mudança pessoal, porém, não vinculada ao Deus cristão, 

diferentemente do grupo de Oxford.  

 Das três influências, a mais impactante nas CTs de tratamento de drogas foi a do 

programa Synanon. Criado em 1958 na Califórnia, este programa começou como um grupo 

de ajuda-mútua de pessoas que frequentavam o AA e um ano mais tarde se transformou em 

uma comunidade residencial para tratamento de pessoas que faziam uso de álcool e outras 

drogas. Pode ser considerada como protótipo das CTs, pois a Synanon fundou uma nova 

organização de tratamento (caráter residencial), um novo perfil de clientes (para além dos 

usuários de álcool), a estipulação da abstinência como pré-requisito, entre outros importantes 
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aspectos presentes nas Comunidades Terapêuticas atuais (De Leon, 2014; Fossi & 

Guareschi, 2015).  

 Vale destacar alguns importantes elementos presentes nestas experiências que 

influenciaram no modo como as Comunidades Terapêuticas se organizam hoje, bem como 

na construção de sua representatividade. É perceptível a presença de aspectos advindos dos 

campos religioso e moral nestas três experiências, o que acabou contribuindo para a 

estruturação das CTs como instituições dedicadas a provocar uma reorganização nas esferas 

moral e espiritual daqueles que se encontram desviantes da normalidade destas instâncias. 

Para De Leon (2014), além destes elementos destacados, haveria uma influência da cultura 

estadunidense nas CTs baseada em “valores conservadores tradicionais da família, da 

responsabilidade pessoal, da autoconfiança e da ética do trabalho” (p. 26), tendo impacto 

sobre as noções de saúde e de sucesso pessoal em relação aos consumidores de drogas.  

 No Brasil, a primeira CT surgiu no ano de 1968 no Estado de Goiás. Chamada de 

“Desafio Jovem” esta comunidade tinha uma vinculação a um movimento religioso 

evangélico. Dez anos depois, na cidade de Campinas, foi fundada uma outra comunidade 

terapêutica, chamada Senhor Jesus, também vinculada a um movimento religioso (Fossi & 

Guareschi, 2015). Nos anos que se seguiram, variadas outras instituições desta mesma 

natureza foram sendo criadas no Brasil e, segundo dados do Ipea (2017), haveria ao menos 

1.950 destes locais no território nacional, sendo o crescimento ainda uma constante (Pires, 

2018).  

 Atualmente, as Comunidades Terapêuticas se encontram organizadas no país de 

modo que conseguem exercer grande influência na produção de políticas públicas no campo 

de álcool e drogas. Filiadas a entidades associativas/ representativas das CTs, como a 

Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT)   goo(Ipea, 2017), estas 

instituições têm conseguido estabelecer fortes contatos nas esferas executiva, legislativa e 

judiciária, influenciando na criação de leis e no repasse de recursos públicos (Pires, 2018; 

Doudement & Conceição, 2018), enfim, tendo grande poder na dimensão jurídico-política 

do campo de atenção a usuários de álcool e outras drogas.     

 No ano de 2017, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a partir de uma 

pesquisa de tipo Survey, buscou traçar um perfil das comunidades terapêuticas brasileiras. 

Alguns dados merecem ser compartilhados a fim de fazermos uma caracterização mais geral 

dessas instituições no país. Da população geral investigada nesta pesquisa, 74,3% das CTs 

se encontram localizadas em zonas rurais, 76,3% possuem uma orientação religiosa cristã 
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(44,2% Pentecostais e 27,1% Católicas), com mais de 90% das entidades fomentando a 

questão da espiritualidade e a laborterapia (Ipea, 2017).  

 Em relação aos métodos e recursos terapêuticos, 95,6% das CTs utilizam da 

espiritualidade, 92,9% da laborterapia, 88,5% utilizam da psicoterapia em grupo, 84,6% da 

psicoterapia individual e 70% utilizam do método dos 12 passos (Ipea, 2017). Esses dados 

confirmam o que traz Loeck (2018) e Pires (2018), sobre a existência de uma composição 

feita por estas instituições utilizando de métodos e conhecimentos técnico-científicos e 

práticas e saberes religiosos-espirituais, consistindo em uma configuração híbrida. Se 

levarmos em consideração que os modos de representação destas instituições transitam entre 

a ideia de pecado e doença, fica claro o motivo de tais entidades se comportarem de tal 

maneira em relação aos métodos e recursos terapêuticos.    

 No que se refere à composição das equipes de trabalho nas CTs com profissionais de 

nível superior, para cada 100 vagas, existe uma média de 1,1 psicólogos empregados e 0,7 

voluntários; 0,4 professores empregados e 0,9 voluntários; 0,7 Assistentes sociais 

empregados e 0,6 voluntários; 0,5 médicos empregados e 0,6 voluntários; 0,4 Educadores 

Sociais empregados e 0,6 voluntários; e 0,4 enfermeiros empregados e 0,6 voluntários. Em 

relação aos profissionais que não necessariamente possuem curso superior, para cada 100 

vagas existem 2,5 monitores empregados e 2,7 voluntários; 0,4 sacerdotes empregados e 1,9 

voluntários; e 1,5 coordenadores empregados e 1,5 voluntários (Ipea, 2017).     

 Um outro dado importante a se trazer é em relação a quem encaminha os usuários 

para estes serviços. Segundo os dados da pesquisa, é muito frequente que o encaminhamento 

seja feito pela família (88,1%), por conta própria (45,9%), por meio dos serviços de saúde 

(40,3%) e por intermédio do CAPS AD (35,3%) (Ipea, 2017). Esses dados revelam alguns 

aspectos importantes. Primeiro o fato de a família ter uma forte influência no direcionamento 

dos consumidores abusivos de drogas a estes serviços, elemento considerado importante 

dentro da perspectiva da presente pesquisa e, em segundo lugar, a questão de uma 

porcentagem considerável dos encaminhamentos serem feitos pelos CAPS AD, serviço com 

perspectiva de tratamento não condizente com a defendida pelas Comunidades Terapêuticas.  

De modo a caracterizar mais profundamente estas instituições, busquemos agora 

compreender alguns pontos essenciais que distinguem as CTs de outras modalidades de 

serviços. De Leon (2014) afirma que há uma carência importante no que se refere a um 

enquadramento teórico unificador em torno dos elementos essenciais da CT. Do que se pode 

depreender do enquadramento teórico existente, denomina-se o termo “terapêutica” como 

um conjunto de metas sociais e psicológicas necessárias para haver a mudança de identidade 
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e de modos de viver dos indivíduos. O conceito de “comunidade”, por seu turno, se refere 

ao método utilizado para se chegar a tais metas, isto é, um conjunto de situações 

proporcionadas por essa abordagem a fim de provocar a cura emocional dos indivíduos e a 

educação de comportamentos, atitudes e valores para um modo de vida considerado 

saudável.  

Importante trazermos aqui a concepção que as CTs possuem sobre a questão do uso 

problemático de drogas, sobre o usuário de álcool e outras drogas e sobre o tratamento. 

Conforme trazido por De Leon (2014), a ideia que se tem da questão do uso é a de um 

transtorno, mas de um “transtorno da pessoa inteira”. Não haveria uma distinção entre a 

pessoa e o transtorno, sendo a questão da “falência” moral e espiritual um aspecto basilar na 

indissociabilidade entre a pessoa e a doença. Para os adeptos dessa concepção, o uso 

problemático de drogas não seria o problema, mas sim, o sintoma, sendo o problema a pessoa 

em termos de seus comportamentos, atitudes, valores e modos de vida. Em relação à 

etiologia, aspectos biológicos, psicológicos e sociais são aceitos como geradores primários 

do transtorno, no entanto, isso não retiraria a responsabilidade da pessoa em direcionar seu 

esforço para a criação de um estilo de vida considerado saudável e moralmente aceitável em 

relação às drogas.   

Se o consumo problemático de drogas é considerado um transtorno da pessoa inteira, 

para os adeptos da Comunidade Terapêutica, o consumidor abusivo de drogas (pessoa) seria 

o centro do transtorno em seus aspectos psicológicos e sociais. A sua forma de se comunicar, 

seus comportamentos e cognições, sua forma de perceber o mundo e a si próprio, tudo isso, 

constituiria esse núcleo capaz de fomentar esse problema. Mesmo que houvesse diferenças 

demográficas, sociais e psicológicas, seria possível identificar algo típico em todos os 

indivíduos que passam por estes problemas (De Leon, 2014) 

Em relação à percepção de que aspectos sociais fazem parte da base de sustentação 

da pessoa como centro do transtorno, vale aqui chamar atenção para um ponto. Segundo a 

concepção das CTs, a análise feita sobre os aspectos sociais reside na interação da pessoa 

com o seu meio. Deste modo, existiria uma inadequação da pessoa para saber lidar com os 

obstáculos que seu meio social o impõe, não havendo uma análise dos condicionantes sociais 

como capazes de limitar ou potencializar os modos de vida dos sujeitos, sendo a 

responsabilidade colocada de modo importante sobre o indivíduo e não sobre o meio. Mesmo 

que se reconheça a influência do meio social como possível causador do transtorno, o foco 

da mudança é no indivíduo em sua interação com esta esfera.   
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A concepção que se tem sobre a pessoa que está acometida por um problema 

relacionado ao consumo de substâncias psicoativas é a de um indivíduo que não se encontra 

alinhado às normas sociais, ou seja, de pessoas que se encontram desprovidas de sua 

condição moral, desarrazoadas, incapazes de direcionar suas vontades e de responsabilizar-

se pela sua mudança. Deste modo, o foco do tratamento deveria se pautar na mudança da 

pessoa inteira, enfatizando os aspectos morais que se encontram alijados da esfera subjetiva 

dessas pessoas. Como estas pessoas se encontram alienadas, desarrazoadas de sua condição, 

parte-se então da ideia de que estas deveriam ser ensinadas a se adequarem à norma social 

(Loeck, 2018; Santos, 2018)    

 No que se refere à concepção de tratamento, dentro da perspectiva das CTs utiliza-se 

a ideia de recuperação. Porém, a noção de recuperação não seria a mesma utilizada dentro 

do meio médico ou em outras perspectivas de tratamento do consumo abusivo de drogas. 

Conforme estas outras perspectivas, recuperar seria voltar ao estado normal algo que se 

encontrou em um dado momento, disfuncional. Dentro da ideia das CTs, a recuperação não 

se basearia, por exemplo, em tornar e manter o consumidor abstinente, mas provocar uma 

mudança no estilo de vida dessa pessoa. Ou seja, não seria apenas retornar a um estado 

normal (abstinência) o usuário, mas provocar uma mudança no modo de viver a fim fazer 

com que as drogas não se encontrem mais como uma necessidade (De Leon, 2014, Santos, 

2018) 

 A justificativa para a introdução da abstinência como requisito básico do tratamento 

das CTs deve-se ao fato de acreditar que o uso de substâncias psicoativas retira a capacidade 

de julgamento do sujeito. Da mesma forma que impossibilita o consumidor a perceber que 

seu uso tem sido problemático, impede a pessoa a construir um caminho possível para um 

modo de vida desejável. Para isso, é necessário o estabelecimento de um código moral capaz 

de direcionar os comportamentos e atitudes considerados adequados tanto dentro quanto fora 

da comunidade. Sendo o uso de substâncias considerado algo imoral pelos adeptos do 

proibicionismo, a manutenção do uso colocaria o usuário ainda na posição de uma pessoa 

que não provocou uma mudança em seu estilo de vida.  

 Segundo De Leon (2014), a comunidade é utilizada tanto como contexto quanto 

método. O foco é o de utilizar a comunidade para provocar uma mudança nos valores, nos 

comportamentos, na atitude, na identidade, enfim, na pessoa por completo. Para isso, se 

utiliza desse contexto que, a partir de sua cultura, de sua estrutura organizacional, sua 

população e sua rotina, acaba funcionando como método capaz de provocar esse conjunto 

de mudanças no estilo de vida daqueles que se encontram em seu contexto. Acredita-se que 
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a inserção do usuário abusivo de drogas em um contexto de monitoramento de 24hs pode 

propiciar essa mudança da pessoa inteira, uma vez que, pela maior inserção, haveria maiores 

possibilidades de acompanhar e intervir no indivíduo em todas as suas dimensões, seja no 

trabalho, nas interações com os outros, nos comportamentos cotidianos, entre outras.  

 O corpo de funcionários é um aspecto muito relevante à proposição deste modelo de 

instituição. Conforme afirma De Leon (2014), o grupo de profissionais destes serviços é 

formado por profissionais tradicionais e não-tradicionais, ocupando uma extensa variedade 

de funções, sendo elas clínicas, administrativas, de apoio, entre outras. Cada um em sua 

função específica, todos devem cumprir um papel primordial, o de serem modelos de 

comportamento para os residentes. Vale destacar aqui a importância dada aos chamados 

Conselheiros em Dependência Química, pessoas que possuem experiência na recuperação 

por já terem sido ex-usuários problemáticos de substâncias psicoativas.  

 O programa assistencial proposto pelas CTs se baseia no tripé disciplina-trabalho-

espiritualidade. Tal programa se desenvolve na ideia do estabelecimento de disciplinas 

rígidas no cotidiano dos residentes, o trabalho tanto para a manutenção interna da própria 

comunidade como atividades para o preparo dos residentes ao mercado de trabalho, e a 

prática religiosa que possui como intuito reorganizar moralmente os internos e, por outro 

lado, trazer sustentação emocional e psicológica para os efeitos de difícil suporte da 

abstinência (Ipea, 2017; Santos, 2018; Loeck, 2018).     

 De Leon (2014) afirma que tais entidades, se analisadas antropologicamente, 

possuem muitas semelhanças com instituições como prisões, hospitais e comunidades 

religiosas. Guareschi (2015) ressalta que as CTs, assim como estas instituições, possuem 

como objetivo controlar a sociedade por meio de certas normas baseadas em valores morais. 

As CTs não poderiam ser consideradas como prisões, hospitais psiquiátricos e igrejas, 

porém, seriam capazes de articular estas três instituições dentro de sua perspectiva de 

funcionamento. 

 O fato de tais serviços trazerem em seu modo de funcionamento elementos 

semelhantes à de instituições totais (Natalino, 2018), possuírem um caráter híbrido entre a 

esfera técnico-científica e religioso-espiritual quanto aos recursos terapêuticos e se pautarem 

na abstinência como objetivo único de tratamento faz com que as mesmas sejam objeto de 

críticas por defensores da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Uma outra modalidade de serviço 

existente, com posicionamento distinto das CTs e teoricamente alinhado aos pressupostos 

da Reforma Psiquiátrica são os CAPS AD, serviços pensados com o intuito de suprimir as 

internações de longa duração, mas que dentro da realidade brasileira, não conseguem ainda 
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dar conta da lacuna assistencial existente no campo de álcool e outras drogas (Delgado, 

2011). 

   

5.2. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 

  

  Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), como principal estratégia da reforma 

psiquiátrica, têm como principais objetivos oferecer acolhimento a pessoas que se encontram 

em sofrimento psíquico ou com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras 

drogas. Devido a exclusão social que tais situações acarretam, para além dos efeitos 

deletérios individuais, estas instituições buscam promover a autonomia e estimular a 

integração social e familiar dos usuários, sendo o foco destas ações o “território” dos 

sujeitos, “o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares” 

(Ministério da Saúde, 2004b, p.9) 

De antemão, já se percebe que os CAPS funcionam de modo distinto das CTs no que 

se refere à ideia do lugar de cuidado às pessoas acometidas por problemas relacionados ao 

consumo de substâncias psicoativas. Enquanto nas CTs a ideia de tratamento se baseia na 

retirada do usuário de seu contexto de uso por meio da internação, nos CAPS o objetivo é 

oferecer tratamento médico e psicológico inserido no território, buscando estimular pontos 

no contexto de vida do sujeito que até então não estavam sendo ativados e que possivelmente 

poderiam funcionar como suporte para o desenvolvimento da autonomia tanto em relação às 

drogas como em relação a outros aspectos da vida em geral.  

 Desse modo, os CAPS possuem como uma de suas principais funções a assunção de 

uma posição estratégica na organização de uma rede de cuidados às pessoas que necessitam 

de sua assistência. Para isso, faz-se presente um conjunto de serviços dispostos na Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), além de outros serviços presentes no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e de recursos existentes no território que não necessariamente vinculados à saúde, 

como Igrejas, Escolas, instituições do Direito, da Assistência Social, entre outros (Ministério 

da Saúde, 2004b; 2015b). 

 O primeiro CAPS do Brasil surgiu em 1986 na cidade de São Paulo. Chamado de 

CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, este serviço surgiu como o primeiro grande passo 

de uma intensa luta de trabalhadores da saúde mental para a melhoria da assistência a pessoas 

que se encontravam em sofrimento psíquico. Como contraponto aos antigos hospitais 

psiquiátricos, nos anos que se seguiram, o número de CAPS foi aumentando em acordo com 
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o gradual fechamento das antigas instituições psiquiátricas. Em 1992, a partir da Portaria 

GM 224/92, os CAPS foram oficialmente criados no país. (Ministério da Saúde, 2004b) 

 Os CAPS, atualmente, são regulamentados pela Portaria nº 336/ GM de 2002, 

fazendo parte do espectro de programas do SUS. Com esta portaria, passou-se a reconhecer 

e ampliar o funcionamento dos CAPS, bem como estabelecer a complexidade destes 

serviços. Dentre as modalidades presentes dos CAPS, existem os CAPS AD, serviços que 

funcionam sob a lógica da atenção psicossocial a fim de atender às demandas decorrentes do 

uso problemático de substâncias psicoativas, pautados na perspectiva de trabalho no 

território (Portaria nº 336/ 2002). 

 Os CAPS AD se constituem como serviços ambulatoriais de atenção diária e que 

possuem como gama de ações aos usuários do serviço, atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico, entre outros), atendimento grupal (psicoterapia, grupo 

operativo, suporte social, etc.), oficinas terapêuticas, visitas e atendimentos domiciliares, 

atendimento familiar, ações na comunidade e intervenções em situações de crise, como 

desintoxicação. A equipe técnica básica de um CAPS AD deve ser constituída por um 

psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, quatro 

profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, entre outros) e seis profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, artesão, entre outros). (Portaria nº 336/ 2002; 

Ministério da Saúde, 2004b; 2015b).  

 Diferentemente das CTs que muitas vezes se encontram localizadas em zonas rurais, 

os CAPS AD devem se localizar dentro das cidades, nos bairros, a fim de permitir a inserção 

deste serviço dentro do território. Além disso, as práticas realizadas pelos CAPS em relação 

às demandas dos usuários do serviço não devem se restringir à sua estrutura física, mas sim 

se estender para outros lugares da comunidade, utilizando de todo o potencial desta na busca 

pela inserção familiar e social dos consumidores problemáticos de substâncias psicoativas 

(Ministério da Saúde, 2004b; 2015b). 

 Um aspecto importante presente nos CAPS AD é a lógica de tratamento. 

Primeiramente, todas as ações promovidas pelos CAPS AD bem como seu ambiente devem 

ter como finalidade a função terapêutica. A partir desta percepção e utilizando de todos os 

recursos disponíveis, traça-se um projeto terapêutico com o usuário do serviço, projeto este 

que deverá respeitar a singularidade de cada pessoa assistida. Haverá, para cada usuário, um 

profissional que acompanhará de perto o processo deste projeto terapêutico singular (PTS). 

Este profissional é chamado de Profissional de Referência, que, além de fazer o 
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monitoramento do PTS, será também o responsável por articular a comunicação com os 

familiares (Ministério da Saúde, 2004b; 2015b). 

 O raio de ação dos CAPS se direciona não apenas para ações diretas às necessidades 

dos usuários, ou seja, intervenções individuais, mas principalmente a ações capazes de 

modificar os contextos de vulnerabilidade presentes no entorno daqueles que possuem 

problemas com o consumo de substâncias. A perspectiva que norteia essa ideia é a da 

reabilitação psicossocial (Ministério da Saúde, 2004b; 2015b), enquanto nas CTS a ênfase 

se coloca na habilitação ou reabilitação, em que o que se busca transformar é o usuário a fim 

de que este possa se adequar às demandas do meio (De Leon, 2014).  

 A visão que se tem sobre o uso problemático de drogas e os usuários dentro dos 

CAPS AD coaduna-se com a perspectiva terapêutica adotada dentro destes serviços, a da 

redução de danos. Dentro desta perspectiva, a representação que se têm sobre o fenômeno 

das drogas se dá a partir do tripé indivíduo, substância e contexto social, político e 

econômico (Ministério da Saúde, 2015a). Diferentemente da perspectiva das CTs, que até 

levam em consideração a questão do contexto social da pessoa, nos CAPS AD, a questão do 

transtorno não estaria vinculada restritamente à pessoa, o transtorno da pessoa inteira, mas 

à uma interlocução entre estas três esferas. 

 No que se refere à visão que os profissionais dos CAPS AD devem ter sobre a pessoa 

usuária de álcool e outras drogas, esta deve comportar a ideia de um ser amplo, integral, 

constituído por variadas dimensões (família, trabalho, sexualidade, entre outras) que ora 

podem se complementar ou serem concorrentes, se alimentarem ou se anularem. A questão 

das drogas pode se tornar uma esfera capaz de afetar as outras esferas da vida do indivíduo. 

Ela pode criar uma tensão capaz de gerar sofrimento e, nesse ponto, a percepção que se tem 

é de que o consumo problemático de drogas não necessariamente se constitua como uma 

doença, mas como uma esfera problemática da vida do sujeito que acaba criando uma tensão 

em suas outras dimensões, gerando um sofrimento capaz de romper com a ideia de unidade 

e identidade da pessoa (Ministério da Saúde, 2015a).  

 A partir dessa percepção, a representação de cuidado não deve se pautar apenas na 

esfera “uso abusivo de drogas”, mas em um olhar integral sobre todas as esferas que 

compõem a vida dessa pessoa, compreendendo a dinâmica destas dimensões e suas 

interações. Muitas vezes, a relação entre duas esferas é o que pode estar causando sofrimento 

e incorporando a esfera do uso de drogas na vida da pessoa, não sendo necessariamente o 

foco de intervenção imediato a questão do consumo de substâncias, mas a resolução dos 

conflitos nestas outras dimensões (Ministério da Saúde, 2015a).  
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 A perspectiva da RD parte da premissa de que nem todas as pessoas conseguem 

alcançar o objetivo da abstinência total de substâncias. Devido a isso, propõe-se uma 

terapêutica de baixa exigência a fim de se atender àqueles que por diversos motivos não 

conseguem interromper o consumo de drogas e que, por posicionamentos teóricos e práticos 

diferentes de muitos profissionais e instituições de tratamento, ficam sem o cuidado 

necessário para lidar com esta questão. O foco dado pelos serviços e pelos profissionais que 

se pautam nessa perspectiva terapêutica é antes a defesa da vida do usuário, sendo a 

abstinência um dos desdobramentos possíveis do cuidado (Ministério da Saúde, 2015a).  

 Deste modo, compreende-se uma importante diferença de perspectivas de tratamento 

entre os CAPS AD e as CTs. Enquanto nas CTs o foco se dá na ideia de provocar uma 

mudança na pessoa inteira a fim de que esta aprenda a lidar com aspectos da vida de modo 

diferente, nos CAPS AD deveria haver uma análise das esferas que compõem a vida da 

pessoa e a busca é pela tentativa de resolução destas questões a fim de que não causem mais 

sofrimento à vida do sujeito, podendo isso interferir na questão do consumo de substâncias. 

Ou seja, enquanto nas CTs há uma percepção de que a pessoa, em sua fragilidade moral, 

deve ser transformada a fim de lidar com as questões problemáticas da vida, constituindo-se 

isso uma visão atomística sobre o sujeito, nos CAPS AD a ideia é de uma análise 

multidimensional da vida da pessoa, uma representação holística do usuário de álcool e 

outras drogas em sofrimento.  

 Outro aspecto de diferença marcante é que enquanto nas CTs temos a condução de 

um tratamento pautado em programas pré-estabelecidos à revelia de alguns aspectos 

particulares do sujeito, como o programa de 12 passos e a abstinência total como único 

objetivo, nos CAPS a direção do tratamento se dá pela construção de um Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), projeto este que levará em consideração estas esferas da vida do usuário em 

tratamento, protagonista do processo de cuidado, com a abstinência podendo ser uma das 

possibilidades, esta levada em consideração após uma análise multidimensional de sua vida.  

 Após feita a caracterização do campo de álcool e outras drogas a partir de duas 

dimensões destacadas (teórico-conceitual e técnico-assistencial) e antes de trazermos a 

metodologia empregada na pesquisa, faz-se necessário aqui reapresentarmos o objetivo 

principal do presente trabalho que é: compreender, a partir das representações sociais de 

familiares de usuários e profissionais da saúde sobre alguns objetos de representação do 

campo de álcool e outras drogas (uso, usuários, família dos usuários, profissionais da saúde, 

modelos teóricos, tratamentos etc.), a comunicação entre as dimensões técnico-assistencial 

e sociocultural do Campo da Saúde Mental e da Atenção Psicossocial. 
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6 

Metodologia de pesquisa 

 

 

6.1. Tipo de estudo 

  

  O objeto de estudo da Teoria das Representações Sociais pode ser identificado e 

apreendido nas relações sociais, pela expressão dos conhecimentos do senso comum 

fundamentada a partir dos processos de ancoragem e objetivação. Os desdobramentos 

teóricos sofridos a partir do pontapé dado por Moscovici, bem como a complexidade inerente 

ao seu objeto, tornam variados instrumentos e abordagens metodológicas adequados à 

identificação e apreensão das representações sociais (Bertoni & Galinkin, 2017).     

  As metodologias presentes na pesquisa qualitativa, principalmente no campo da 

saúde coletiva conforme aponta Minayo (2014), são aquelas capazes de agregar os 

significados e a intencionalidade como intrínsecos aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo estas últimas compreendidas desde sua concepção até seu desenvolvimento, 

como construções do homem. Jodelet (1989/1993) afirma que as representações sociais 

permeiam os discursos, são veiculadas pelas palavras, estão nas entranhas das condutas e 

nas mediações com o meio circundante, em uma dialética do indivíduo e seu mundo, seja 

ele social ou não. A partir destas falas, é perceptível que a perspectiva qualitativa de pesquisa 

é a que melhor se adequa aos estudos sobre representações sociais.   

 

6.2. Local da pesquisa 

  A realização desta pesquisa se deu em 2 modalidades de serviços de atenção a 

usuários de álcool e outras drogas da cidade de São João Del Rei-MG. Os serviços 

selecionados foram o CAPS AD e a Associação Parentes e Amigos dos Dependentes 

Químicos – APADEQ. A escolha por estes serviços teve como justificativa o fato de em 

cada um deles haver uma perspectiva diferente de atenção referente ao tratamento em álcool 

e drogas, sendo o CAPS AD um serviço de saúde de caráter aberto e comunitário (Ministério 

da Saúde, 2015b) e a APADEQ funcionando no molde das Comunidades Terapêuticas, 

trabalhando sob uma dinâmica de internações de médio e longo prazo (Bolonheis-Ramos & 

Boarini, 2015). Ademais, enquanto o primeiro trabalha sob a perspectiva da redução de 

danos, o segundo trabalha segundo a lógica da abstinência total de substâncias, conferindo 
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salutar importância ao estudo proposto pelas diferenças nas perspectivas existentes entre os 

serviços. 

 O CAPS AD da cidade de São João Del Rei, de acordo com a Portaria nº 336/02 

(Portaria nº 336/ 2002), no momento da pesquisa, não dispunha de equipe técnica mínima 

para seu funcionamento, esta composta por duas psicólogas, duas enfermeiras, um 

farmacêutico, três psiquiatras e uma auxiliar de serviços gerais. Uma especificidade deste 

CAPS AD e que se colocou como um ponto destacado nas entrevistas com os familiares e 

profissionais se refere a distância do serviço das áreas mais populosas da cidade, com o 

serviço se encontrando em um bairro muito afastado das áreas centrais do município.    

 Em relação à APADEQ São João Del Rei, segundo seu site oficial, a mesma é 

considerada “uma instituição sem fins lucrativos, sem conotação política ou religiosa, de 

caráter assistencial, educativo e científico”. Criada em 1988, até o ano de 2015 realizou 3.367 

internações, dando assistência a 20.112 familiares e amigos de usuários problemáticos de 

drogas. Desde sua criação, recebeu pessoas de vários estados do país 

(http://www.apadeq.org.br/apadeq, recuperado em 23 de agosto, 2021). Segundo 

informações de alguns profissionais entrevistados, a APADEQ pode ser considerada como 

uma Comunidade Terapêutica, tendo como especificidade o fato de dispor de equipe técnica 

básica formada por médicos, psicólogos, conselheiros em dependência química, auxiliares 

de enfermagem, monitores, arte terapeutas e profissionais de administração. A metodologia 

de trabalho é a do Método Minnesota, este alinhado à prática dos 12 passos e amplamente 

utilizado dentro dos grupos de mútua ajuda (Alcoólicos Anônimos A.A e Narcóticos 

Anônimos N.A.). (http://www.clinicajorgejaber.com.br, recuperado em 23 de agosto, 2021) 

A APADEQ se encontra localizada dentro da cidade de São João Del Rei, o que a difere de 

muitas CT’s que se localizam em zonas rurais, afastadas dos centros urbanos.   

 

6.3. Amostra 

 

  A composição da amostra se deu da seguinte maneira. Após a aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme a resolução CNS Nº 510, de 07 de abril 

de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, e pelas diretorias das instituições escolhidas, foram 

selecionados os familiares e profissionais envolvidos no tratamento dos usuários.  

  A seleção dos profissionais e familiares se deu por meio de indicação das diretorias 

dos serviços que aceitaram participar do estudo. Os telefones de contato dos familiares foram 

http://www.apadeq.org.br/apadeq
http://www.clinicajorgejaber.com.br)/
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repassados pelas diretorias e o pesquisador entrou em contato a fim de explicar a natureza 

do estudo e fazer o convite à participação. Em relação aos profissionais, todos foram 

entrevistados nas próprias instituições.  

Os critérios de inclusão que foram levados em consideração na composição da 

amostra foram: a) familiares envolvidos com as vivências e consequências do uso de álcool 

e outras drogas e no tratamento dos usuários dos serviços por no mínimo 1 ano; e b) 

profissionais diretamente envolvidos no tratamento dos usuários dos serviços. Como critério 

de exclusão, na defesa do projeto de qualificação, ficara estabelecido que familiares de 

usuários que apresentassem comorbidade psiquiátrica ao uso e abuso de álcool e/ou outras 

drogas seriam excluídos da amostra, permanecendo apenas aqueles com membros 

diagnosticados com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (F10.0) 

e transtornos mentais e comportamentais devidos ao abuso de substâncias psicoativas 

(F19.0), segundo classificação da CID-10, a Classificação Internacional de Doenças (OMS, 

1996). No entanto, devido a dificuldades de composição da amostra pelo baixo número de 

pessoas em tratamento no período do estudo, um dos efeitos da pandemia da COVID-19 na 

pesquisa, resolveu-se não adotar tal critério.   

  Os familiares e profissionais selecionados foram informados quanto à natureza do 

estudo e os procedimentos a serem feitos. Foram avisados, concomitantemente, que o 

consentimento para a participação da pesquisa se daria de forma voluntária, podendo ou não 

participarem, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo I). Com a definição daqueles dispostos a participarem, foram marcados dias e 

horários para as entrevistas. A amostra foi composta de 5 familiares de usuários do CAPS 

AD, 5 familiares de residentes da APADEQ, 5 profissionais do CAPS AD e 5 profissionais 

da APADEQ, totalizando o número de 20 pessoas entrevistadas, perfazendo os quatro grupos 

de entrevistados a serem comparados no momento da análise de dados. 

  A fim de melhor caracterizar os participantes da pesquisa, dispomos alguns dados 

sociodemográficos nos quadros abaixo (Quadro 2). 
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Amostra de profissionais entrevistados do CAPS AD 

Sexo Idade Formação Escolaridade Religião Função 

F 28 Enfermagem 
Superior 

Completo 
Católica Referência Técnica  

F 54 Psicologia 
Superior 

Completo 

Sem 

religião 
Gerência 

M 58 Farmácia 
Superior 

Completo 
Católica Farmacêutico 

F 31 Medicina  
Superior 

Completo 
Católica Médica Psiquiatra 

M 34 Medicina  
Superior 

Completo 
Católica  Médico Psiquiatra 

Quadro 2 

 

Amostra de profissionais entrevistados da APADEQ 

Sexo Idade Formação Escolaridade Religião Função 

M 59 
Economia e 

Psicologia 
Pós -graduado Católica Coordenador Terapêutico 

F 24 
Técnica em 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Completo 
Protestante  Monitora 

M 66 
Conselheiro 

em DQ 

Ensino Médio 

Completo 
Protestante Conselheiro 

M 57 
Conselheiro 

em DQ 

Técnico em 

reabilitação de 

Dependentes 

Químicos 

Católica Conselheiro 

M 67 Medicina Pós-graduado Católica Médico clínico 

Quadro 3 

 

Amostra de familiares entrevistados do CAPS AD  

Sexo Idade Formação Escolaridade Religião Função 

F 
56 Pedagogia 

Superior 

Completo 

Sem 

religião 
Professora 

M 62 Pedagogia  Pós-graduado Católica Alfabetização 

F 
21 Turismo 

Superior 

Incompleto 

Sem 

religião 
Estudante 

M 

31 Direito 
Superior 

Completo 

Sem 

religião 

definida 

Advogado e concurseiro 

F 

56  

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Católica  Cozinheira 

Quadro 4 
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Amostra de familiares entrevistados da APADEQ  

Sexo Idade Formação Escolaridade Religião Função 

F 41  
Ensino Médio 

Completo 
Católica Serviços gerais  

M 52  

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Católico Monitor 

M 62 

Técnico 

Industrial e 

Eletrotécnica 

Ensino Médio 

Completo 

Espi 

ritismo 
Aposentado 

F 28 

Administração 

e Segurança 

do Trabalho 

Superior 

Completo 
Católica Do lar 

F 56 

Pedagogia e 

Recursos 

Humanos  

Pós-graduada Católica Aposentada 

Quadro 5 

 

 

6.4. Procedimentos de coleta de dados 

Para a fase de coleta de dados foram utilizadas entrevistas individuais e semi-

estruturadas. O uso desse tipo de entrevista se colocou como o mais adequado a este estudo 

por favorecer o direcionamento da entrevista tanto pelo entrevistado quanto pelo 

entrevistador (Turato, 2003) e por dar maior espaço à apreensão de uma realidade particular 

ao respeitar o lugar de discurso daquele que é indagado (Fraser & Gondim, 2004). 

  As entrevistas se constituem como técnicas eficazes de acesso ao âmbito subjetivo 

do entrevistado. Como um meio de aproximação às representações do sujeito sobre a 

realidade, são capazes de extrair ideias, concepções, crenças, comportamentos, opiniões, 

sentimentos, elementos conscientes e inconscientes, entre outros aspectos (Minayo, 2014). 

Atendo-se ao objetivo de acessar as representações sociais de familiares e de profissionais, 

bem como suas estruturas, por meio da fala dos entrevistados, é elucidativo o que certificam 

Bertoni e Galinkin (2017):     

 As entrevistas (...) permitem que os participantes se expressem e 

verbalizem seus pensamentos e sentimentos sobre os temas 

propostos. As diferentes formas de análise dos resultados obtidos 

com essas técnicas permitem aos pesquisadores apreender formas de 

pensamentos, explicações e justificativas de comportamentos, as 

fontes das representações, e saber se está ocorrendo mudanças nas 

representações em função do contato com outros grupos e com a 

divulgação de novos conhecimentos (p.119). 
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  A entrevista semiestruturada difere da entrevista aberta apenas em grau, pois não 

existe nenhuma forma de interação na pesquisa inteiramente aberta ou fechada. Ao seguir 

um roteiro previamente estabelecido pelo pesquisador, ela facilita um encadeamento 

sequencial desejado e a tentativa de cobertura de hipóteses e pressupostos (Minayo, 2014). 

Triviños (1986), como citado em Turato (2003), ressalta que uma configuração importante 

da entrevista semi-estruturada reside na possibilidade de o pesquisador poder incorporar 

questionamentos básicos de interesse à pesquisa e, no decurso da interação, com a ampliação 

de possibilidades dadas a partir do discurso do informante, vislumbrar hipóteses que não 

haviam sido previstas anteriormente. 

  Vale levar em consideração alguns apontamentos feitos por Minayo (2014) referentes 

aos cuidados do entrevistador quanto ao processo de pesquisa e aos sujeitos envolvidos. A 

entrevista, assim como todas as relações sociais presentes na sociedade, se constitui como 

um tipo de interação social, mesmo que específica. Consequentemente, sofre os mesmos 

processos de conflitos existentes na sociedade em geral, seja no momento de sua realização 

como na produção de dados. Isto posto, faz-se necessário ter em mente a existência de tais 

conflitos e analisar as falas produzidas como aspectos inseridos no contexto de sua produção. 

 O roteiro de entrevista (Anexo II) fora elaborado após as considerações trazidas pelos 

componentes da banca de qualificação, levando em conta alguns importantes apontamentos 

trazidos. Houveram seguidas discussões nas orientações sobre a pertinência de algumas 

perguntas, a disposição destas no roteiro, a clareza e a utilização de alguns termos que 

pudessem vir a gerar algum tipo de dúvida, sentimentos, pensamentos etc. Antes de se iniciar 

o processo formal de entrevista, fora feita uma entrevista piloto a fim de avaliar aspectos de 

compreensão, de tempo, de cansaço dos entrevistados, entre outros pontos importantes para 

a boa execução da entrevista. 

  No que diz respeito ao processo formal da entrevista, alguns cuidados práticos 

trazidos por Minayo (2014) possuem valiosa serventia e foram tomados no decurso deste 

processo. A apresentação do entrevistador foi o primeiro passo na busca de uma mediação 

adequada entre os interlocutores. Em um segundo momento, foi apresentada de maneira 

resumida o propósito da conversa e as contribuições que poderia trazer ao entrevistado. A 

explicitação dos motivos da pesquisa e a justificativa da escolha do entrevistado foram outros 

importantes elementos levados em consideração, bem como a indicação de manutenção do 

sigilo das informações proporcionadas pelo informante. Por fim, antes de se iniciar a 

entrevista propriamente dita, uma conversa inicial de “aquecimento” foi proposta a fim de 
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se criar um clima ameno e tornar o campo da entrevista propício para a exposição de 

informações que, muitas vezes, tiveram um caráter delicado.  

 A fase de transcrição das entrevistas foi feita pelo próprio pesquisador. A escolha 

pela não terceirização da transcrição se deve ao fato de, ao transcrever, o próprio pesquisador 

já iniciar uma pré-análise dos dados, tendo contato já nessa fase com as primeiras impressões 

e orientações advindas do discurso dos entrevistados. Apesar de exaustiva, a fase de 

transcrição fora crucial para o bom andamento das fases subsequentes da pesquisa.  

 

6.5. Procedimentos de análise de dados 

Gomes (2015), inspirado em Minayo, afirma que a fase de análise de dados possui 

três finalidades, que são: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, comprovar ou 

não os pressupostos da investigação, tendo por base as respostas das perguntas elaboradas, 

e estender o conhecimento sobre o assunto, associando-o ao contexto cultural do qual 

emerge. Visando investigar, por meio das falas dos entrevistados, elementos afetivos, 

mentais e sociais integrados à cognição, à linguagem e à comunicação, ou seja, os 

fundamentos das representações sociais, foi utilizado como método de análise dos dados a 

análise de conteúdo temática, técnica formulada por Laurence Bardin (Bardin, 1994). O 

conteúdo da análise foi constituído pela transcrição das falas dos familiares e profissionais 

entrevistados.  

  As representações sociais possuem, em sua essência, uma estruturação a partir de 

“temas”. São esses temas que tornam as representações sociais estáveis ante as variações 

individuais. Na impossibilidade de se resgatar a gênese das concepções, a análise das 

representações sociais deve seguir o curso de identificar os temas centrais que as compõem 

e, simultaneamente, atestar a consistência desses temas nos usos cotidianos dos seus 

enunciadores (Moscovici, 2012b). Partindo da premissa de que os recortes feitos pela análise 

de conteúdo são guiados por uma ordem semântica, ou seja, uma ordem temática (Bardin, 

1994), a presente técnica de análise de dados se adequa de maneira peremptória ao que se 

propõe investigar por meio das falas dos entrevistados.    

  A análise de conteúdo é designada como:  

 Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(Bardin, 1994, p.42).  
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  De acordo com Bardin (1994), a análise de conteúdo tem como função o trato com a 

comunicação, buscando conhecer o que está velado ante os significados imediatos, 

escapando da ilusória ideia de transparência dos fatos sociais. Ademais, continua a autora, 

se um olhar superficial de um fato social já é, por si só, rico, uma análise profunda de 

conteúdos e estruturas que fundamentam as expressões pela comunicação, tende a enriquecer 

a leitura. Assim como a linguística, a análise de conteúdo trabalha na e pela linguagem, no 

entanto, a primeira tem como objeto a língua, nos aspectos coletivo e virtual da linguagem, 

enquanto o objeto da segunda é a palavra, nas configurações individuais e práticas da 

linguagem.    

  A análise de conteúdo temática, seguindo uma ordem cronológica, é composta por 

três fases. A primeira fase é a chamada pré-análise. Nessa etapa, o objetivo é operacionalizar 

e sistematizar as ideias iniciais em um programa de análise, buscando estabelecer um 

planejamento preciso das fases subsequentes. A precisão desse plano não exclui a 

possibilidade do mesmo ser flexível. A pré-análise possui como metas a escolha dos 

documentos submetidos, a formulação de hipóteses e objetivos e a criação de indicadores 

que fundamentem a interpretação final.  

 O segundo momento consiste na exploração do material e é considerado o mais longo 

de todo o processo de análise. Baseia-se na aplicação das decisões tomadas na etapa anterior. 

Por fim, o terceiro e último estágio, é caracterizado pelo tratamento e interpretação dos 

resultados obtidos. Nessa etapa o objetivo é transformar resultados brutos em resultados 

significativos e válidos (Bardin, 1994) e encontrar o conteúdo latente frente àquilo que se 

manifesta, dando especial atenção para a presença de opiniões, tendências, entre outros 

conteúdos subjacentes ao fenômeno estudado (Gomes, 2015). 

 O processo de análise da presente pesquisa se iniciou já no momento da transcrição 

das entrevistas. Ao transcrever o conjunto de falas trazido pelos familiares, o pesquisador já 

iniciou um prévio processo de confirmação de algumas hipóteses e de identificação de novas 

não visualizadas antes da execução da pesquisa de campo. O fato de o próprio pesquisador 

ter feito as transcrições das entrevistas, facilitou as etapas de execução da análise dos dados.  

 A fase de pré-análise foi composta por uma leitura flutuante sobre as transcrições das 

entrevistas, tendo como objetivos a certificação da fidedignidade da transcrição com as falas 

gravadas dos entrevistados e, principalmente, de estabelecer um contato com os materiais 

produzidos, deixando-se invadir nessa leitura por impressões e orientações, tornando mais 

fluido o caminho para a emersão de hipóteses e para a projeção de certos aspectos teóricos 
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previamente estudados (Bardin, 1994) antes da pesquisa de campo. É nesse momento que 

algumas hipóteses vão sendo realmente confirmadas e novas hipóteses passam a ser 

estabelecidas.  

 Ainda na fase de pré-análise, foi iniciado o processo de referenciação de índices e de 

elaboração de indicadores a serem utilizados na análise (Bardin, 1994). Alguns índices foram 

identificados a partir das categorias de análise que já haviam sido estabelecidas a priori 

como, por exemplo, os eixos de representações sociais sobre os fenômenos do campo de 

álcool e outras drogas (religioso, médico, moral, criminal, ética do cuidado, saúde), 

representações sociais sobre “família dos usuários de álcool e outras drogas”, sobre 

“profissionais da saúde envolvidos na terapêutica” e sobre “tratamentos”. Após a leitura 

flutuante, alguns novos índices foram distinguidos e organizados em torno de novas 

categorias como, por exemplo, representações sociais sobre os “usuários de drogas” e sobre 

o “uso de drogas”.  

 Conforme afirma Bardin (1994), os textos são um meio de manifestação contendo 

índices que serão identificados a partir da análise. O índice, segundo a autora, pode ser “uma 

menção explícita de um tema numa mensagem” (p. 100). Para que seja possível destacá-los 

do texto, faz-se necessário organizar isso em torno de alguns indicadores que podem ser a 

frequência absoluta ou relativa, a direção destes índices, a ordem de aparição, presença ou 

ausência etc. Na presente análise, devido às dificuldades de tempo impostas à esta pesquisa 

devido à pandemia de COVID -19, buscou-se como indicadores a “frequência” das 

representações identificadas, e a “direção” da representação (positiva, negativa ou neutra em 

relação ao objeto representado) algo que será melhor explicado à frente. 

 Para melhor visualização do que seria índice, indicadores e categorias de análise, 

façamos uma demonstração (Figura 2).  
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Categorias de análise  Índices  Indicadores 

Eixo Médico (categoria 

definida previamente) 

“Ninguém tem culpa de ter 

uma doença. Então levar 

eles a compreender isso é 

a nossa função de...é uma 

coisa científica, a gente vê 

aí o CID da dependência 

química, o estado 

patológico da mente.” 

 

“E a gente aprendeu que é 

uma doença física, é uma 

doença mental e também 

espiritual.” 

Frequência: (2x) 

 

Representações sobre 

usuários de álcool e outras 

drogas 

“Tem uns ‘vagabundos’, 

uns meninos sem vergonha 

aí, que aproveitam da 

situação, mas a grande 

maioria tem um motivo 

sério.” (Vagabundagem) 

 

Frequência: (1x) 

 

Figura 2 – Categorias, índices e indicadores 

 

 Com isto definido, passamos à fase de preparação do material, esta ainda pertencente 

à pré-análise. Nesta etapa, a preparação foi feita a partir de recortes das entrevistas em torno 

dos índices estabelecidos, fazendo uma espécie de “poda” do que não se constituiu como 

relevante ao objetivo do estudo. Dentro deste processo, os recortes foram organizados em 

torno de categorias (eixos de representações sociais, representações sociais sobre família, 

sobre profissionais, sobre usuários de álcool e outras drogas etc.).  

 A segunda fase, de exploração do material, seguindo o que fora trazido por Bardin 

(1994), se colocou como administração do que fora estabelecido na fase anterior. Para 

melhor explicitação dos indicadores, fora feito primeiramente um “Quadro de Categorias” 

(Figura 3) para cada grupo entrevistado (familiares APADEQ, profissionais APADEQ, 

familiares CAPS AD e profissionais CAPS AD) tendo como objetivo organizar as 

representações (social ou profissional) identificadas no conjunto das entrevistas em torno 

das categorias estabelecidas tanto a priori como a posteriori. A partir desse quadro, 

começou-se a definir quais representações emergiam diante de certos objetos apresentados, 

bem como a frequência dessas (número de vezes que uma representação apareceu no 

conjunto de falas de cada grupo de entrevistados). Dessa maneira, o indicador considerado 

nesse momento não foi apenas a existência ou não de uma dada representação, mas também 

a sua frequência. 



124 
 

 

Categorias de análise  Representação social + Frequência 

 

Eixos de 

representações sobre 

fenômenos do campo 

de álcool e drogas 

(usuários, uso, drogas) 

Religioso Doença espiritual (1) 

Médico 
Doença (10)  

Poder médico para prescrição (1) 

Criminal Associação com crimes (4)  

Moral 

Manipulação (1) 

Traição de princípios (1) 

Querer da pessoa em sair da doença (1) 

Ética do cuidado 

Cuidado com respeito (1) 

Cuidado (4) 

Cuidado sem julgamento (1) 

Saúde Questão de saúde (1) 

Figura 3 - Recorte do Quadro de Categorias  

  A partir da construção deste quadro, um novo quadro fora feito, este chamado de 

“Quadro de Frequências” (Figuras 4 e 5), em que se dispunham as citações referentes a 

representações identificadas por ordem de importância. Tais quadros foram construídos a 

fim de se estabelecer uma análise das representações dos grupos dos entrevistados a partir 

do critério de importância, ou seja, de quanto mais frequente algumas citações, mais centrais 

seriam estas no discurso do grupo dos entrevistados em torno dos objetos representados. 

Além da utilização do indicador “frequência”, foi utilizado neste quadro o indicador 

“direção” em citações de representações vinculadas a algumas categorias, ou seja, de uma 

dada representação ser positiva, negativa ou neutra em relação a um determinado objeto. Por 

exemplo, ao indagar aos profissionais ou familiares sobre o que pensavam dos usuários de 

drogas, estes poderiam representar com representações favoráveis ou positivas (pessoas que 

merecem respeito), desfavoráveis ou negativas (vagabundos) ou neutras (pessoas que 

possuem uma doença). 

 A justificativa para a utilização do indicador “direção”, em que avaliamos se uma 

dada representação pode ser positiva, negativa ou neutra em relação a um fenômeno, se deve 

ao que traz Moscovici (2012b) sobre o processo de ancoragem de um objeto a ser 

representado a algum paradigma pré-existente. Se tivermos uma relação negativa com um 

paradigma pré-existente, possivelmente teremos uma relação negativa com o fenômeno novo 

ancorado a este paradigma. Sendo vários fenômenos do campo da saúde mental e atenção 

psicossocial novos, os indicadores de “direção” poderão auxiliar-nos na percepção das 

representações como positivas ou negativas em relação aos fenômenos apresentados, sendo 

possível compreender também quais paradigmas podem estar determinando a avaliação 

positiva ou negativa diante de determinado objeto de representação.  
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 As representações sobre “usuários de drogas”, por exemplo, podem dizer muito dos 

paradigmas pré-existentes a que esse objeto foi ancorado. Se negativas, tais representações 

podem estar muito vinculadas aos eixos da moralidade ou da criminalidade. Se positivas, 

podem estar mais próximas dos eixos da ética do cuidado ou da saúde. Em suma, avaliar a 

direção das representações, para além do conteúdo explícito delas, pareceu um bom 

indicador para compararmos o conjunto de representações apresentados pelos diferentes 

grupos.  

 

Representações sobre os 

usuários de álcool e 

outras drogas  

Frequência  Direção 

1º - Pessoa normal como 

as outras 
4 (+) Positiva ou favorável 

2º - Pessoas que possuem 

transtornos pré-existentes 
3 (=) Neutra 

3º - Pessoas que precisam 

de ajuda 
2 (+) Positiva ou favorável 

4º – Pessoas que possuem 

déficit em alguma 

dimensão da vida 

2 (=) Neutra 

5º - “Vagabundagem” de 

alguns 
1 (-) Negativa ou desfavorável 

(...) (...) (...) 

Figura 4 –Recorte de um dos Quadros de Frequências 

Eixos de representações sobre 

fenômenos do campo de álcool e outras 

drogas 

Frequência de citações 

1º - Ética do cuidado 7 

2º - Médico 7 

3º - Saúde  5 

(...) (...) 

Figura 5 – recorte de um dos Quadros de Frequências 

 Com a exploração do material feita, passamos à última etapa, a do “Tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação”. Para essa fase foram feitas operações matemáticas 

simples de organização por ordem decrescente de frequência os índices destacados, além da 

indicação da contagem de frequência das representações positivas, negativas e neutras em 

relação a um dado fenômeno. Tais operações serviram tanto para destacar, em algumas 

categorias, o grau de importância de representações positivas, negativas e neutras em 

comparação ao total de representações identificadas naquela categoria (Figura 6), quanto 
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para medir, o grau de importância das representações emergentes distribuídas em torno de 

cada categoria, sendo aquelas citadas com maior frequência as mais centrais no discurso de 

cada grupo Figura 7 e Figura 8.  

REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

10 1 5 16 

                            Figura 6 – Quadro de frequências 

  

Representações sobre os usuários de 

álcool e outras drogas  
Frequência  

1º - Pessoa normal como as outras 4 

2º - Pessoas que possuem transtornos pré-

existentes 
3 

3º - Pessoas que precisam de ajuda 2 

(...) (...) 

(...) (...) 

Total de representações  16 

Figura 7 – Quadro de frequências 

 

Eixos de representações sobre 

fenômenos do campo de álcool e outras 

drogas 

Frequência  

1º - Ética do cuidado 7 

2º - Médico 7 

3º - Saúde  5 

(...) (...) 

Total de representações 22 

Figura 8 – Quadro de frequências 

 A utilização das frequências foi crucial na análise para lidarmos com os dados, a fim 

de organizá-los para que fossem feitas as devidas comparações entre as representações 

sociais emergentes em cada grupo de acordo com cada categoria de análise, bem como o 

grau de importância de tais representações dentro do discurso do conjunto dos profissionais 

e familiares vinculados a cada modalidade de serviço (CAPS AD ou APADEQ).  

Conforme afirma Bardin (1994), o pesquisador que estiver com resultados 

significativos e fiéis em mãos, pode passar à fase das inferências e do adiantamento das 

interpretações. Dispondo de todos os dados organizados em forma de quadros e por 
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procedimentos quantitativos e qualitativos, passamos então à fase de inferências e das 

possíveis interpretações a partir dos objetivos estabelecidos de antemão neste presente 

estudo.  

 

6.6. Dificuldades enfrentadas pelo pesquisador 

Antes de passarmos às inferências e interpretações, vale aqui trazer as dificuldades 

impostas à pesquisa devido à pandemia da COVID-19. Além do fato de o próprio 

pesquisador ter sofrido os efeitos emocionais que todas as pessoas viveram neste período, a 

pesquisa foi afetada objetivamente devido aos vários desdobramentos que tal calamidade 

nos proporcionou. O primeiro ponto a se destacar se refere ao fato de os pesquisadores terem 

perdido o contato próximo que tinham no dia a dia das aulas e orientações devido à criação 

da modalidade remota do curso de pós-graduação. As conversas informais sobre a pesquisa 

de cada um nos corredores da Universidade se constituíram em uma falta inestimável dentro 

do processo de pesquisa e tiveram impactos significativos na sua execução. Sendo o trabalho 

do pesquisador muitas vezes solitário, a escassez de trocas trouxe importantes dificuldades 

para a assunção de pontos de vista mais diversos sobre o objeto estudado.  

 Das fases que foram mais impactadas no processo da pesquisa, pode-se destacar que 

a fase de coleta de dados foi a que mais sofreu interferências. No cronograma estabelecido 

e apresentado na qualificação, tinha-se como previsão o início das coletas no mês de março 

de 2020, mas estas foram iniciadas apenas em janeiro de 2021, quando os números da 

segunda onda demonstravam uma tendência de queda. Logo após houve o início da terceira 

onda, a pior das três, e novamente tivemos que interromper o processo de coleta, retomando 

novamente em maio, quando se desenhava uma nova queda no número de infectados e 

mortos.  

 A composição da amostra ficou afetada devido ao fato de uma das instituições não 

permitir a coleta de dados in loco e nem de modo remoto, uma vez que os profissionais da 

instituição estavam passando por um processo dispendioso de trabalho em meio à pandemia 

(Anexo III). Correu-se o risco de, até mesmo, não conseguirmos fazer a coleta de dados na 

APADEQ devido aos riscos sanitários das visitas aos profissionais. O modo de contornar tal 

situação foi adotar todos os critérios de segurança para adentrar tais lugares (CAPS AD e 

APADEQ) e fazer entrevistas remotas com os familiares que dispunham de materiais 

técnicos para a execução dessa modalidade de entrevista. A maior parte das entrevistas foram 

presenciais, uma vez que a maioria das famílias não dispunham dos materiais técnicos 
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(internet de qualidade) para a execução da entrevista online. Com isso, resolveu-se fazer 

entrevistas presenciais adotando os protocolos de segurança a fim de não expor nenhum dos 

entrevistados a risco.   

 Outro ponto que implicou na composição da amostra foi o fato de poucas pessoas 

estarem em tratamento, seja por internação ou no modelo aberto do CAPS AD, neste 

momento de pandemia. Não é possível afirmar que este fora um efeito da pandemia, mas 

fora externado pelos profissionais de ambos os serviços que a procura pelos tratamentos 

estava baixa neste período. Dessa maneira, com a amostra reduzida, teve-se que renunciar a 

um critério de exclusão, uma vez que teríamos dificuldade de dispor de um número mínimo 

desejável para compor a amostra.  

 Em resumo, a pandemia atrasou muito o processo de coleta de dados e, como 

desdobramento, implicou também no tempo disponível para a análise dos resultados, uma 

vez que a coleta, além de ter começado tarde, foi interrompida durante um período, 

impossibilitando a análise sem a disposição de todos os dados coletados. Apesar dos 

infortúnios, o pesquisador resolveu dar seguimento a execução destas etapas, uma vez que 

sem elas a estruturação da pesquisa ficaria falha em seu ponto crucial, a saber, a identificação 

e análise das representações sociais dos grupos entrevistados, não sendo possível tecer 

considerações sobre a dimensão sociocultural do campo da Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial, considerada a parte mais importante desta pesquisa.  
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7 

A comunicação entre profissionais e familiares: consenso e/ou choque entre 

dimensões? 

 

 O presente capítulo tem como maior objetivo trazer uma análise da comunicação 

entre as dimensões técnico-assistencial e sociocultural do Campo da Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial a partir das representações sociais advindas de cada uma dessas dimensões. O 

material utilizado para tal análise foi constituído pelo conjunto de entrevistas com os 4 

diferentes grupos de participantes definidos para esta pesquisa, a saber, os profissionais da 

APADEQ, os familiares vinculados à APADEQ, os profissionais do CAPS AD e os 

familiares vinculados ao CAPS AD.  

 Os profissionais de cada uma das instituições representam a dimensão técnico-

assistencial do campo, sendo tanto CAPS AD como APADEQ serviços presentes na Rede 

de Atenção Psicossocial – RAPS para o atendimento das demandas advindas do uso 

problemático de álcool e/ou outras drogas (Portaria nº 3088/ 2011). Conforme afirma 

Amarante (2007), a dimensão técnico-assistencial se refere à organização dos serviços e das 

equipes no âmbito da saúde mental e atenção psicossocial. A dimensão sociocultural, por 

seu turno, diz do imaginário coletivo sobre um dado assunto no campo, sendo a sociedade 

em geral a representante desta dimensão. No presente estudo, a dimensão sociocultural está 

sendo composta pelos familiares participantes desta pesquisa, aqueles que comumente não 

dispõem dos conhecimentos teóricos, técnicos e jurídico-políticos aprofundados sobre esta 

temática.  

 Para meios de comparação das representações entre os grupos selecionados 

(PROFISSIONAIS CAPS AD X FAMILIARES CAPS AD; PROFISSIONAIS APADEQ X 

FAMILIARES APADEQ), a princípio utilizamos de operações matemáticas simples, 

contagem das aparições de citações, para avaliar a importância de uma dada representação 

em meio ao conjunto de discursos de cada grupo de entrevistados, para avaliar a 

predominância de representações positivas, negativas ou neutras de cada grupo sobre um 

determinado objeto, podendo então comparar tal dado entre os grupos e, além disso, para 

classificar quais eixos de representações (religioso, moral, médico, ética do cuidado etc.) 

foram mais proeminentes no discurso de cada grupo, bem como o modelo teórico mais 

adotado (psicológico, biológico, biopsicossocial, moral etc.).  
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 Apesar desta pesquisa ter um caráter qualitativo, esse primeiro momento dispôs de 

alguns métodos quantitativos de análise. A escolha por esse caminho se deveu ao fato de se 

fazer necessário uma identificação da importância de determinadas representações a partir 

da maior ou menor presença, sendo necessária a contagem para que este indicador pudesse 

destacar no conjunto de dados as representações mais predominantes. Desse modo, adotamos 

primeiro a análise quantitativa simples para, dispondo das representações mais relevantes, 

preconizarmos uma análise qualitativa, em que traremos observações mais aprofundadas 

sobre os dados coletados, não deixando de levar em consideração o contexto da pesquisa, 

bem como o lugar de fala de cada um dos entrevistados e o contexto cultural de todos. A 

subjetividade terá importante lugar dentro desse processo de análise, sendo a objetividade 

apenas um caminho para a organização da grande massa de informações coletadas.  

 As categorias a serem comparadas nesse primeiro momento serão as representações 

de cada grupo sobre os “usuários de drogas”, sobre o “uso de drogas”, as representações 

distribuídas em torno dos eixos de representações sociais identificados historicamente 

(moral, religioso, saúde, médico etc.), as representações alinhadas a modelos teóricos 

(espiritual, moral, psicológico, biológico etc.), as representações sobre “família dos usuários 

de drogas”, sobre “profissionais envolvidos com essa problemática”, sobre “tratamentos” 

(internação, aberto, abstinência e redução de danos) e, por fim, sobre as representações em 

torno dos “responsáveis pela ineficácia dos tratamentos”.    

 Mais um ponto a ser ressaltado é o seguinte. A contagem de frequências se deu por 

cada citação de representação sobre um determinado objeto, mesmo que essa representação 

aparecesse mais de uma vez na mesma entrevista de um familiar ou profissional. Desse 

modo, podemos ter representações muito frequentes sobre um objeto, mas que foram 

apresentadas apenas por um entrevistado, podendo trazer uma falsa percepção de que tal 

representação é muito presente no conjunto de falas dos grupos de entrevistados. De maneira 

a contornar tal problema, quando uma representação for muito frequente, mas proferida 

apenas por um entrevistado dos cinco de cada grupo, isso será destacado na análise. Da 

mesma forma, podemos ter um número de representações citadas menor que o número de 

entrevistados em cada um dos grupos, ou seja, de entrevistados que não trouxeram nenhuma 

representação sobre um dado objeto.    

 Os quadros com os dados utilizados na análise serão apresentados no corpo do texto. 

Em relação à classificação feita de representações como positivas, negativas ou neutras, esta 

não será apresentada de modo detalhado no corpo do texto, sendo apresentado apenas a 
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frequência total desses tipos de representações nos quadros, com os detalhes dispostos em 

quadros que farão parte da sessão de anexos (Anexo IV). 

 Por último, faz-se necessário trazer aqui um aspecto relevante. A partir de nossa 

experiência, percebemos que as representações sobre o álcool e as outras drogas devem, 

teoricamente, ser analisadas como objetos de representações distintos (álcool x outras 

drogas), pelos vários aspectos que compõem a experiência dos usuários com cada tipo de 

droga. Porém, neste trabalho, analisamos as representações sobre álcool e sobre outras 

drogas em conjunto, pois foi possível perceber que as respostas dos entrevistados sobre o 

objeto drogas não trazia em seu corpo a distinção entre o álcool e as outras drogas, algo que 

pretendemos retomar no tópico de discussão.   

  

 

 7.1. Considerações éticas  

Antes de iniciarmos a exposição da análise propriamente dita, faz-se necessário 

tecermos algumas considerações éticas. O mau uso da pesquisa científica em seres humanos, 

principalmente durante a Segunda Guerra Mundial com os experimentos médicos 

desenvolvidos em campos de concentração nazistas, desencadeou uma importante 

preocupação em relação aos estudos propostos com tais objetos de pesquisa. Dessa maneira, 

um conjunto de precauções foi estabelecido a fim de resguardar as boas práticas em pesquisa, 

destacando aqui os códigos e comitês de ética criados (Flick, 2009).  

 No Brasil, o órgão regulador dos procedimentos éticos em pesquisa com seres 

humanos é o Conselho Nacional de Saúde (CNS). As diretrizes propostas pelo CNS estão 

em acordo com diferentes documentos internacionais que dispõem também sobre pesquisas 

com seres humanos (Guerriero & Minayo, 2013).  

 Sendo esta uma pesquisa com participação de seres humanos, em que variados temas 

de suas vidas foram abordados por meio de entrevistas, sendo muitos deles de caráter 

sensível, alguns cuidados foram tomados. Nesse sentido, se tomou como base alguns 

princípios básicos para uma pesquisa eticamente sólida como proposto por Flick (2009).  

 O primeiro ponto se refere ao consentimento informado. Todo participante desta 

pesquisa foi informado sobre o caráter de tal estudo, tendo a possibilidade de recusa da 

participação em qualquer momento. Para cumprir tal exigência, foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I) no intuito de explicar o propósito da 

pesquisa, o que se esperava dos participantes em relação a ela, os procedimentos em relação 
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aos dados coletados, entre outros esclarecimentos. Houve também a consulta sobre a 

possibilidade de que as entrevistas fossem gravadas para posterior transcrição. Com isso, o 

termo foi assinado pelo pesquisador e pelos participantes, dispondo cada um de uma via. O 

presente termo buscou também esclarecer outros pontos que foram levados em consideração 

como o respeito a privacidade e confidencialidade dos participantes.  

 Seguindo ainda os princípios propostos por Flick (2009), houve um cuidado em 

relação à precisão e interpretação dos dados coletados, não havendo nenhuma omissão, 

deturpação ou incorporação de dados inexistentes. O respeito pela pessoa foi outro elemento 

levado em consideração pelo pesquisador. Por fim, a preocupação pelo bem-estar dos 

participantes foi elemento norteador dessa pesquisa, evitando-se ao máximo o surgimento 

de situações geradoras de mal-estar.  

 Pensando nisso, formulou-se um roteiro de entrevista que permitiu, simultaneamente, 

acessar de maneira satisfatória as informações necessárias ao estudo e respeitar os 

entrevistados em toda a complexidade que a problemática suscita. De modo geral, a presente 

pesquisa se propôs a não trazer nenhum prejuízo aos participantes e não causar nenhuma 

perturbação no tempo e no espaço dos familiares, dos profissionais e dos serviços a que o 

pesquisador teve acesso. 

 Vale ainda ressaltar um elemento atípico que atravessou não apenas essa pesquisa, 

mas todas as pesquisas que tiveram que ir a campo. A pandemia do novo coronavírus impôs 

muitas dificuldades ao pesquisador e aos participantes da pesquisa devido ao risco sanitário 

proporcionado pelo contato social. A fim de contornar este aspecto e garantir a saúde dos 

participantes bem como dos não participantes, todos os protocolos de segurança foram 

levados em consideração, sendo, inclusive, a fase de campo iniciada nos momentos de baixa 

nos números de contaminados e mortos pela pandemia. Quando não fora possível encontrar 

presencialmente, mas na modalidade remota, todos os aspectos éticos também foram levados 

em consideração. No total, foram feitas 2 entrevistas online e 18 presencialmente.  

 O presente estudo teve seu projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), sendo aprovado em 24 de março de 2020, 

sob o parecer de nº 3.932.216.  

 A fim de preservar a identidade e a privacidade dos participantes resolveu-se utilizar, 

na transcrição das entrevistas, siglas para identificação de cada um dos entrevistados. Foi 

utilizada a sigla E para o entrevistador e a sigla U para qualquer usuário familiar mencionado 

nas entrevistas. A sigla FAQ foi utilizada para familiares da APADEQ, sendo acompanhada 

essa sigla de um número para a diferenciação de cada familiar vinculado a esta instituição, 
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sendo a ordem dos números estabelecida por ordem de realização das entrevistas. O mesmo 

processo de enumeração foi utilizado para os outros grupos participantes. Para os familiares 

vinculados ao CAPS AD, a sigla utilizada foi FCPS, enquanto para os profissionais 

vinculados à mesma instituição utilizou-se a sigla PCPS. Por fim, aos profissionais 

vinculados à APADEQ, a sigla escolhida foi PAQ.  

Nos trechos em que haviam menções a situações, colegas, formação de pessoas ou 

quaisquer outros elementos que viessem a permitir a identificação dos entrevistados, 

resolveu-se suprimir as partes passíveis de identificação. Em momentos em que a supressão 

das partes não foi possível, resolveu-se então não identificar o entrevistado nem pela sigla a 

fim de garantir seu anonimato7.  

 

7.2.   Comparação entre as representações sociais dos profissionais e familiares 

vinculados ao CAPS AD 

7.2.1. Comparativo das representações sobre “usuários de álcool e outras drogas” 

Iniciamos a comparação das representações sociais advindas do discurso de cada um 

desses dois grupos, pelas representações sobre os “usuários de drogas”. No que se refere a 

esta categoria, percebe-se importante diferença entre os dois grupos. Enquanto no grupo de 

profissionais do CAPS AD encontraram-se presentes majoritariamente representações 

positivas sobre os usuários (Quadro 6), no grupo de familiares a maior parte das 

representações foram neutras e negativas (Quadro 7).  

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS (Profissionais CAPS AD) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

11 1 5 17 

Quadro 6 

 

 

 
7 Em pesquisas que envolvem Representações Sociais, reconhecemos a importância de trazermos informações 

sobre sexo, idade, formação, religião, entre outros dados sociodemográficos em cada uma das falas trazidas 

pelos entrevistados. No entanto, devido aos atravessamentos institucionais e políticos presentes em uma cidade 

de pequeno porte como São João Del Rei, preferimos suprimir tais informações a fim de resguardar a 

privacidade dos entrevistados.   
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REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS (Familiares – CAPS AD) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

3 4 5 12 

Quadro 7 

 

As representações mais frequentes no discurso dos profissionais do CAPS AD sobre 

os usuários são de que eles são “pessoas normais como as outras”, que são “pessoas com 

transtornos pré-existentes” e que “precisam de ajuda” (Quadro 8), enquanto no conjunto de 

falas dos familiares, a representação predominante é a de que “são doentes” (Quadro 9). 

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre os usuários de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Pessoa normal como as outras 4 

2º - Pessoas que possuem transtornos pré-existentes 3 

Pessoas que precisam de ajuda 3 

3º - Pessoas que possuem déficit em alguma dimensão da vida 2 

4º - “Vagabundagem” de alguns 1 

Frágeis 1 

Sofredores de preconceito 1 

Pessoas que possuem motivos sérios para o uso 1 

Vítimas 1 

Total de representações  17 

Quadro 8 

 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre os usuários de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Doente 3 

2º - Falta de caráter 1 

Incógnita 1 

Doido 1 

Pessoas que não possuem controle 1 

Pessoas com problemas pré-existentes   1 

Negam o problema 1 

Pessoas que precisam de ajuda 1 

Gente mais fraca 1 

Pessoas que sofrem preconceito 1 

Total de representações  12 

Quadro 9 
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Para além da alta frequência de representações positivas sobre os usuários, percebe-

se na fala dos profissionais do CAPS AD uma tentativa de retirada de um estigma da figura 

do usuário de drogas ao se referirem ao mesmo. Da mesma forma que muitas pessoas 

possuem problemas em alguma esfera da vida, os usuários possuem problemas numa 

dimensão que socialmente é vista de modo negativo. O que os profissionais do CAPS AD 

apontam aqui é o caráter moral que incide sobre os usuários de álcool e outras drogas a partir 

de representações da sociedade em geral, caráter esse que fica mais evidente ao entrarem em 

contato mais próximo com os usuários do serviço, onde se torna possível perceber que 

elementos motivadores para um uso problemático fazem parte da vida dos usuários, mas 

podem fazer parte da vida de qualquer ser humano. As seguintes falas endossam essa 

percepção:  

“Então é a gente entender esse indivíduo não como um dependente e ponto, mas 

como uma pessoa igual poderia ser eu, poderia ser você que tem algum transtorno. 

Eu, por exemplo, sou muito ansioso. (Risos). E tenho TDAH. Mas não uso 

drogas...poderia. (Risos).” (PCPS - 5) 

“Eu como demais, além do que eu deveria. Você eu não sei o que você faz. (Risos). 

Mas assim...entende. Alguns com equilíbrio, eu queria comer menos, mas porque 

minha vida não tá...eu trabalho demais. É, assim...é...e o problema dele é porque ele 

buscou outra coisa. Uma coisa que ele entrou numa compulsão. Então é entender 

sem preconceito, entendeu?” (PCPS – 5) 

“Uma pessoa normal como outra qualquer. Que deve cumprir, que deve exercer suas 

funções como cidadão e pagar pelos erros normais.” (PCPS – 3) 

  

Dois pontos podem ser destacados em relação a esta representação dos profissionais 

sobre o usuário de álcool e outras drogas. Primeiro, como já dito acima, o fato de, no contato 

mais direto com esta figura, os profissionais lidarem menos com “representações 

superimpostas”, algo trazido por Moscovici (2012b), em que o autor demonstra que o ser 

humano não é apenas capaz de representar os objetos de modo mais direto, mas de 

representar as representações já existentes sobre o objeto. A proximidade maior dos 

profissionais faz com que uma cadeia grande de representações seja quebrada, enxergando 

o usuário de modo mais direto. O segundo ponto se refere ao contato mais próximo que estas 

figuras possuem com o universo reificado, o que faz com que os mesmos tenham uma visão 

mais objetiva sobre os usuários, como bem representado pela fala de um dos profissionais: 

“A empatia ajuda muito. Você ter empatia ajuda a entender que o sistema 

mesolímbico é...poderia ser qualquer pessoa. Quem não tem uma tia gordinha, quem 
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não tem...então, assim, é...esse é um problema que as pessoas acham aceitável, 

tolerável, até com normal, como nos Estados Unidos, né?”  (PCPS – 5) 

  

Outra representação com destaque dentro do conjunto discursivo dos profissionais se 

refere a ideia de que estas pessoas são usuárias de drogas por possuírem algum transtorno 

pré-existente. Como ficará perceptível a partir da apresentação das representações dos 

profissionais da APADEQ, a visualização de comorbidades nos usuários problemáticos de 

álcool e outras drogas é um aspecto muito presente no discurso dos profissionais do CAPS 

AD, sendo inexistente no discurso dos profissionais da APADEQ. Não fora possível 

identificar dentro desta pesquisa o motivo dos profissionais colocarem a existência de um 

outro transtorno como algo muito comum na vida dos usuários, mas tal representação 

apareceu de modo muito frequente no conjunto das falas dos profissionais do CAPS AD.  

“(...) é...a história de vida, os traumas, outros transtornos psiquiátricos também 

podem contribuir também pra esse uso dela...então eu acho que é...na verdade, 

falando do dependente químico, talvez eles sejam muito mais vítimas do que vilão 

das drogas.” (PCPS – 4) 

“Honestamente, eu acho ruim generalização, mas eu nunca vi é, é...pessoas que não 

tivessem algum transtorno, nem que seja de personalidade, nem que seja de 

transtornos ansiosos, de humor...é...que não entrassem numa compulsão. Então 

geralmente eles buscam algo pra aliviar, que é algo que eles têm todo dia.” (PCPS 

– 5) 

 

O fato de haver, no discurso dos profissionais do CAPS AD, essa percepção tão forte 

de que seja difícil não existirem usuários problemáticos que não tenham algum outro tipo de 

transtorno mental, nos faz pensar numa possível hipótese para isso, se compararmos com a 

inexistência desta mesma conclusão a partir do discurso dos profissionais da APADEQ. A 

hipótese principal é a de que o CAPS, em seu desenvolvimento como serviço, pode ser visto 

socialmente como um local de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico de outras 

ordens, enquanto a APADEQ sempre fora vista como uma instituição de encaminhamento e 

recepção de pessoas que possuem problemas apenas com o uso de álcool e outras drogas. 

Além disso, existe o fato de, possivelmente, muitos usuários do serviço CAPS Saúde Mental 

serem encaminhados ao CAPS AD.    

Passando agora à outra representação emergente no discurso dos profissionais, vale 

aqui apontar um aspecto. A fragilidade parece ser um elemento destacado dentro das 

representações sobre os usuários como “pessoas que necessitam de ajuda”. Deste modo, 

podemos associar a representação de “pessoas que precisam de ajuda” às representações de 
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pessoas “frágeis” e de “vítimas”, duas representações trazidas no conjunto discursivo dos 

profissionais do CAPS AD. Essa visão sobre os usuários em conjunto às representações de 

“pessoas normais”, afasta, em certa medida, as representações morais e negativas sobre estas 

figuras, permitindo uma postura mais próxima da perspectiva da ética do cuidado.  

“Eu penso que são pessoas frágeis, que...que precisam de ajuda, que sofrem muito 

preconceito, né?” (PCPS – 1) 

“Ah, eu penso que são pessoas como eu, como você, um ser humano, né, que precisa 

de ajuda que...que...tá fragilizado por algum motivo, né?” (PCPS – 2) 

“...pessoas que precisam de ajuda, que tem um transtorno, é que todo o meio, 

é...social, de vida, é...a história de vida, os traumas, outros transtornos psiquiátricos 

também podem contribuir também pra esse uso dela...então eu acho que é...na 

verdade, falando do dependente químico, talvez eles sejam muito mais vítimas do 

que vilão das drogas...” (PCPS – 4) 

 

No discurso dos familiares vinculados ao CAPS AD, a representação social de 

“doença” sobre os usuários de álcool e outras drogas, representação mais proeminente em 

seus discursos, traz em seu bojo a questão da irracionalidade como um aspecto intrínseco ao 

usuário. Fica claro, a partir das representações de alguns familiares, que falta um elemento 

racional, de autocontrole na vida dessas pessoas, algo que faz com que o uso compulsivo 

seja visto como marca da incapacidade da pessoa em se controlar, sendo esse aspecto 

importante de levar em consideração para que não se perca o respeito com a dificuldade em 

que encontra a pessoa do usuário.  

“Eu, assim, eu vejo o alcoólatra como uma doença mesmo. Você tem que ajudar na 

conversa, tentar, sabe, os meios mais próximos de tentar tirar essa pessoa desse 

abismo”. (FCPS – 2) 

“É uma doença, né? Só pode ser, porque ninguém quer viver assim, né? Às vezes 

até...eu penso isso. Eu penso que é uma doença”. (FCPS – 5)  

  

O fato de visualizar a questão do uso problemático como doença, no discurso de um 

dos familiares, marca a ideia de que não exista uma possível resolução, como se fosse 

impossível ao usuário viver uma vida normal em relação ao meio social. Diante dessa visão, 

surge no contexto da fala a ideia da internação, mas uma internação que não seria nem de 

curto, nem de médio e nem de longo prazo, e sim uma internação permanente, remontando 

aos tempos em que as pessoas marcadas pelo símbolo do “desatino” não teriam outro destino 

a não ser o isolamento (Foucault, 1978).  

“Se a pessoa é doente, como que ela vai ficar numa clínica dois meses e voltar em 

casa pra eles vê, tá, a reação deles, se eles tá parando mesmo, se não tá. Não existe 
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isso. Ou fica lá e nunca mais sai ou então não existe tratamento. Pra que que vai 

internar a pessoa sabendo que ele vai sair e vai usar de novo? Porque ele é doente. 

Como é que ele vai parar?” (FCPS – 5) 

 

O discurso deste familiar é tão fundamentado nesta ideia, que em um determinado 

momento ele associa a drogadição com a loucura, demarcando que o tipo de doença que seu 

familiar carrega é algo da ordem de uma dificuldade da faculdade do julgamento, da 

consciência e da autonomia, sendo este um indivíduo a ser tutelado por outrem.  

“Agora sair, entrou, diz que é doente, porque os profissionais fala que é doença. 

Entrou doente, ficou lá o dia inteiro, depois solta o doente? Eles tinha que levar em 

casa pra se garantir que o doente não vai, né? Agora solta o doente? ‘Vai embora’. 

Se é doente, tem que levar em casa. Tem que ter uma condução pra buscar e pra 

levar. Igual doido”. (FCPS – 5) 

 

Em suma, fica perceptível que as representações dos profissionais e dos familiares 

do CAPS AD são bem distintas. Enquanto a maior parte das representações dos profissionais 

é positiva sobre os usuários, em muitos momentos se afastando da esfera moral e 

aproximando da perspectiva da ética do cuidado, do lado dos familiares as representações 

positivas são mais escassas, ficando claro que o olhar do familiar sobre o usuário é um olhar 

muitas vezes de incompreensão, com perspectiva de pouco potencial de resolução, de uma 

impossibilidade da vivência com bem-estar por estas figuras.  

 

7.2.2. Comparativo das representações sobre “uso de álcool e outras drogas” 

Passando à segunda categoria de análise, façamos a comparação das representações 

dos dois grupos sobre o “uso de drogas”. Em relação a este fenômeno, novamente percebe-

se haver uma diferença entre as representações dos dois grupos no que se refere à “direção”. 

Enquanto as representações dos profissionais vinculados ao CAPS AD são majoritariamente 

neutras em relação ao consumo de substâncias psicoativas (Quadro 10), no grupo dos 

familiares elas são em sua maioria negativas (Quadro 11). Um ponto de acordo no conjunto 

das representações dos dois grupos é a baixa presença de representações positivas sobre o 

uso de álcool e outras drogas.  
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REPRESENTAÇÕES SOBRE O USO DE DROGAS (Profissionais CAPS AD) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

0 3 15 18 

Quadro 10 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O USO DE DROGAS (Familiares CAPS AD) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 13 4 18 

Quadro 11 

No que se refere às representações mais frequentes nos discursos de cada grupo sobre 

o “uso de álcool e outras drogas”, no conjunto de respostas dos profissionais entrevistados 

as representações mais frequentes foram de que a “droga possui uma função na vida da 

pessoa para haver o uso” (funcionalidade da droga)8, de que o consumo seja “resultado de 

desestrutura familiar” e que esta é uma “vivência presente na vida humana” (Quadro 12). 

No grupo de familiares, as representações que mais surgiram foram de que o uso é um 

“problema quando se transforma em questão de saúde”, de que a “droga possui uma função 

na vida da pessoa para haver o uso” e de que seja uma “doença” (Quadro 13).  

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Funcionalidade da droga 5 

2º - Desestrutura Familiar 3 

3º - Vivência presente na história humana 2 

4º – Prejudicial à saúde 1 

Problema quando se torna questão de saúde 1 

Aspectos biológicos  1 

Algo que pode ser normal ou uma doença 1 

À princípio funcional e se torna disfuncional 1 

Influência genética 1 

Mudanças na adolescência que influenciam o início 1 

Desestrutura social 1 

Total de representações 18 

 Quadro 12 

 

 

 

 
8 Sobre a ideia de “funcionalidade da droga”, esta diz de causalidades psíquicas que explicam o estabelecimento 

do padrão de uso problemático do usuário, não dizendo de causas biológicas e/ou sociais.  
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Familiares CAPS AD 

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Problema quando se torna questão de saúde  4 

2º - Funcionalidade da droga 3 

3º - Doença 3 

4º – Ficar doidão 1 

Doença da alma 1 

Deveria ser liberado 1 

Situação geradora de preconceitos 1 

Sofrimento 1 

Destruição da pessoa 1 

Interferência em várias estruturas da vida 1 

Influência de grupos 1 

Total de representações 18 

Quadro 13 

As importantes diferenças nas frequências das representações positivas, negativas e 

neutras encontradas entre os dois grupos marca um ponto importante a ser analisado. 

Possivelmente, a forte presença de representações neutras no discurso dos profissionais e de 

representações negativas no dos familiares pode marcar a questão do envolvimento 

emocional que cada um desses grupos possui com este fenômeno. Enquanto aos profissionais 

tal fenômeno pode ser visto como um aspecto cotidiano de trabalho, aos familiares o mesmo 

pode ser vivenciado cotidianamente como sofrimento, ancorando as representações deste 

fenômeno em paradigmas distintos de acordo com a proximidade de cada um com a questão.  

Percebe-se que a representação de “funcionalidade da droga” é bem presente no 

discurso dos dois grupos. Sendo esta representação um ponto de comunicação entre 

profissionais e familiares, uma vez que há apropriação dessa produção (funcionalidade da 

droga) do discurso psicológico pelo universo consensual, compreendamos como estas 

aparecem no discurso de ambos os grupos. A visão que alguns familiares e profissionais 

possuem do motivo para o uso de drogas se refere à percepção de que a droga ocupa uma 

função na vida da pessoa, com o intuito de conseguir algo de que ela não dispõe ou de 

eliminar algo que a incomoda.  

A ideia da droga como uma substância que possui uma funcionalidade na vida das 

pessoas é algo amplamente conhecido, por exemplo, dentro da literatura científica do campo 

da Psicologia do Trabalho. Muitas pessoas reconhecem nas drogas uma certa funcionalidade 

para a superação de determinadas demandas e, sem elas, se sentem muitas vezes incapazes 

de as enfrentar (Lima, 2010). Estendendo isso para outras esferas além do campo do trabalho, 

percebe-se que algumas pessoas fazem uso de drogas a fim de que ela intermedeie certas 
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situações que surgem no horizonte dos usuários, aspecto este muito visualizado tanto por 

familiares quanto por profissionais no contato diário com os consumidores, conforme 

podemos ver nas seguintes falas.  

“Eu acho que são vários motivos que levam a pessoa a usar droga, dentre eles viajar 

mesmo, sair da realidade, fugir dos problemas, das adversidades, das próprias 

dificuldades afetivas e emocionais, depressão, ansiedade, tem gente que usa a 

cannabis como forma de relaxamento, né? Cocaína como uma forma de ficar 

acordado pra estudar. Então eu acho que tem vários...vários motivos. Vários 

‘porquês’.” (PCPS – 2) 

“Então, pode ser para se divertir ou então para sair de algum, sair de algum 

é...alguma tristeza, esconder de alguma coisa. Você tá triste com alguma coisa, então 

você bebe ou...pode ser, ou de alegria, de comemoração. Eu acho que são os dois 

opostos. Ou você tá comemorando alguma coisa ou você tá tentando esconder de 

outra coisa. Pode ser tristeza ou um problema familiar.” (FCPS – 4) 

  

 Em relação à representação de que o uso de drogas seja “resultado de uma 

desestrutura familiar, vale aqui chamar atenção para o fato de que tal representação 

apareceu de modo muito frequente, porém apenas na fala de um profissional, trazendo em 

vários momentos do seu discurso a mesma representação sobre a questão. O profissional 

em questão, conforme trazido ao entrevistador, tem como uma das linhas de trabalho a 

esfera familiar, sendo esse ponto ressaltado ao final da entrevista. Desse modo, percebe-se 

que o fato da representação de “desestrutura familiar” como motivação para o uso de drogas 

ser muito recorrente pode se dever ao fato de tal profissional ter como foco de trabalho a 

família.   

 A representação dos profissionais do CAPS AD de que o uso de drogas seria uma 

“vivência presente na vida humana” marca um ponto interessante no discurso de alguns 

dos profissionais. O primeiro ponto é do reconhecimento desta prática como algo 

marcadamente humano e sofredor de obstáculos muitas vezes arbitrários, advindos, 

principalmente, da esfera moral. O outro ponto é o do reconhecimento do homem como 

um ser que, inerentemente, vai buscar algo além do que sua natureza primeira oferece, 

sendo as drogas um desses elementos. Enfim, as representações dos profissionais que 

caminham nesse sentido, contribuem também para dissolver a carga moral que incide sobre 

os usuários problemáticos de álcool e outras drogas.  

 Como podemos ver nas falas:  

“Ah, o uso de drogas a gente convive com ele aí eternamente e vamos continuar 

convivendo.” (PCPS – 3) 
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“Eu acho que é uma coisa que faz parte da humanidade, que é ilusão achar que isso 

nunca vai existir, que um dia vai acabar todas as drogas, né? Ser humano eu acho 

que precisa disso.” (PCPS – 4)  

  

Nesta mesma linha de representações do uso de drogas como uma vivência humana, 

uma representação muito presente no conjunto de falas dos familiares demarca a questão do 

uso de drogas como algo comum na experiência humana, mas que vira um “problema quando 

se torna uma questão de saúde”. Grande parte dos familiares afirmaram não ser contra o uso 

de drogas, mas percebem os danos que elas podem trazer à saúde das pessoas quando esse 

uso começa a ser problemático. Vale destacar que todos os familiares vinculados ao CAPS 

AD que representaram o uso dessa forma, são pessoas que tiveram intenso contato com uma 

visão sobre as drogas menos cunhada a partir do senso comum, mas mais próxima do 

universo reificado, uma vez que conviveram em meios universitários, em que a questão das 

drogas é trabalhada a partir de outros olhares que não o comumente disseminado na 

sociedade em geral.  

“Na realidade, E., eu não sou contra o uso de drogas, porque eu acho que tudo que 

tá aí nesse mundo é pra ser usado. Só que é muito difícil uma pessoa ter controle, 

principalmente quem parte para as drogas. Tem pessoas que tem, que usa 

recreativamente, tem. Conheço muitas, entendeu. Mas elas conseguem. ‘Tá, eu vou 

usar, uma festinha, numa balada’, uma coisa assim e depois levar minha vida 

tranquilo.” (FCPS – 1)  

“Eu acho que tem questões positivas e negativas. Eu acho que a droga supre 

momentaneamente algumas questões, assim, que eu vejo no U. E ela pode dar 

entusiasmo, a pessoa fica às vezes mais alegre, mais concentrada, mas quando tá em 

falta nem sempre é assim e, na maioria das vezes não é assim.” (FCPS – 3)  

“Ah, eu acho que é coisa normal. É normal na sociedade. A maioria das pessoas 

bebem. É igual eu falei sobre drogas. Você tem que saber seu limite. Se não 

conseguir, se não souber esse limite, você precisa de ajuda, mas atra...é...muitas 

vezes atrapalha. Se não sabe o limite você acaba atrapalhando outras pessoas. Isso 

acontece”. (FCPS – 4)  

 

A representação do uso como doença marca o discurso médico presente no conjunto 

de representações dos familiares. Tal representação parece trazer aos familiares alguma 

compreensão sobre o fenômeno, algum lugar para este aspecto que desestabiliza a relação 

dos familiares com os usuários. Percebe-se, em vários momentos, o apoio a esta 

representação a fim de dar algum lugar para algo que se coloca como tão estranho e 

incompreensível. As figuras médicas, investidas de todo o poder advindo do seu discurso, 

encontram no senso comum uma boa aceitação às suas concepções sobre alguns fenômenos 
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(Ribeiro & Ferla, 2016), mesmo que estes não consigam ser ancorados de modo fácil no 

esquema pré-existente destas pessoas.  

“Porque se tratando de doença. Porque o alcoolismo pra mim é doença mesmo”. 

(FCPS – 2) 

“Eu acho que é uma doença que não tem cura e a gente tem que pedir a Deus, porque 

tratamento não existe pra isso não”. (FCPS – 5) 

É a doença, uai. É a doença. Porque aquilo tá...diz que é uma doença do sangue, 

não sei, da alma. Eu acho que é da alma. Porque se fosse do sangue a família inteira 

tinha. Né? (FCPS – 5) 

 

 

 No geral, percebe-se que em relação ao fenômeno do uso de drogas, as representações 

de familiares e profissionais entram em algum acordo, uma vez que a ideia de funcionalidade 

da droga como motivo para o uso se faz muito presente nos discursos de ambos os grupos, 

além de se perceber que tanto de um lado quanto do outro, há um conjunto de representações 

que advoga na linha de não condenação do uso, de reconhecimento desta experiência como 

algo humano. Percebe-se também que são pouquíssimas ou inexistentes as representações 

positivas sobre o uso de drogas, sendo a maioria ou neutras ou negativas, destacando a forte 

presença de representações negativas no discurso do grupo dos familiares como possível 

resultado do envolvimento emocional dos mesmos com os usuários.  

 

 

7.2.3. Comparativo das representações organizadas em torno dos eixos de 

representações historicamente identificados 

Em relação à distribuição das representações dos dois grupos em torno dos eixos de 

representações sociais historicamente identificados, no discurso dos profissionais do CAPS 

AD, os eixos mais proeminentes são o da “ética do cuidado”, o “médico” e o da “saúde” 

(Quadro 14), enquanto no grupo de familiares os eixos predominantes foram o “médico”, o 

da “saúde” e o da “ética do cuidado” (Quadro 15) demonstrando haver uma boa 

concordância nos eixos de representações dos dois grupos, apesar das ordens de importâncias 

distintas.  
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Profissionais CAPS AD 

Eixos de representações sobre fenômenos do campo de álcool e drogas Frequência  

1º - Ética do cuidado 7 

Médico 7 

2º - Saúde  5 

3º - Moral 2 

4º - Criminal 1 

5º - Religioso 0 

Total de representações 22 

Quadro 14 

Familiares CAPS AD 

Eixos de representações sobre fenômenos do campo de álcool e drogas Frequência  

1º - Médico 11 

2º - Saúde 7 

3º - Ética do cuidado  5 

4º - Moral 3 

5º - Religioso 1 

6º - Criminal 0 

Total de representações 27 

Quadro 15 

 

Na comparação das representações mais proeminentes nos dois grupos, percebe-se 

que os eixos mais contemplados foram os mesmos. Em relação ao eixo da ética do cuidado, 

as representações mais presentes e que se vinculam a este eixo são da preocupação com o 

cuidado dos usuários sem a marca predominante do preconceito, da rotulação, das cobranças 

etc. A preocupação primeira é o cuidado com a vida dessas pessoas, a busca pelo bem-estar 

das mesmas e da autonomia. Isso fica bem claro ao observarmos as seguintes falas:  

“O papel é o acolhimento mesmo. É ouvir aquele paciente, não rotular, é claro, 

porque eu acho que o usuário já sofre isso lá fora. Então é acolher, é saber ouvir, 

(...)”. (PCPS – 1) 

 

“A pessoa tem que ser ajudada e se ajudar. Eu acho que se a pessoa tá com essa 

doença ela tiver apoio de filho e da família, isso é muito importante pra ela levantar. 

Porque se você jogar pedra, pedra, pedra vai afundar mais ainda.” (FCPS – 2) 

 

“Então eu acho que é acolher e entender sem preconceito. Entender que às vezes 

tem um rótulo social. Eu acho a dependência...porque são ilícitas, são coisas que 

socialmente não deveria tá fazendo, mas eu também acho que eu não deveria tá 

comendo tanto doce assim. Então eu acho que é entender que é neuroquímico eu 

acho que já ajuda a mudar esse preconceito.” (PCPS – 5) 
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 As representações vinculadas ao eixo médico em ambos os grupos demonstram a 

força das explicações médicas sobre o fenômeno do uso de drogas. Podemos apontar que as 

representações voltadas para esse eixo marcam de um lado, a confiança dos familiares no 

discurso advindo das figuras oriundas do campo médico, algo que traz algum tipo de lugar 

para o uso problemático de álcool e outras drogas na família, e, de outro, a utilização da ideia 

de transtornos para explicar todo e qualquer aspecto referente tanto a iniciação do uso quanto 

a sua manutenção, deixando de modo mais afastado as explicações de outros campos 

distintos ao âmbito médico, algo já trazido por Pratta e Santos (2009) ao criticarem o modelo 

biomédico. 

“O usuário de drogas eu acho que, assim, tem múltiplos fatores. Às vezes são pessoas 

que, a meu ver, podem ter alguns transtornos ou uma baixa tolerância à frustração, 

uma dificuldade, um vazio crônico que a droga entra aí como uma forma de 

anestesia. Ou são pessoas extremamente ansiosas, que precisam daquilo pra 

diminuir a ansiedade, principalmente cannabis, álcool, e vê naquilo uma forma de 

diminuir. Ou são pessoas impulsivas, tô pensando aqui em bipolares ou TDAH, os 

hiperativos que vê na droga uma forma de diminuir aquela impulsão, aquela coisa 

que constrange eles, ou aquele pensamento acelerado. Ou às vezes a insônia, que eu 

vejo muita gente falando aqui pra mim ‘Ah, eu preciso fumar maconha ou beber ou 

me masturbar pra, pra, pra conseguir dormir’.” (PCPS – 5) 

 

A partir desses discursos, tem-se a impressão de que a figura médica é central na vida 

dos usuários, sendo menos impactantes a presença de profissionais de outras áreas. A visão 

de que seja doença é tão forte que, se é uma doença que não tem cura, não há motivos para 

dar alta ao usuário, devendo este permanecer internado para sempre, como visto no discurso 

de um dos familiares. 

“Se a pessoa é doente, como que ela vai ficar numa clínica dois meses e voltar em 

casa pra eles vê tá a reação deles, se eles tá parando mesmo, se não tá. Não existe 

isso. Ou fica lá e nunca mais sai ou então não existe tratamento. Pra que que vai 

internar a pessoa sabendo que ele vai sair e vai usar de novo? Porque ele é doente. 

Como é que ele vai parar?” (FCPS – 5) 

 

 As representações muito vinculadas ao eixo médico impedem o olhar da situação 

problemática como algo a ser articulado não apenas sobre o indivíduo e na instituição de 

tratamento, mas com a família, com a comunidade e com o território. Deste modo, a visão 

que se tem é que as ações devem ser focalizadas apenas no sujeito, não sendo possível 

analisar e intervir sobre todo o contexto que circunda essa figura. 

As representações sobre o campo de álcool e drogas a partir do “eixo da saúde”, 

surgem principalmente nos discursos daqueles que enxergam a questão do uso de drogas 

como problema quando este traz implicações na saúde dos usuários, bem como na da família 



146 
 

e da sociedade em geral. Se o uso não traz nenhuma implicação na vida do usuário, não há 

motivos para ser visto como algo tão grave como a sociedade costuma ver, levando em conta 

todas as conotações morais, criminais, religiosas e de doença que incidem sobre o consumo 

de drogas ilícitas. A questão central é a saúde, da mesma maneira que outras situações, como 

a obesidade, por exemplo, podem se tornar um problema quando atingem a saúde das 

pessoas.  

“Ah, o uso de drogas a gente convive com ele aí eternamente e vamos continuar 

convivendo. É...o grande problema é quando esse uso extrapola e passa a ser um 

problema de saúde.” (PCPS – 3)  

“É...eu acho que depende muito do uso que você faz, e isso pra muitas pessoas é uma 

fuga e acaba se transformando num transtorno.” (PCPS – 4) 

 

“Então. Eu não sou contra não. Sei lá. Não sou totalmente contra. É, mas isso vai 

ter...eu acho que...depende a forma que você usa. Se tá te atrapalhando, se atrapalha 

seus familiares, aí tem uma parte ruim. Mas se você usa...é...tranquilamente, se não 

te atrapalha, não tenho nada contra não.” (FCPS – 4) 

“Acredito que não faça mal nenhum. Muito melhor você fumar um cigarro de 

maconha que você fumar um cigarro, né, normal.  E...mas há todo um preconceito, 

né? É um preconceito, é elitista porque um menino que mora num bairro de classe 

média, classe média alta, se ele tiver com drogas é tratado de um jeito. Agora o 

menino que mora aqui na periferia, que mora numa favela ele é um bandido. Então 

a gente sabe também que é, né, uma coisa elitista isso. Então não sou contra, né? Só 

que eu acho que essa coisa precisa ser observado.” (FCPS – 1) 

 

7.2.4 Comparativo das representações alinhadas a modelos teóricos 

Passando às representações dos dois grupos alinhadas aos modelos teóricos9 para 

compreensão e intervenção sobre o fenômeno do uso de drogas, se comparadas, são capazes 

de demonstrar novamente uma concordância. Os modelos teóricos mais adotados nos 

discursos dos profissionais do CAPS AD foram o “Psicológico”, o “Biopsicossocial” e o 

“Biológico” (Quadro 16), enquanto no conjunto de respostas dos familiares dos usuários do 

CAPS AD os modelos predominantes foram o “Psicológico”, o “Biopsicossocial” e o da 

“Temperança” (Quadro 17). 

 

 

 
9 A vinculação das representações destacadas dos entrevistados com alguns modelos teóricos se refere a uma 

aproximação do sentido destas com os sentidos presentes nas formulações teóricas já desenvolvidas no âmbito 

científico do campo de álcool e drogas. O fato de aproximarmos as representações não quer dizer que estas 

tenham sido produzidas dentro do campo científico, mas que se aproximam de modo semântico ao que fora 

produzido neste campo.  
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Profissionais CAPS AD 

Representações alinhadas a modelos teóricos  Frequência  

1º - Psicológico 7 

2º - Biopsicossocial 6 

Biológico 6 

3º - Moral 0 

Temperança 0 

Espiritual 0 

Total de representações 19 

Quadro 16 

Familiares CAPS AD 

Representações alinhadas a modelos teóricos  Frequência  

1º - Psicológico 8 

2º - Biopsicossocial 1 

Temperança 1 

3º - Moral 0 

Biológico 0 

Espiritual 0 

Total de representações 10 

Quadro 17 

 

Percebe-se que no discurso dos familiares o Modelo Psicológico foi muito mais 

predominante do que no dos profissionais. Uma hipótese para tal constatação pode se dever 

ao fato de, dentre os discursos mais científicos (universo reificado), o discurso psicológico 

ser o mais passível de ser assimilado pelo senso comum (universo consensual), algo 

inclusive demonstrado por Moscovici (2012a) em um estudo sobre a introdução da 

Psicanálise dentro do pensamento social. Por outro lado, as formulações científicas do 

campo médico e a compreensão da complexidade da inter-relação das esferas biológica, 

psicológica e social não são tão acessíveis a imersão dentro do campo das representações 

sociais dos familiares.   

“Porque precisam fazer eu não sei. Porque deve faltar alguma coisa, né? Assim...ou 

carência, ou falta de...insegurança. Alguma coisa falta pra eles usar isso e se tornar 

uma pessoa...achar que tá normal. Eu acho assim. Falta alguma coisa naquela 

pessoa. Ela não se sente bem, ela vai e se droga pra poder (...).” (FCPS – 5) 

“Então, assim, parece que a droga te tira, né, um pouco. Eu não sei, eu não sei nem 

qual a sensação. Eu não usaria. Mas as pessoas que usam justamente estão buscando 

uma fuga. Como o problema não é tratado, a droga deve aliviar essa dor.” (FCPS 

– 1) 

“O que eu penso? Então, é....aqui a gente atende diversos...diversas pessoas 

diferentes e eu acho que muitas pessoas que eu já entrevistei aqui, que eu já 
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conversei é...muitas pessoas usam a droga como válvula de escape. Só que, talvez 

isso seja realmente uma válvula de escape pra alguns, porém pra outros não.” 

(PCPS – 1) 

“É, a psicóloga acolhe, mas, disparado, vocês psicólogos são a...quem tem mais 

conhecimento científico, técnico, pra fazer essa abordagem, pra buscar esse porquê 

do paciente.” (PCPS – 3) 

 

 Os Modelos Biopsicossocial e Biológico também aparecem de modo destacado no 

discurso dos profissionais. Em relação ao Modelo Biopsicossocial, percebe-se que a visão 

dos profissionais é da leitura e da intervenção sobre a questão das drogas levando em conta 

a interação existente entre as esferas biológica, psicológica e social.  

 

“E, em muitos casos, acho que na maioria, o início se dá na adolescência que é um 

período de transformação em todos os aspectos, tanto físico, quanto emocionais, 

afetivos e sociais e se esse adolescente não tem essa estrutura familiar bem 

estabelecida, que ofereça a ele condições de passar por esse processo de forma mais 

equilibrada, o risco existe”. (Modelo Biopsicossocial) (PCPS – 2)  

 

Enquanto isso, aqueles que se baseiam no Modelo Biológico, fazem uma leitura 

muito exclusivista do problema sobre essa esfera, reduzindo muitas vezes tudo à questão da 

biologia.  

 

“(...) a gente tá falando de dependência química, mas pra mim a obesidade deveria 

ser tratada no CAPS AD, tabagismo no CAPS AD, pra mim é tudo o mesmo sistema. 

Então, assim, são mesmo...pessoas que tem um problema...não vamos ser 

reducionistas, mas de uma forma mais é...simplista, simplista assim. No sistema de 

recompensa, ela busca algo, busca um prazer porque não tá tendo uma vida 

equilibrada, não tá fazendo atividade física adequadamente, não tá beijando na 

boca, não tá passeando, aproveitando momentos felizes com quem ela ama e não tá 

tendo uma vida equilibrada comendo bem, comendo muito e aí buscou uma coisa 

pra manter dopamina naquele ritmo já que a vida tá desequilibrada”. (Modelo 

Biológico) (PCPS – 5) 

 

  

 Vale chamar atenção para o fato de, no levantamento bibliográfico feito no capítulo 

4, termos encontrado como modelos teóricos hegemônicos na literatura científica dos 

últimos 20 anos os modelos psicológico e biopsicossocial, demonstrando haver uma 

correspondência importante entre a dimensão teórico-conceitual e técnico-assistencial neste 

sentido. Mas vale chamar atenção também para algo que fora afirmado lá atras, quando não 

encontramos de modo muito frequente o modelo médico na literatura. Ressaltamos que isto 

não indicava que nas outras dimensões este modelo não se fazia muito presente. Como 
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percebemos aqui, a forte presença do modelo médico nos indica que este pode até estar mais 

ausente na dimensão teórico-conceitual, porém muito presente nas outras dimensões do 

campo de álcool e drogas, sendo uma delas a dimensão técnico-assistencial.  

 

 

7.2.5. Comparativo das representações sobre “familiares dos usuários de álcool e 

outras drogas” 

Passando agora à comparação das representações sociais sobre os “familiares dos 

usuários”, há muita concordância entre as representações dos dois grupos em relação à 

direção. No conjunto de respostas dos dois grupos vinculados ao CAPS AD, tivemos 

predominância de representações positivas (Quadro 18) e (Quadro 19). A diferença a se 

destacar nesse quesito é em relação às representações negativas que se mostraram, em certa 

medida, bem presentes no discurso dos profissionais do CAPS AD e ausentes no grupo dos 

familiares dos usuários do serviço.  

 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE “FAMÍLIA” – PROFISSIONAIS CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

25 12 0 37 

Quadro 18 

REPRESENTAÇÕES SOBRE “FAMÍLIA” – FAMILIARES CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

15 0 8 23 

Quadro 19 

 

As representações sociais mais frequentes no discurso dos profissionais foram de 

“Família como apoio”, “Família como corresponsável pelo problema” e “Família como 

sofredora com o problema” (Quadro 20). Do lado dos familiares, as representações mais 

frequentes foram de “Família como sofredora com o problema”, “Família como apoio” e 

“Família como desconhecedora do problema” (Quadro 21). Em relação a este quesito, existe 
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algum nível de concordância das representações, porém um ponto precisa ser destacado, o 

de no discurso dos profissionais do CAPS AD haver uma predominância muito maior da 

representação da família como uma esfera que deve apoiar o usuário, ficando a ideia de 

“sofrimento” bem periférica em relação a esta outra representação.  

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre “Família dos usuários” Frequência 

1º - Família como apoio 18 

2º - Corresponsável pelo problema 8 

3º - Sofredora 6 

4º – Terceirização do cuidado 2 

5º - Desencadeadora do problema 1 

Falta de compreensão da família 1 

Esfera mais importante do tratamento 1 

Total de representações 37 

Quadro 20 

 

 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre “Família dos usuários” Frequência 

1º - Sofredora 6 

2º - Família como apoio 5 

3º - Desconhecimento 3 

4º – Deve orientar o usuário 2 

Deve estar presente 2 

6º - Acompanhamento 1 

Digna de pena 1 

Adoecida pelo problema 1 

Devem ser otimistas 1 

Figuras de acolhimento 1 

Total de representações 23 

Quadro 21 

 

É preciso fazer algumas considerações sobre este ponto. Percebe-se, no discurso de 

alguns profissionais do CAPS AD, a representação de que a família deve sempre apoiar os 

usuários, porém, esquecendo das limitações que os próprios familiares podem ter em relação 

a este problema como o envolvimento emocional, a desinformação, o desgaste psíquico, a 

vulnerabilidade social, entre outros elementos que podem fazer com que a família sofra 
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muito. No conjunto de representações dos familiares, se percebe um equilíbrio muito maior 

entre representar a família como aquela que deve apoiar o usuário e representá-la como uma 

esfera que sofre com este problema. Junta-se a esta representação do sofrimento, a 

representação da família como “desconhecedora do problema”, o que fundamenta a ideia de 

que a família possui certas limitações na execução do apoio, como “cobrado” pelos 

profissionais.  

Podemos notar essa especificidade da representação dos profissionais sobre a família 

como apoio nas seguintes falas:  

“E assim, eu acho que a família tem que tá sempre presente, porque eu ouço muito 

de paciente essa coisa de ‘ah, minha mãe não se importa, meu pai não se importa’. 

Então, com isso, eu acho que atrapalha demais. Então eu acredito que pode envolver 

tudo isso. O familiar também pode ser responsável, até o próprio paciente também 

e, às vezes, até a gente que não viu alguma coisa que poderia ter visto, não sei.” 

(PCPS – 1) 

“E, uma coisa que a gente discute muito aqui, que eu vejo muito. A questão familiar 

é fundamental. A questão familiar é fundamental nisso. As pessoas chegam aqui ‘ah, 

esse cara tá doidão, interna ele’. ‘Não dá pra ficar um ano?’. Quando esse apoio 

familiar é fundamental. Se não for o mais importante. Né? Estar junto. É difícil.” 

(PCPS – 3) 

  

Por outro lado, os familiares ao trazerem a representação da família como apoio, 

trazem junto a questão das dificuldades que enfrentam na implementação dessa conduta, 

sendo o fato de ser “desconhecedora do problema”, mais um elemento dificultador:  

“Acho que o nosso papel é tá junto, mas também acho que tem um limite (...).” 

(FCPS – 3) 

“Acompanhar. Igual eu faço aqui. Eu não desisto da minha filha. Eu tô sempre 

levando. Quando eu posso eu busco, mas eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar 

por conta dela.” (FCPS – 5) 

“Eu nunca recusei porque mesmo eu fazendo tratamento...falavam assim “sabe lidar 

com isso?” “Não, não sei, não sei”. Às vezes você pensa que está fazendo, às vezes 

você tá fazendo tudo errado.” (PCPS – 1) 

  

 As representações que os profissionais possuem de família do usuário não parece 

condizer fidedignamente com o que os familiares representam sobre essa esfera e com as 

vivências que estes trazem no dia a dia com seus familiares adoecidos. Percebe-se que, neste 

quesito, entre os profissionais do CAPS AD e os familiares as representações sobre família 

possuem uma discordância relevante, mesmo sendo a maioria positivas. Para marcar um 

pouco mais essa discordância, junta-se a segunda representação mais proeminente no 
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discurso dos profissionais, a dos familiares como “corresponsáveis pelo problema”, o que 

coloca a família, na visão conjunta dos profissionais do CAPS AD, mais próxima da 

representação de responsabilidade/ culpa pelo problema do que da representação de pessoas 

que também sofrem pelo problema.  

“Familiares...ainda bem que você falou que não existe certo e errado, porque 

realmente não tem isso, né? O que eu penso é que, alguns, acham que...por exemplo, 

o usuário tá dando um problema em casa, não tá dando conta de resolver, aí quer 

internar paciente. Quer levar pro CAPS, acha que o CAPS tem que ter 

responsabilidade total com ele.” (PCPS – 1) 

“Grande, a grande maioria, na hora que você vai buscar, ‘o que que aconteceu’? 

É...família lá atrás, é...por várias razões. E na hora do tratamento aquela família 

que só quer ‘ah interna, resolve meu problema’, ‘tá me dando trabalho’, tô passando 

vergonha”, né?” (PCPS – 3) 

 

 

7.2.6. Comparativo das representações sobre “profissionais dos serviços em álcool 

e outras drogas” 

Em relação às representações sobre os “profissionais”, no que se refere à direção das 

representações, muita concordância. Todas as representações dos dois grupos foram 

positivas sobre estas figuras. As mais presentes no conjunto de respostas dos profissionais 

do CAPS AD foram da visão do profissional como “figura de acolhimento”, dos 

profissionais como possuidores de uma “compreensão desprovida de preconceito” e dos 

profissionais como “referência” (Quadro 22). Do lado dos familiares, as representações 

predominantes foram do profissional como “figura de acolhimento”, como “importantes”, 

como “possuidores de estratégias de cuidado” e, por fim, de serem “fonte de informação” a 

familiares e usuários (Quadro 23). A unanimidade positiva de representações sobre os 

profissionais mostra a importância que essa figura carrega aos olhos dos familiares.  

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre “Profissionais” Frequência 

1º - Acolhimento 11 

2º - Compreensão desprovida de preconceito 2 

Referência 2 

3º – Motivação para o tratamento 1 

Figuras que podem educar  1 

Acompanhamento 1 

Total de representações 18 

Quadro 22 
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Familiares CAPS AD 

Representações sobre “Profissionais” Frequência 

1º - Acolhimento 5 

2º - Importantes 2 

Estratégias de cuidado 2 

Fontes de informação 2 

3º - Impotentes 1 

Orientação 1 

Conscientização 1 

Incentivo 1 

Sofrimento dos profissionais 1 

Compreensivos 1 

Acolhimento dos familiares 1 

Referência 1 

Total de representações 19 

Quadro 23 

Fica perceptível que tanto do lado dos profissionais como do lado dos familiares, a 

representação da figura do profissional como “acolhimento” é bem destacada, apesar de tal 

representação ser muito mais predominante no discurso dos profissionais. A visão é a de que 

os profissionais dispõem de diversas ferramentas para poder fazer esse acolhimento aos 

usuários, tendo um olhar menos “preconceituoso” e funcionando como referência ante toda 

a dificuldade que tanto o usuário quanto o familiar se encontram.  

“Sem mistificar, sem...é....falar, criar um estigma do cara. ‘Você é fraco, você é 

cachaceiro, você é crackeiro, você não tem responsabilidade’, essas coisas, né? É 

pegar ele ali, como eu falei, da mesma forma que a gente, tratar do mesmo jeito. 

‘Vem cá, vamo continuar de novo’.” (PCPS – 3) 

“Então eu vejo que a melhor forma mesmo de ajudar, de tratar...o mais adequado é 

isso que a gente tenta fazer. Levar ele pra perto de pessoas, de profissionais que 

queiram tá ali acolhendo. É o acolhimento mesmo, acolher essa pessoa com 

tratamento psicológico, medicamentoso também, porém juntamente com psicólogo, 

psicoterápico, que eu vejo que engloba tudo isso”. (PCPS – 1) 

  

Um ponto a se destacar é de a ideia de acolhimento trazida pelos profissionais se 

restringir apenas ao usuário, não havendo nenhum trecho no discurso que contemplasse o 

acolhimento dos familiares, algo que, do lado dos familiares, foi trazido como uma 

representação do papel do profissional.  

“Acalmar também os familiares porque os familiares não têm o conhecimento 

podem, assim....é dificultoso, é uma sustentação os profissionais.” (FCPS – 3) 

“(...) eu sempre busco ajuda, quando eu tô muito confusa, que às vezes tá aquela 

ebulição, ele mexendo com drogas e eu com muitos sentimentos na minha cabeça, eu 
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procuro um psicólogo, pra conversar, pra ver se eu tô fazendo a coisa certa, pra 

desabafar mesmo, e buscar sempre. (...).” (FCPS – 1) 

  

O restante das representações sociais trazidas pelos familiares sobre os profissionais 

(“importantes”; “possuidores de estratégias de cuidado”; e “fonte de informação”) constitui 

a figura do profissional como um elemento crucial para o familiar diante da impotência em 

que estes se encontram frente aos problemas vividos pelos usuários de álcool e outras drogas. 

O discurso dos familiares aponta para algo que parece não estar sendo reconhecido pelos 

profissionais, que representam seu papel como mais restrito aos usuários, denotando uma 

dificuldade de enxergarem o contexto do sofrimento para além da esfera individual do 

usuário que se apresenta ao serviço.  

“Mas eu acho que os profissionais é fundamental. Nossa, super ajuda. Então, os 

médicos lá é...a assistente social, os psicólogos que tem lá. Então, conversa com ela, 

conversa comigo às vezes, né? Porque eu que tô mais acompanhando ela. Eu acho 

fundamental. Senão tivesse esse apoio profissional eu acho que isso não seria 

resolvido tão fácil não”. (FCPS – 2) 

“O papel é, de certa maneira, acolher, entender o que é aquilo”. (FCPS – 3) 

 

Em resumo, percebe-se que, no que se refere às representações sobre os profissionais, 

há concordância entre os dois grupos, porém, é possível identificar aspectos distintos 

ressaltados em cada grupo. Enquanto os familiares destacam a figura do profissional como 

importante não apenas ao usuário, mas também aos familiares, as representações dos 

profissionais caminham numa direção de compreensão e de ações mais restritas aos usuários, 

ignorando um pouco outras esferas pertinentes à vida dessas pessoas, como a família, por 

exemplo.  

 

7.2.7. Comparativo das representações sobre “tratamentos a usuários de álcool e 

outras drogas” 

Sobre o tratamento dispensado aos usuários de álcool e outras drogas, as 

representações emergentes nos dois grupos indicam uma certa concordância no que se refere 

à direção das representações sociais sobre algumas modalidades e objetivos dessa esfera. 

Comecemos pela questão da internação, em que se percebe que tanto no discurso dos 

profissionais do CAPS AD quanto no dos familiares vinculados a este serviço as 

representações são majoritariamente positivas em relação a esta modalidade de tratamento 

(Quadro 24) e (Quadro 25). Já chama atenção aqui o fato de os profissionais do CAPS AD 
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terem a maior parte das suas representações como positivas para o modelo de internação, 

algo a ser analisado mais à frente. 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO PELA 

“INTERNAÇÃO” – PROFISSIONAIS CAPS AD  

Representações 

positivas  

Representações 

negativas  

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

9 2 0 11 

Quadro 24 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO PELA 

“INTERNAÇÃO” – FAMILIARES CAPS AD  

Representações 

positivas  

Representações 

negativas  

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

7 1 0 8 

Quadro 25 

As representações mais frequentes dos profissionais do CAPS AD sobre a internação 

foram a de que ela pode ser “necessária em situações de crises”, como uma “necessidade de 

isolamento do usuário” e “como mais uma ferramenta” (Quadro 26). Do grupo dos 

familiares, as representações mais frequentes foram da “internação em situações de crise” e 

de “aceitação” a esse modelo (Quadro 27). 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre “Internação” Frequência 

1º - Necessária em momentos de crise 3 

2º - Necessidade de isolamento do usuário 2 

Mais uma ferramenta 2 

3º - Necessidade de manutenção dos hospitais psiquiátricos, 

mas humanizados 
1 

Críticas ao longo tempo de internação 1 

Necessário quando a rede de proteção é frágil no território 1 

Ressalvas a esse modelo 1 

Total de representações 11 

Quadro 26 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre “Internação” Frequência 

1º - Necessária em momentos de crise 4 

2º - Modelo aceitável 2 

3º - Internação para sempre 1 

Críticas ao modelo 1 

Total de representações 8 

Quadro 27 
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Percebe-se que a representação que mais traz acordo entre as falas dos profissionais 

e dos familiares vinculados ao CAPS AD é da internação como “necessária em situações de 

crise10”. Tal representação aponta para uma questão importante, a da não visualização do 

CAPS AD ou da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) como capazes de dar conta das 

situações graves. Se os profissionais do CAPS AD não conseguem representar este 

dispositivo ou a rede como capazes de dar conta das situações de crise, possivelmente a 

representação que os familiares terão não será diferente. Seguem alguns trechos que marcam 

isso: 

“É...com relação à internação eu acho que é muito relativo. Claro que a gente aqui, 

o CAPS, a proposta do CAPS é que o cuidado seja feito em liberdade. E eu concordo 

plenamente com isso. Porém, a gente não pode fechar e ser radical a outros tipos de 

tratamentos que podem ajudar em alguns casos. Eu acho que a gente tem que ter 

uma ideologia, mas essa ideologia não pode nos isentar de ter uma certa 

flexibilidade e abrir pra outras possibilidades que possam contribuir positivamente 

para alguns casos. Tem casos, por exemplo, na rede que a pessoa tem uma rede de 

proteção muito frágil, por exemplo. Então como que a gente faz com esses casos, né? 

Eles vêm, passa o dia aqui, participam de tudo que é ofertado pra ele, fica aqui 

resguardado durante o dia, e depois? Aí vai voltar pra onde?” (PCPS – 2) 

 

 A indicação de que uma determinada pessoa possui uma rede frágil e, por isso, talvez 

tenha na internação uma possibilidade melhor de cuidado, chama atenção pelo seguinte 

aspecto. Possivelmente, aqueles que não dispõem de uma rede de proteção adequada neste 

momento não a possuirão se alguns pontos desta não forem ativados a fim de dar suporte. 

Dessa forma, essa pessoa ficaria eternamente dependente da internação e isto marcaria a 

ineficiência do CAPS AD em trabalhar no território a fim fortalecer a rede de apoio a este 

usuário, sendo a internação colocada como substitutivo deste trabalho que deveria ser 

executado pelo CAPS AD, quando, na verdade, os CAPS foram criados para serem serviços 

substitutivos ao modelo de internação. Percebe-se haver uma inversão da lógica de criação 

deste dispositivo a partir dessa representação.  

“Hã, hã...eu acho que assim...as...o tratamento pontual da abstinência e da crise ele 

é muito importante, né?...É...mesmo que seja em comunidades ou clínicas. Acho que 

em comunidades nem tanto, porque nem toda comunidade tem atendimento médico 

e psicoterápico. Eu penso mais em uma estrutura de clínica mesmo, né? Então uma 

clínica de recuperação, que a pessoa vai ter todo o acompanhamento psicológico, 

psiquiátrico, de terapias, né? Algo mais pontual, que ela fique ali só até passar a 

 
10 As “situações de crise” trazidas no discurso dos entrevistados não se restringem apenas às situações de 

abstinência e intoxicação por uso abusivo de drogas. Diz também das situações graves de vulnerabilidade social 

e familiar que muitas vezes não passam pelos estados da síndrome de abstinência grave ou intoxicação. 
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crise, a abstinência, e depois que ela volte pro CAPS ou pra é...continue o tratamento 

dela para fora desses lugares...é...junto com a família, né?” (PCPS – 4) 

 

 Um ponto que aparece muito no discurso dos profissionais é o de perceberem que 

“faltam pernas ao CAPS AD” para fazer um acompanhamento satisfatório dos usuários do 

serviço. Esta percepção é o que parece, junto a não visualização do CAPS AD como um 

serviço capaz de dar conta das crises, fundamentar a representação de clínicas e 

Comunidades Terapêuticas como serviços necessários para lidar com os problemas 

relacionados ao álcool e outras drogas. Porém, a fala de um dos profissionais chama atenção 

para um aspecto importante, o de que o território possui pontos de suporte que poderiam ser 

ativados, mas não são feitos, muitas vezes sendo as instituições de internação o caminho 

mais fácil e rápido para suprir essa lacuna.  

“(...) Não deixava ele dormir dentro de casa, mesmo sendo a casa muito precária, 

né? Ai veio a sociedade, que é uma equipe, o pessoal da Sociedade *******. (...). E 

eles assumiram o U., né? (...). E, conseguiram benefício pra ele. Aí a S. levava ele 

ao médico, dentista, arrumou os dentes todos, fez óculos, teve tudo. Conseguiu 

benefício, recebe. O remédio dele praticamente ele ganha tudo. Já não gasta mais 

com medicação. Tá tomando muita pouca coisa. (...). Mas a família não tem estrutura 

pra...pra dar suporte pra ele. A Sociedade11 teve”. (PCPS – 3) 

 

 A fala acima trazida pelo profissional mostra que uma instituição da sociedade civil, 

no caso, uma instituição beneficente, conseguiu ativar os pontos da rede setorial, intersetorial 

e comunitária que o CAPS AD não vinha conseguindo ativar. Tal fala marca a ineficácia do 

CAPS AD de São João Del Rei, pelo menos nesse caso, em trabalhar no território na busca 

por uma melhor condução terapêutica do caso trazido como exemplo por este profissional 

entrevistado, evitando, inclusive, possíveis situações de agravamento. Como o próprio 

profissional afirmou:  

“A Sociedade fez. Infelizmente a N. C. não gostava de eu falar ‘que a Sociedade 

participou’. Claro. Claro que a Sociedade que participou e o mérito é dela. Que a 

gente não tinha pernas pra depois de cinco horas da tarde. A Sociedade arrumou 

perna. Arrumou pernas pra cuidar dele depois das 5. (...).” (PCPS – 3) 

 

 A partir disso, compreende-se, em partes, a dificuldade da Reforma como um todo 

em provocar uma mudança nas representações sociais da dimensão sociocultural no sentido 

 
11 “Sociedade” na fala do entrevistado quer dizer de uma instituição filantrópica que acolhe pessoas em 

situações de vulnerabilidade social.  
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de enxergarem os CAPS como serviços substitutivos aos pautados nos modelos de 

internação, como já ressaltado por Delgado (2011) e aqui visto na fala de alguns familiares.  

“Então eu não defendo o tratamento (internação), a não ser que seja um tratamento 

compulsório, que a pessoa tá correndo risco de vida. Como eu já busquei isso e não 

consegui, entendeu. Porque eu vi que meu filho ia morrer. Porque ele já teve até 

convulsão usando cocaína”. (FCPS – 1) 

“Então, acho que depende de cada caso, porque eu sei de casos que é quase...é 

totalmente inviável o dependente químico, coisas mais...mais, não sei se posso falar 

mais graves do que maconha, mais fortes do que maconha, é muito difícil a pessoa 

ficar na casa assim. É muito difícil pra família também. É insustentável. Então essas 

clínicas ajudam, (...)”. (FCPS – 3) 

 

 Em alguns casos, como no relato a seguir, o CAPS AD não é representado como um 

serviço especializado para o trato com as demandas em álcool e drogas.  

“Ô cara, dependendo do grau, igual né, a U. chegou, e eu tentei resgatar ela várias 

vezes, ela ficava 5 dias, mas fugia, ficava uma semana, ficava 3, fugia, aí uma 

internação, uma clínica mais especializada”.. (FCPS – 2) 

 

 Em resumo, percebe-se que, em relação ao modelo de internação, há concordância 

nas representações dos profissionais e dos familiares, com a hipótese de que os familiares 

veem a internação como necessária nos momentos de crise devido ao fato de, primeiro, esta 

já ser uma representação disseminada em nossa sociedade e, em segundo lugar, por tal 

representação não ser muito combatida por outra representação, a de que o CAPS AD pode 

ser capaz de dar conta das crises e de que a RAPS dispõe de ferramentas também capazes12, 

uma vez que os próprios profissionais não conseguem enxergar isso.  

Para se ter ideia da dissonância de algumas representações dos profissionais com a 

lógica do serviço que trabalham, com a política que salvaguarda este serviço e com os 

pressupostos teóricos que embasam a criação do CAPS AD, destaca-se uma representação 

advinda do discurso de um dos profissionais sobre a “necessidade de manutenção dos 

hospitais psiquiátricos, mas humanizados”. A Reforma Psiquiátrica teve como luta a 

dissolução destas instituições e tal representação vai completamente na contramão dos 

pressupostos teóricos trazidos pela reforma, sendo contraditório que um profissional do 

 
12 Para situações de crises, considerando como trazidas pelos entrevistados, a RAPS dispõe de alguns serviços 

capazes de dar conta de tais demandas. Para casos de crises de abstinência e intoxicação temos as Salas de 

Estabilização, as UPAS 24 horas, os pronto-atendimento de urgência e emergência dos hospitais, as 

enfermarias especializadas nos Hospitais Gerais, as Unidades Básicas de Saúde, os próprios CAPS AD, entre 

outros. Para os casos em que a demanda está mais circunscrita em torno de questões de vulnerabilidade social 

e familiar, para além das Comunidades Terapêuticas, a RAPS possui as Unidades de Acolhimento (Portaria, nº 

3088 de 2011). 
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serviço substitutivo a este antigo modelo represente o tratamento como ainda dependente 

dos hospitais psiquiátricos.  

“Exatamente...que é até...que é até a ideia da Reforma Psiquiátrica, né? Mas aí eu 

acho que o ponto que falta, talvez na Reforma, assim...eu entendo a questão de 

acabar com os manicômios, né? Mas eu acho que não se deve acabar com os 

hospitais psiquiátricos, mas que humanizem esses hospitais, porque...porque tem 

casos que o paciente chega aqui é...é um usuário, tem algum outro transtorno, por 

exemplo, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, que está em crise...esse paciente 

não tem condições de ficar num hospital geral...né? Falando da questão de estrutura 

física mesmo, né? Não é um paciente que vai ficar deitado na cama o dia inteiro, ele 

não tá doente.” (PCPS – 4) 

 

Para casos como estes, a própria RAPS também dispõe do Serviço Hospitalar de 

Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, serviço que oferece apoio 

hospitalar composto por internações de curta duração àqueles “usuários de álcool e/ou outras 

drogas, em situações assistenciais que evidenciarem indicativos de ocorrência de 

comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica” (Portaria nº 3088/ 2011, p. 8). 

Antes de passarmos ao próximo ponto, façamos mais um destaque. Uma 

representação advinda de um familiar chamou muita atenção, apesar de ser bem periférica. 

A de “internação para sempre”. Tal representação remonta a uma antiga ideia de que algumas 

figuras deveriam ser isoladas ou retiradas do convívio social devido a uma percepção de 

desvio, remontando aos momentos da “Naus dos loucos” e dos Hospitais Gerais na chamada 

“Grande Internação”, ambas situações trazidas por Foucault (1978).  

Em suma, as representações dos familiares sobre tratamentos aos usuários confirmam 

a hipótese de que o modelo de internação ainda se encontra socialmente bem aceito, ou seja, 

se encontra bem assentada na atmosfera de representações do senso comum, do universo 

consensual.   

 Em relação ao modelo de tratamento aberto, percebe-se haver uma grande aceitação 

por parte dos familiares dos usuários (Quadro 28), com todas as representações sendo 

positivas. No lado dos profissionais não houve representações negativas sobre esse modelo, 

mas as representações positivas não foram as mais predominantes, sendo mais frequentes as 

neutras (Quadro 29). Isso mostra que não há uma ferrenha defesa por parte dos profissionais 

a este modelo. Se compararmos as frequências de representações positivas sobre o 

tratamento aberto com as de representações positivas sobre a internação, ficam mais 
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marcadas ainda algumas contradições presentes no discurso do grupo de profissionais do 

CAPS AD.  

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO “ABERTO” – 

PROFISSIONAIS CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

2 0 3 5 

Quadro 28 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO “ABERTO” – 

FAMILIARES CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

3 0 0 3 

Quadro 29 

A representação mais proeminente no discurso dos profissionais do CAPS AD foi a 

da “preferência por esse modelo” (Quadro 30), ressaltando o fato de que, por mais que tenha 

sido mais frequente, não fora apresentada pela maior parte dos profissionais entrevistados, 

mas pela minoria. No grupo de familiares, a representação predominante foi a da 

“preferência pelo tratamento em liberdade”, sendo a representação de “aceitação ao modelo 

do CAPS AD” presente consideravelmente no discurso dos familiares (Quadro 31). 

   

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre tratamento aberto Frequência 

1º - Preferência 2 

2º - Mais estruturas para acolhimento no território para que seja 

eficaz 
1 

Manutenção fora da crise 1 

Permanência-dia 1 

Total de representações 5 

Quadro 30 

 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre tratamento aberto Frequência 

1º - Preferência 2 

2º - Aceitação ao modelo do CAPS AD 1 

Total de representações 3 

 Quadro 31 
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Analisando as falas dos profissionais, não se percebe uma postura de defesa ferrenha 

ao modelo de tratamento aberto. Nas falas destacadas dentro do conjunto dos profissionais, 

representações que advoguem a favor do modelo aberto, além de escassas, parecem muitas 

vezes superficiais, sem uma apresentação profunda do porquê esse modelo tem a preferência 

daqueles que o representaram assim. Comparando com as falas dos profissionais sobre o 

modelo de internação, fica clara essa diferença de profundidade, como pode ser visto nos 

seguintes relatos:  

“Pra mim o mais adequado é quando a pessoa frequentar a permanência-dia, que 

infelizmente está suspensa no momento, por que?” (PCPS – 2) 

“Algo mais pontual, que ela fique ali só até passar a crise, a abstinência, e depois 

que ela volte pro CAPS ou pra é...continue o tratamento dela para fora desses 

lugares...é...junto com a família, né? Convivendo com a sociedade.” (PCPS – 4) 

 

 No que se refere ao objetivo pautado pela abstinência total de substâncias, percebe-

se haver concordâncias e discordâncias. Das representações que apareceram sobre esse tema, 

a maioria foi positiva em relação a esse objetivo no discurso dos profissionais (Quadro 32). 

Do lado dos familiares, metade das representações foi positiva e a outra metade negativa 

(Quadro 33).  

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O OBJETIVO PAUTADO NA “ABSTINÊNCIA 

TOTAL” – PROFISSIONAIS CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

5 0 2 7 

Quadro 32 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O OBJETIVO PAUTADO NA “ABSTINÊNCIA 

TOTAL” – FAMILIARES CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 1 0 2 

Quadro 33 

  

Compreende-se que, do lado dos familiares, esse objetivo único de tratamento 

poderia ser bem aceito, uma vez que a lógica da abstinência total se encontra bem 

disseminada em nossa dimensão sociocultural. Porém, do lado dos profissionais do CAPS 

AD a alta frequência e a inexistência de representações contrárias a esta perspectiva mostra 
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uma importante aceitabilidade a uma perspectiva exclusiva de tratamento não condizente 

com a Portaria 3088/11 que institui a RAPS (Portaria nº 3088/ 2011), do qual o CAPS AD 

faz parte, além da  “A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários 

de Álcool e outras drogas” (Ministério da Saúde, 2004a), importante documento norteador 

dos serviços de atenção aos consumidores problemáticos de substâncias psicoativas.  

 A representação mais presente no conjunto de respostas dos profissionais do CAPS 

AD sobre a abstinência é a de “objetivo primeiro a ser buscado” (Quadro 34). Do lado dos 

familiares, as representações identificadas foram da “preferência pela interrupção 

dependendo do caso” e de que a abstinência seria uma “posição muito radical” (Quadro 35). 

As próprias representações mostram que do lado dos familiares há uma posição mais 

afastada dos pressupostos da abstinência total do que os profissionais conseguem ter.  

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre objetivo de tratamento pautado na 

“abstinência” 
Frequência 

1º - Objetivo primeiro 3 

2º - Uma possibilidade junto a RD. 2 

3º - Caminho a ser buscado 1 

Depende do caso 1 

Total de representações 7 

Quadro 34 

 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre objetivo de tratamento pautado na 

“abstinência” 
Frequência 

1º - Preferência pela interrupção dependendo do caso 1 

2º - Posição muito radical 1 

Total de representações 2 

Quadro 35 

 A representação da abstinência como “objetivo primeiro a ser buscado” aparece no 

discurso de alguns profissionais algumas vezes de modo muito consciente e, em alguns 

momentos, de maneira inconsciente. O que se percebe é que, mesmo que os profissionais 

reconheçam que o objetivo pautado na abstinência total é de difícil conquista, nas suas falas 

aparece muitas vezes que esse caminho é que deve ser seguido, como bem explicitado nos 

seguintes trechos:  

“Eu acho que a gente...a abstinência total é o meu enfoque de vida. Eu saí da 

residência focando na abstinência total. Mas eu vejo que isso é meio utópico, a gente 

impor uma coisa que às vezes é inacessível.” (PCPS – 5) 
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“Porque, assim, se eu enfocar e...é como se fosse um tiro ao alvo. Se eu falar pra 

você ‘Você tem que acertar naquele alvo, naquela tomada, mas você se acertar na 

tomada você tira 10 e se eu acertar em qualquer lugar da parede eu tiro 10’. Tá 

errado, porque, assim, qual o esforço? A pessoa já entra num tratamento com menos 

empenho, menos esforço. ‘Ah, se atirar ali tá bom também’. Por isso que acho que 

enfocar a abstinência é interessante pra fazer ele buscar energia, angariar auto 

controle pra ter um foco.” (PCPS – 5) 

“Abstinência é um caminho a ser buscado. Muito difícil, no meu entender”. (PCPS 

– 3) 

 

 Nessas falas é possível perceber que há um reconhecimento da dificuldade de impor 

a abstinência aos usuários do serviço, mas se percebe haver um certo direcionamento do 

tratamento advindo do terapeuta, ação que se coloca como um caminho contrário à ideia do 

Projeto Terapêutico Singular, em que a estruturação das metas deve ser pensada junto ao 

paciente, levando em consideração aspectos de sua história, experiências e seus níveis de 

contratualidade (Ministério da Saúde, 2015a). Se a abstinência total é o caminho a ser 

seguido, impede-se a possibilidade de incorporar ao projeto terapêutico a singularidade de 

cada indivíduo em tratamento, impossibilitando essa linha de cuidado tão singular e central 

para os CAPS.  

“Assim como os profissionais...de...de ajuda no tratamento, de auxílio, de é...ajudar 

aquele paciente se manter abstinente, ou resgatar ele de quando ele tem uma 

recaída....né? (PCPS -4) 

  

 A fala acima mostra o automatismo do profissional em compreender que a 

abstinência é o objetivo central no tratamento dos usuários de álcool e outras drogas, o que 

impõe ao serviço do CAPS um modelo de alta exigência, sendo que a proposta de tratamento 

a ser oferecida neste dispositivo deve ser de baixa exigência (Ministério da Saúde, 2015a). 

 Alguns familiares demonstraram uma posição mais crítica em relação ao objetivo de 

tratamento pautado exclusivamente na abstinência total. Para estes fica bem claro que a 

abstinência pressupõe uma exigência muito alta para que dê certo, sendo interessante que o 

tratamento possa ter outros caminhos menos radicais, sendo então a perspectiva da 

abstinência representada como uma “posição muito radical”. Além desta representação, uma 

outra presente foi a de que, “dependendo do caso, esse objetivo (abstinência total) deve ser 

preconizado”. A esta representação, percebe-se que os familiares se apoiam nela diante dos 

grandes problemas e riscos que seus familiares usuários de drogas podem correr com 

qualquer mínimo uso.  

“Depende da pessoa. Eu acho que tirar tudo, tudo, eu acho que é pior. A não ser 

que, como no caso da U., parece que o chocolate deu uma equilibrada no organismo 
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dela e ela voltou sã e salva. Agora, depende muito. Tem a cocaína que é muito forte. 

A única droga forte que eu conheço é a cocaína, o tal do crack que é cheirar também? 

Ou fumar, fumar. Fumar a pedra. E....eu acho que isso aí, não sei, um problemão 

danado.” (FCPS – 2) 

 

“Mas em outros casos a redução já é suficiente. Não precisa de todo aquele processo 

de abstinência que é muito complicado. Então, acho que é muito importante avaliar 

cada caso e...essa possibilidade de, de poder olhar cada um com a sua 

individualidade e com o seu problema, isso é muito rico, assim e acho muito bom, 

assim.” (FCPS – 3) 

 

 

 Vale ressaltar que o “dependendo do caso” é uma pressuposição da abordagem da 

redução de danos, sendo a perspectiva da abstinência total quem não pressupõe tal olhar.  

 Chegando então às representações sobre a perspectiva da RD, percebe-se haver uma 

boa concordância entre os dois grupos no que se refere à presença de representações 

favoráveis a essa perspectiva. Das representações identificadas nos discursos dos 

profissionais, a maior parte é composta de representações positivas, sendo o restante 

composto por um número baixo de representações negativas (Quadro 36). No grupo de 

familiares todas representações foram positivas (Quadro 37). Percebe-se haver uma 

aceitação muito mais unânime no conjunto de falas dos familiares. Porém, é importante 

ressaltar que, possivelmente, alguns familiares não tenham como representação algo 

condizente com a real proposta da RD, além de outros terem conhecimento dessa perspectiva 

por terem vivido próximas ao meio acadêmico, como foi o caso de três dos cinco familiares 

entrevistados. Essa perspectiva é mais bem disseminada neste meio, fazendo com que tal 

abordagem venha a ser melhor ancorada nos esquemas pré-existentes de representações 

destas pessoas. 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE A “REDUÇÃO DE DANOS” – PROFISSIONAIS 

CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

8 1 0 9 

Quadro 36 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE A “REDUÇÃO DE DANOS” – FAMILIARES 

CAPS AD  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

5 0 0 5 

Quadro 37 

  

Em relação às representações mais predominantes, do lado dos profissionais do 

CAPS AD, as representações mais centrais foram a de que esta seja uma abordagem 

“aceitável”, “utilizada para casos em que não se consegue a abstinência” e de que “depende 

da análise do caso” (Quadro 38). No discurso dos familiares, as representações mais 

frequentes foram de que tal abordagem pode ser usada “dependendo do caso” e de 

“abordagem preferida” em relação à abstinência total (Quadro 39).  

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre “redução de danos” Frequência 

1º - Perspectiva aceitável 2 

Uso em casos quando não é possível a abstinência 2 

Dependendo do caso 2 

2º - Melhor terapêutica 1 

Resistência 1 

Fundamental 1 

Total de representações 9 

Quadro 38 

 

Familiares CAPS AD 

Representações sobre “redução de danos” Frequência 

1º - Dependendo do caso 2 

Abordagem preferida 2 

2º - Possível caminho 1 

Total de representações 5 

Quadro 39 

 

 Analisando as falas, percebe-se que as representações de alguns profissionais sobre 

a “redução de danos” demonstram uma distância entre o que se propõe sobre esta perspectiva 

nos documentos que norteiam o modo de funcionamento dos CAPS como, por exemplo, em 

relação à  Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e 



166 
 

outras drogas (Ministério da Saúde, 2004a) e Portaria nº 3088/11 (Portaria nº 3088/ 2011), 

além de entrarem em choque com os pressupostos teóricos da perspectiva da redução de 

danos. Enquanto a RD pressupõe a abstinência como um dos objetivos possíveis dentro da 

diversidade de opções fornecidas por esta proposta, alguns profissionais representam a 

redução de danos como opção apenas após as tentativas primeiras de tratamento pautado 

pela abstinência total, colocando-a como uma possibilidade quando a abstinência venha a 

falhar.  

“E daí eu achei interessante a redução de danos porque eu vejo um erro também 

crasso. Se o paciente entra aqui, assim, falando num modelo neuroquímico. É...é 

igual...você é magrinho, né? Mas assim. (...). Fazer dieta pra quem tem uma 

tendência a estar acima do peso. ‘Faça dieta, coma só um quadradinho de chocolate, 

não coma o chocolate inteiro’. É inviável isso. Eu pra conseguir emagrecer não tem 

que ter chocolate em casa. Ai assim ‘Ah, então não coma chocolate, come um pudim’. 

Mas o pudim dá tanto prazer quanto o chocolate. Então, assim, eu não consigo comer 

uma fatia de pudim. Eu como uma grande parte. Então eu entendo, que eu acho 

assim, como (...) eu busco a abstinência, mas aceito muito bem a redução de danos.” 

(PCPS – 5) 

“Mas se ele tá atingindo a parede, ok também, porque ele está tentando acertar o 

alvo. Então, assim. Por isso que eu busco na minha prática (...) é...enfocar sempre a 

abstinência, mas eu acho perfeitamente compreensível não conseguir (...)”. (PCPS 

– 5) 

 

 Apesar de no conjunto de falas dos profissionais do CAPS AD termos algumas falas 

que vão na contramão dos pressupostos teóricos da RD e dos documentos norteadores do 

funcionamento dos CAPS AD, a maior parte das representações dos profissionais são 

condizentes com a perspectiva da RD, demonstrando que, no geral, tal linha terapêutica é 

bem aceita entre os profissionais do serviço.  

“Eu vejo a redução de danos muito bem. Eu acho que a abstinência se for uma coisa 

que a pessoa “opa, eu não bebo mais...”. Tem pessoa que fala “eu não fumo mais e 

não vai fumar nunca mais”. A gente vê vários casos. Ótimo, mas nem todo mundo 

consegue isso. Então eu acho que uma abstinência...uma redução de danos bem 

trabalhada, bem escalonada, com apoio profissional de todas as áreas, é 

fundamental.” (PCPS – 3) 

“Então eu não posso te falar o que eu acho melhor, se é a redução de danos ou se é 

a abstinência, eu acho que vai a partir de cada indivíduo.” (PCPS - 1) 

 

 

 Um ponto importante a se destacar nessas duas últimas falas é a de que, apesar da 

aceitação à RD, percebe-se haver uma noção teórica e técnica errônea sobre tal perspectiva. 

Em ambas as falas fica evidente que há uma ideia de que redução de danos e a abstinência 
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total sejam abordagens opostas, o que, teórica e praticamente falando, não se configura como 

tal. Dentro do rol de possibilidades de ação presentes na RD, a abstinência é contemplada, 

sendo esta adotada ou não a partir da análise de cada caso em acordo com o Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) (Ministério da Saúde, 2015a).  

 Chama atenção o fato de os familiares terem tão boa aceitabilidade à perspectiva da 

redução de danos. A hipótese era de que haveria alguma resistência deles em relação a esta 

abordagem, uma vez que a RD não se encontra tão bem disseminada dentro do universo 

consensual (senso comum) de nossa sociedade. Vale destacar que, apesar da boa 

aceitabilidade, percebe-se haver ainda um importante desconhecimento sobre a RD, sendo 

as representações positivas apresentadas somente após a explicação do entrevistador sobre a 

existência dessa abordagem e sua utilização pelos CAPS AD.  

“Pois é, eu acho até muito melhor esse...o segundo, do CAPS, porque justamente 

isso. Quando...é...a dependência é uma coisa muito forte. E, assim, por que que eles 

recusam o tratamento em uma clínica, a grande maioria? Porque eles sabem que na 

clínica eles não vão ter mais. Pelo tempo que eles vão ficar lá, né? Então assim. Num 

tratamento ambulatorial tem essa coisa, né? Eles aconselham a evitar, não usar, mas 

também não vai te condenar. E já deixa bem claro, ‘recaídas acontecem’. ‘Você não 

vai jogar tudo pro alto porque você teve uma recaída’. ‘Levanta e vamos conversar 

de novo’. Então eu acredito mais nesse tipo de tratamento. Entendeu? Porque eu 

acho que vai conscientizando as pessoas aos poucos. Até ela chegar num ponto. Às 

vezes ela aceitou o tratamento, tá tomando remédio e o remédio tá controlando, ela 

chegar num ponto de ela perceber que ela não precisa mais usar. Ou então que se 

ela usar ela vai conseguir ter um controle maior sobre aquilo. Então eu acredito que 

funciona muito mais”. (FCPS – 1) 

“Eu acho que pode ser o mais aberto, mas eu acho que isso vai depender da cabeça 

do paciente, de como ele tá reagindo ao tratamento. Se ele não conseguir é...se 

comportar no tratamento aberto quando ele faz o uso de alguma droga ou bebida, 

ele não conseguir respeitar aquilo e se continuar naquele nível alto, não indo 

abaixando, aí tem que ser o extremo que é cortar total. Mas, se não, pode ser um 

tratamento aberto, porque não? Que vai diminuindo aos poucos”. (FCPS – 4) 

 

 O que o familiar acima chama de “tratamento aberto” é a redução de danos.  

 Em um dos relatos, percebe-se que o familiar compreende em partes o que é a redução 

de danos, compreendendo que a substituição de uma substância por outra seria apenas por 

substâncias lícitas como o “chocolate”. Tal representação parece ter sido construída no 

contato com os profissionais do CAPS AD.  

“Ô cara, depende da pessoa. Eu acho que o álcool eu acho que sim. Não sei como é 

isso, né? Como é que foi lá. Eu acho que lá ela ficou sem álcool mesmo. E eles falam 

que tem...tem uns que...eles trocam, por exemplo, eles falam que o chocolate é bom 

pra pessoa esquecer o vício do álcool ou de outra droga. Eu acho que vale a pena 

sim”. (FCPS – 2) 
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A representação trazida por este familiar aponta para uma possível questão. De 

maneira a tentar tornar um pouco mais assimilável aos familiares uma abordagem pela 

redução de danos, utiliza-se de elementos mais próximos a seus esquemas pré-existentes 

(substâncias lícitas) para tentar tornar minimamente aceitável tal perspectiva. Compreende-

se que há certa dificuldade dos profissionais em tornar aceitável a representação mais 

fidedigna da RD como uma abordagem em que há as indicações de substituição do uso de 

uma droga ilícita mais grave por uma ilícita menos danosa e de diminuição gradual do uso 

de alguma substância ilícita, representação essa ainda difícil de ser assimilada como 

terapêutica em nossa sociedade.   

Em suma, sobre a questão do tratamento, percebe-se haver uma boa concordância 

entre as representações dos dois grupos, mas surpreendendo o fato de algumas 

representações dos familiares serem mais condizentes ao que se espera de um tratamento a 

usuários de álcool e outras drogas baseadas nos pressupostos preconizados nas dimensões 

teórico-conceitual e jurídico-política do Campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial, 

enquanto no discurso dos profissionais percebe-se a existência de alguns choques.  

 

 

7.2.8. Comparativo das representações sobre “responsáveis pela ineficácia do 

tratamento” 

 Por fim, em relação às representações sobre os responsáveis pela ineficácia do 

tratamento, percebe-se haver uma discordância. Enquanto os familiares representam “a 

pessoa do usuário” como a maior responsável pela ineficácia (Quadro 40), os profissionais 

do CAPS AD representam o “conjunto de fatores” como algo que pode ter responsabilidade 

sobre a ineficácia (Quadro 41). 

 

Profissionais CAPS AD 

Representações sobre “Responsável pela ineficácia do 

tratamento”  
Frequência 

1º - Conjunto de fatores 3 

2º - Família 1 

Acesso ao tratamento 1 

A pessoa do usuário 1 

Total de representações 6 

Quadro 40 
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Familiares CAPS AD 

Representações sobre “Responsável pela ineficácia do 

tratamento”  
Frequência 

1º - A pessoa do usuário 3 

2º - Usuário e família 1 

Conjunto de fatores 1 

Total de representações 5 

Quadro 41 

 

Em geral, podemos destacar que as representações sobre o “responsável pela 

ineficácia do tratamento” advindas do discurso dos profissionais tendem a, de certa forma, 

retirar a grande carga, principalmente moral, que estas figuras carregam para toda a 

sociedade cotidianamente.  

“Então não acho que tenha um causador. O que eu acho é que é multifatorial. Às 

vezes pode ser o ambiente, pode ser a pessoa quer mudar de vida, mas, assim, 

continua com o mesmo ciclo de amizades, que tá numa outra vibe, ou continuar...não 

tá seguindo, não tá se autocontrolando, tá mudando.” (PCPS – 5) 

“Eu...eu acho que não tem um principal responsável, né? Eu acho que é um conjunto 

de fatores. Então é...pode ser falha minha que não prescreveu o tratamento correto 

para aquela pessoa...É...pode ser...ou o meio...é...que ela vive, que ela tem acesso a 

substância a todo tempo.”  (PCPS – 4) 

 

 Enquanto isso, do lado dos familiares as representações apresentadas são condizentes 

com o que o senso comum avalia sobre essa questão, de circunscrever o problema de modo 

mais exclusivo em torno do usuário.   

“Eu acho que é o usuário mesmo. É ele mesmo. Ele não tá tendo força, ele não 

aguentou. Ninguém é culpado, ninguém é responsável. Nem a família, nem os 

profissionais. Se ele não conseguiu...” (FCPS – 5) 

“Ah, eu acredito assim que é as pessoas, como eu te falei, é quando elas querem se 

tratar, né? Porque às vezes você pode ter um excelente profissional, a família tá 

sempre em volta, tá sempre dando apoio. Essa pessoa não quer. Não vou nem dizer 

que ela não queira. Tem algo por trás ali que não permite que a pessoa tome 

consciência de que isso é muito danoso pra vida dela, não só pra vida dela, mas pra 

vida das outras pessoas”. (FCPS – 1) 

 

 Vale destacar que, de modo mais periférico, aparecem também, no discurso dos 

familiares, representações de que a responsabilidade pela ineficácia do tratamento pode ser 

dividida entre o próprio usuário, a família e o meio, da mesma forma que no discurso de 

alguns profissionais, a representação de que a responsabilidade é principalmente do usuário 

também se faz presente de modo mais afastado.  
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 Alguns elementos presentes em todo o discurso dos profissionais do CAPS AD e dos 

familiares, se analisados, podem explicar a diferença de representações sobre a 

responsabilidade pela ineficácia. O primeiro ponto a se destacar reside na maior presença de 

representações positivas sobre os “usuários de drogas” no discurso dos profissionais 

enquanto no discurso dos familiares isso aparece como menos frequente. Como já 

demonstrado, as representações sociais que os profissionais possuem dos usuários caminham 

na linha de retirar dos usuários o estigma moral que os acompanham, enquanto aos familiares 

tais representações não são tão presentes.  

 Um outro elemento a se destacar de especificidade no discurso dos profissionais e 

dos familiares que fundamenta a diferença encontrada nesse último quesito de análise se 

refere ao agrupamento das representações nos diferentes eixos de representações sociais 

identificados historicamente. Enquanto as representações dos profissionais ficam mais 

distribuídas majoritariamente em torno dos eixos da “ética do cuidado” e “médico”, a dos 

familiares ficam principalmente alocadas no eixo “médico”, sendo o eixo da “ética do 

cuidado” menos presente. Um dos pontos que fundamentam o eixo da “ética do cuidado” é 

o tratar da pessoa sem preconceitos, com respeito, compreendendo a multiplicidade de 

fatores que constituem o consumo de substâncias como um problema na vida do usuário. 

Enquanto isso, o eixo médico, ao trazer como representação deste fenômeno a ideia de 

“doença”, faz com que tal condição fique muito localizada apenas no sujeito adoecido, 

afastando, muitas vezes, a possibilidade de uma visão mais holística sobre o problema.  

 Podemos destacar também como mais um elemento que contribui para a diferença 

de representações sobre a responsabilidade pela ineficácia do tratamento os modelos teóricos 

predominantemente adotados por cada um dos grupos. Enquanto no grupo de profissionais 

do CAPS AD o modelo biopsicossocial foi muito presente no discurso, no grupo de 

familiares tal modelo não foi tão marcante. O modelo biopsicossocial, a partir de sua visão 

de que os processos de saúde e doença devem ser entendidos e trabalhados a partir da 

interação das esferas biológica, psicológica e social (Pereira, Barros & Augusto, 2011), 

possui enorme influência para o surgimento da representação de que o usuário não seja o 

único responsável. Sendo esse modelo bem presente no discurso dos profissionais e ausente 

no dos familiares, compreende-se esse ponto como mais um fomentador das distintas 

representações sobre a responsabilidade.  

 Por fim, as discordâncias presentes nas representações sobre “família” podem ser 

analisadas também como importantes nas diferenças de representações sobre o responsável 

pela ineficácia do tratamento. No conjunto de falas dos profissionais, as representações da 
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família como uma esfera que deve estar junto no tratamento apoiando e a família como 

corresponsável pelo problema contribuem para a construção dessas representações mais 

holísticas do lado dos profissionais. Compreende-se não apenas o usuário como responsável, 

mas também a esfera familiar. A família, por outro lado, aponta em suas representações, 

principalmente, a questão do sofrimento que passam e do desconhecimento sobre o 

problema, marcando a impotência das ações diante de algo que se coloca como tão 

incompreensível e causador de sofrimento localizado em um membro familiar. O 

envolvimento emocional dos familiares pode, de certa forma, tornar nebulosa a visualização 

mais ampliada da situação, sendo possível então localizar apenas no usuário o foco do 

problema.  

 

7.3. Comparação entre as representações sociais dos profissionais e familiares 

vinculados à APADEQ 

 

7.3.1. Comparativo das representações sobre “usuários de álcool e outras drogas” 

 

Novamente iniciamos a comparação das representações sociais pelo objeto 

representado do “usuário de drogas”. Nesse quesito, percebe-se que a frequência de 

representações positivas sobre os usuários é consideravelmente maior no discurso dos 

profissionais da APADEQ do que no dos familiares vinculados a esta instituição (Quadro 

42). As representações negativas são mais presentes no discurso dos familiares, enquanto 

menos presentes no discurso dos profissionais (18%) (Quadro 43). 

  

REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS (Profissionais APADEQ) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

11 4 7 22 

Quadro 42 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS (Familiares APADEQ) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

7 7 4 18 

Quadro 43 
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As representações mais predominantes no conjunto das respostas dos profissionais 

são de que os usuários “precisam de cuidado” e de que são “doentes/ adoecidos/ portadores 

de dependência” (Quadro 44), enquanto as mais presentes nas falas dos familiares são de 

que são pessoas “banidas da sociedade”, “fracas” e “doentes” (Quadro 45).  

 

 

 

 

 

Profissionais APADEQ 

Representações sobre os usuários de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Precisam de cuidado 3 

Doente/ adoecidos/ portadores de dependência 3 

2º - Compulsivo 1 

Pessoas fragilizadas 1 

Pessoas que sofrem 1 

Prejudicados em vários âmbitos da vida 1 

Pessoas que necessitam de ajuda especializada 1 

Manipuladores 1 

Envolvidos com crimes 1 

Causadores de problemas 1 

Desviantes de princípios 1 

Falta de instrução 1 

Inconscientes do problema 1 

Pessoas normais como as outras 1 

Figuras discriminadas pela sociedade 1 

Precisam de respeito 1 

Diferente do dependente químico 1 

Usuário possui controle do uso 1 

Total de representações  22 

Quadro 44 
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Familiares APADEQ 

Representações sobre os usuários de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Banidos da sociedade 3 

2º - Pessoas fracas 2 

Doente 2 

3º - Pessoas que possuem problemas na família 1 

Pessoas sem Deus 1 

Escravos da droga  1 

Pessoas sem esperança 1 

Incapazes de tocar a própria vida 1 

Invisíveis para a sociedade 1 

Descontrolados 1 

Vítimas de preconceito 1 

Precisam de ajuda 1 

Pessoas que não devem ser condenadas 1 

Seres que estão vivendo um Karma 1 

Total de representações  18 

Quadro 45 

Já iniciamos a análise das representações sobre a figura dos usuários tocando no 

ponto das direções das representações. A existência de representações mais negativas por 

parte dos familiares podem ser explicadas pela questão do envolvimento emocional que os 

familiares possuem diante do problema do usuário. Percebe-se que, diante das 

representações sociais majoritariamente trazidas por eles, a questão moral marca muito a 

visão que estes possuem de seus membros usuários. Desse modo, compreende-se que a 

figura do usuário pode estar sendo ancorada mais próxima do paradigma moral, constituindo 

isso importante elemento para a forte presença de representações morais por parte da família.  

No discurso dos profissionais da APADEQ, assim como presente no dos 

profissionais do CAPS AD, a representação de cuidado se mostra muito presente. Percebe-

se que, acima das representações de outras naturezas sobre o usuário de drogas, a dimensão 

do cuidado é foco principal dessas pessoas, compreendendo esse caminho como o mais 

profícuo para a reabilitação de pessoas que se encontram adoecidas e fragilizadas pelo 

consumo problemático de substâncias psicoativas.  

“Olha eu, eu...eu vejo o usuário de drogas como uma pessoa que...que requer 

ajuda.” (PAQ – 5) 

“(...) precisam de cuidado, amor...porque às vezes as pessoas...eu vejo muita gente 

chegando aqui e às vezes a gente trata com respeito, com carinho, com compreensão 

e eles não entendem isso dessa forma, né?” (PAQ – 2) 
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 A representação do usuário de drogas como alguém “adoecido, doente, portador de 

uma dependência” traz, como já ressaltado em outros momentos, uma visão menos moral 

dessas figuras. É preciso reconhecer que a medicina, apesar de seu alinhamento com o campo 

moral, consegue em certa medida também retirar parte do julgamento moral advindo de 

outros campos, aproximando à figura do usuário a ideia de que a doença traga a eles uma 

dimensão de escolhas involuntárias, irracionais e compulsivas. Isso justifica, em parte, a 

maior presença de representações positivas sobre os usuários.  

“São pessoas adoecidas, né? Fragilizadas...pessoas que precisam de 

ajuda...instrução.” (PAQ – 2) 

 “O dependente químico é o meu outro tio. O meu outro tio ele usava 

compulsivamente. (...). O dependente químico é aquele que usa compulsivamente, ele 

é compulsivo. Ele é obsessivo, ele só pensa naquilo.” (PAQ – 4) 

“Os caras não tem noção o ponto que chegou a dependência química. É...muita das 

vezes ele minimiza, né?” (PAQ – 4)  

 

Já a representação dos usuários como “doentes”, a terceira mais presente no discurso 

dos familiares, denota muito mais uma questão dos familiares colocarem como doentes 

aqueles que eles não conseguem compreender sob nenhuma outra lógica seus 

comportamentos. Ou seja, é como se a explicação dos usuários como doentes dá um lugar 

para a estranheza que estas figuras trazem aos familiares. A doença explica a irracionalidade 

da situação para o familiar. Percebe-se que as representações dos familiares vinculados à 

APADEQ, a partir da ideia de que os usuários problemáticos são doentes, não são tão 

aprofundadas quanto as trazidas pelos profissionais.  

“A pessoa que é doente com essa, com bebida, com droga, tem que parar.” (FAQ - 

1) 

“É... São pessoas doentes, né?! O interessante é que é uma doença, né?” (FAQ - 2) 

 

 As duas outras representações mais predominantes no conjunto de respostas dos 

familiares trazem pontos importantes para reflexão. A mais predominante, a de que os 

usuários “são pessoas banidas da sociedade”, nos faz refletir o porquê de uma representação 

como essa aparecer de modo tão frequente no discurso dos familiares vinculados à 

APADEQ, enquanto no discurso dos familiares vinculados ao CAPS AD, não aparecer 

nenhuma vez.   

“Mas são descriminados, são colocados à mercê da sociedade, e... na verdade do 

que precisam é tomarem consciência de que isso vai fazer muito mal pra vida deles, 

ou tá fazendo, ou vai destruir a vida deles, né?” (FAQ – 2) 
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“O usuário de drogas ele, normalmente, é uma pessoa invisível pra sociedade. É 

uma pessoa que incomoda a sociedade, que a sociedade quer se ver livre dele, 

quer...ele olha, aponta e fala ‘Oh, aquele ali tem que ser uma pessoa que deve ser 

banida da sociedade’, mas, que muitas vezes não encontra eco.” (FAQ – 5) 

 

 A hipótese para a presença destas representações pode ser a seguinte. Os familiares, 

ao perceberem que as representações sociais que a sociedade possui sobre os usuários 

problemáticos de álcool e outras drogas são majoritariamente morais, colando a este 

personagem a marca do “desvio”, podem se sentir incomodados com o fato de terem em seu 

seio familiar pessoas que se encontram neste âmbito marginal da sociedade. Uma das saídas 

para lidar com esse incômodo dos olhares outros advindos da esfera social pode ser a 

ocultação desta figura. Desse modo, a internação se apresenta como uma saída para esse 

personagem-problema que a sociedade demarca como o usuário problemático de drogas. Tal 

hipótese não descarta a preocupação terapêutica dos familiares, mas aponta para a internação 

como uma ferramenta para lidar com este aspecto, a da não aceitação social ao consumidor 

abusivo de álcool e outras drogas.  

 A outra representação predominante no discurso dos familiares da APADEQ, a de 

que os usuários são pessoas “fracas”, marca um aspecto moral bem presente em seus 

discursos. Percebe-se haver uma ideia de que depende da escolha voluntária do usuário, mas 

este não procura os meios para fazer isso.  

“Mente fraca, a pessoa não tem Deus.” (FAQ – 1)   

“Então eu penso que é fraqueza. Eu acho que é fraqueza. Né? É um escape. Eu não 

sei definir o que eu penso a respeito do usuário, mas eu acho que é o que eu tô te 

falando, é fraqueza, é escape.” (FAQ – 4) 

“Eu acho que eu tenho autocontrole. Eu consigo controlar minhas emoções, consigo 

controlar minhas vontades, né? O U. já não tem esse autocontrole. Tudo que 

acontecia ele ia pra droga. ‘A folha caiu’ era motivo, sabe? ‘Ah, hoje lá no meu 

serviço não foi legal’. Era motivo. E a vida não é assim, né?” (FAQ – 4) 

 

 

7.3.2. Comparativo das representações sobre “uso de álcool e outras drogas” 

Passando às representações sociais sobre o “uso de drogas”, percebe-se haver uma 

maior proximidade na presença das representações negativas nos dois grupos, sendo 

predominantes tanto no discurso dos profissionais da APADEQ (Quadro 46) quanto no dos 

familiares dos internos (Quadro 47).  
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REPRESENTAÇÕES SOBRE O USO DE DROGAS (Profissionais APADEQ) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

0 11 9 20 

Quadro 46 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O USO DE DROGAS (Familiares APADEQ) 

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

0 9 4 13 

Quadro 47 

 

As representações mais predominantes no discurso dos profissionais da APADEQ 

em torno do uso de drogas são da “funcionalidade da droga”, ou seja, de que exista uma 

função da droga na vida da pessoa para que esta faça o uso, e a representação de que o uso 

seja uma “doença” (Quadro 48).  No conjunto de falas dos familiares, a representação mais 

presente é a da “funcionalidade da droga” (Quadro 49) como justificativa para o uso de 

drogas. 

 

Profissionais – APADEQ 

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Funcionalidade da droga 5 

Doença 5 

2º - Condição multifatorial 2 

Corrosão do ser 2 

3º - Prática milenar da humanidade 1 

Questão de saúde 1 

Deterioração física e mental 1 

Algo maior que o sujeito 1 

Risco da dependência 1 

Risco de desenvolvimento de outros transtornos 1 

Total de representações 20 

Quadro 48 
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Familiares – APADEQ 

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  

1º - Funcionalidade da droga 2 

2º - Cabeça fraca 1 

Sofrimento 1 

Apaixonamento pela droga  1 

Estímulo social 1 

Uso de álcool como caminho para a droga ilícita. 1 

Corrosão do ser 1 

Modelos sociais 1 

Influências genéticas 1 

Problema quando se torna questão de saúde 1 

Influências espirituais 1 

Expressão da liberdade 1 

Total de representações 13 

Quadro 49 

A avaliação mais negativa que tanto familiares quanto profissionais vinculados à 

APADEQ fazem sobre a questão do uso de drogas marca o forte envolvimento emocional 

que tanto um grupo quanto outro possuem com esta questão. No caso dos familiares, a 

proximidade com seus familiares adoecidos justifica a forte presença de representações 

negativas. Do lado dos profissionais da APADEQ, vale destacar que alguns deles sofreram 

com a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, como no caso de dois Conselheiros 

em Dependência Química, que são ex-usuários problemáticos de substâncias ilícitas, e de 

uma monitora que teve um familiar próximo também ex-usuário.  

A proximidade afetiva, possivelmente, faz com que os efeitos negativos da 

visualização do usuário envolto em toda essa questão problemática sejam maiores nos 

familiares. No caso dos profissionais que possuem na sua história marcas negativas advindas 

do uso problemático de drogas, as lembranças ruins parecem constituir o esquema pré-

existente dessas pessoas onde serão ancorados os fenômenos presentes relacionados ao uso 

de drogas, tendo eles, majoritariamente, uma relação negativa com este fenômeno.  

Da mesma forma que no discurso dos familiares e dos profissionais vinculados ao 

CAPS AD a questão da “funcionalidade da droga” foi muito presente como representação 

do porquê do uso de drogas, no conjunto de falas dos profissionais e familiares vinculados à 

APADEQ, o mesmo aspecto se repete. Percebe-se que todos conseguem identificar algo da 

ordem de uma carência no indivíduo que o faz buscar na droga um meio de complementar 

tal falta.  
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“Às vezes a pessoa tá usando a droga como um mecanismo de compensação para 

alguma coisa alguma frustração ou pra tentar minimizar algum quadro de 

depressão, de ansiedade, né?” (PAQ – 5) 

“Ah, penso que as pessoas usam droga pra...pra ter prazer, pra ter satisfação, pra 

ter alegria, pra desinibir, pra socializar, né? As pessoas que a gente vê aqui pela 

nossa experiência, começa a usar droga pra isso. Pra socializar, pra ter prazer, pra 

ter alegria, pra ter firmeza, mas isso é a princípio, é a princípio.” (PAQ – 4) 

“Porque...eu acredito mesmo que seja um vazio existencial ou uma forma é...de você 

tentar fugir de seus problemas.” (FAQ – 5) 

“talvez não, também, por condições de vida, tá num... a vida já num desespero 

danado ela: ‘vou pro álcool, que aquilo... vou esquecer dos meus problemas e vou 

pro álcool vou pra droga que é...’ naquele momento ali esquece, né?!  e depois, né?! 

na hora que ele consegue ficar são, as coisas vão tá tudo aí de novo, né?! Mas meio 

que pra fugir de certas situações da vida.” (FAQ – 2) 

 

A representação de doença foi outra representação muito presente no discurso dos 

profissionais da APADEQ. A presença desta representação é condizente com os 

fundamentos teóricos em que se baseiam os profissionais que trabalham com essa 

modalidade de serviço, em que os discursos médico e religioso se mostram muito presentes 

tanto na compreensão quanto na proposição de modos de intervenção ao problema (Loeck, 

2018), utilizando da ideia de doença como justificativa para o problema vivenciado pelos 

usuários.   

O que eu penso é que é prejudicial à saúde, né? Saúde física, saúde mental. É uma 

doença que ocasiona dependência. É o que que eu penso. (PAQ – 5) 

Eu acho que o uso de drogas é basicamente isso. Uma doença, uma compulsão, que 

ela precisa ser tratada. (PAQ – 2) 

 

7.3.3. Comparativo das representações organizadas em torno dos eixos de 

representações historicamente identificados  

Se distribuídas as representações em torno dos eixos de representações sociais 

identificados historicamente, no discurso dos profissionais da APADEQ, os eixos de 

representações mais proeminentes são o “médico”, o da “ética do cuidado” e o “criminal” 

(Quadro 46), enquanto no discurso dos familiares os eixos mais predominantes foram o 

“moral”, “médico” e o “religioso” (Quadro 47).  
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Profissionais APADEQ 

Eixos de representações sobre fenômenos do campo de 

álcool e outras drogas 
Frequência  

1º - Médico 10 

2º - Ética do cuidado 6 

3º - Criminal 4 

4º - Moral 3 

5º - Saúde 1 

Religioso 1 

Total de representações 25 

Quadro 50 

Familiares APADEQ 

Eixos de representações sobre fenômenos do campo de 

álcool e outras drogas 
Frequência  

1º - Moral 15 

2º - Médico 7 

3º - Religioso  6 

4º - Criminal 2 

5º - Saúde 1 

6º - Ética do cuidado 0 

Total de representações 31 

Quadro 51 

O discurso médico se faz muito presente nas representações dos profissionais da 

APADEQ, como visualizado a partir das frequências. Alguns elementos deste discurso são 

muito usados pelos profissionais para explicar a questão, trazendo o uso problemático de 

drogas como uma doença que reside em algumas pessoas, enquanto em outras não. 

Compreende-se a dependência química como algo originado por uma questão anterior, uma 

doença que ocasiona a compulsão do usuário de álcool e outras drogas.  

“Tá...dependente químico, né? De quem a gente trata aqui. Eu vejo que, devido a 

evolução da doença, da evolução, (...).” (PAQ – 4) 

 

“O que eu penso é que é prejudicial à saúde, né? Saúde física, saúde mental. É uma 

doença que ocasiona dependência. É o que que eu penso.” (PAQ – 5) 

 

 

 As representações médicas trazidas pelos profissionais da APADEQ surgem na 

esteira do que já fora trazido aqui em outros momentos, da representação da questão das 

drogas como doença conseguir, muitas vezes, afastar as representações morais que 

comumente incidem sobre os consumidores, como visto nas seguintes falas:  



180 
 

“Ninguém tem culpa de ter uma doença. Então levar eles a compreender isso é a 

nossa função de...é uma coisa científica, a gente vê aí o CID da dependência química, 

o estado patológico da mente”. (PAQ – 3) 

“Mas não, depois que eu comecei a entender que isso é uma doença, que ele não 

fazia isso porque queria, ele tava sendo, ele tava agindo em cima de uma doença, aí 

eu percebi que ****** não tinha tanta culpa nessa história aí, entendeu? Ele tava 

agindo em cima de uma compulsão, né?” (PAQ – 2) 

 

 

 Apesar da identificação deste ponto, percebe-se que as representações morais 

aparecem em alguns momentos em que não se consegue compreender muito bem, nem pela 

ideia da irracionalidade da compulsão, alguns comportamentos dos usuários, servindo o 

discurso moral como um caminho mais fácil para a ancoragem de algo que se mostra 

estranho na visão dos profissionais.  

“Eu só não consigo às vezes entender muito quando eles retornam pra esse uso 

depois de uma internação. É uma coisa que ainda me deixa um pouco conflitante, 

sabe? Eu fico assim... ‘Nossa, mas a pessoa lidou tão bem com a internação, 

entendeu...’. E as vezes eu vou percebendo, a gente vai voltar e pensar....às vezes a 

gente entende que essa pessoa não tava aqui pra isso, ela tava aqui 

manipulando...passar um tempo aqui, depois sair e a família sair do pé. Pra ficar 

‘gordinho’ aqui dentro (risos)”. (PAQ – 2) 

 

 Em relação aos eixos da “ética do cuidado” e o “criminal”, as representações do 

primeiro estão muito vinculadas ao cuidado a estas pessoas pelo fato de elas se encontrarem 

adoecidas e fragilizadas, colocando a questão do julgamento em suspenso, uma vez que estas 

pessoas possuem em potencial uma outra possibilidade de vida, se encontrando da forma 

que se encontram devido a uma doença.  

“E aí ó, saber escutar, saber falar de forma adequada, não com julgamento, porque 

eles são portadores de uma doença.” (PAQ – 3) 

São pessoas como as outras pessoas. São pessoas que tem muitos talentos, muitas 

possibilidades, um potencial muito grande. São pessoas que, dependendo da fase em 

que se encontram, precisam de ajuda pra reconhecer isso, né?” (PAQ – 1) 

 

“São pessoas adoecidas, né? Fragilizadas...pessoas que precisam de 

ajuda...instrução...é...precisam de cuidado, amor...porque às vezes as pessoas...eu 

vejo muita gente chegando aqui e às vezes a gente trata com respeito, com carinho, 

com compreensão e eles não entendem isso dessa forma, né? Então eu tento oferecer 

o máximo de afeto possível.” (PAQ – 2) 

  

 Sobre o “eixo criminal”, vale ressaltar que, apesar de aparecer como muito presente 

no conjunto de representações dos profissionais, as falas vinculadas a este eixo foram 
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apresentadas apenas por um dos profissionais, porém repetidas várias vezes durante a 

entrevista.  

 Os três eixos mais predominantes no conjunto de falas dos familiares vinculados à 

APADEQ, a saber, “moral”, “médico” e “religioso” traduz bem a influência destes na 

definição de qual tipo de serviço atender à demanda de seus familiares usuários 

problemáticos de substâncias psicoativas. Conforme mostra Natalino (2018), as CT’s 

possuem em seu modo de organização aspectos de instituições totais como os hospitais, 

escolas, igrejas, além de outras. Tais faces destes serviços entram em acordo com as 

representações sociais dos familiares organizadas em torno desses três eixos, tornando-os 

muito chamativos ao direcionamento de seu familiar usuário a esta modalidade de serviço.  

 As representações morais presentes no discurso dos familiares passam pela visão da 

fraqueza e da falta de autocontrole. O primeiro e mais presente é da visualização do problema 

com as drogas como uma fraqueza do usuário. A falta de autocontrole dessas figuras é o que 

as fazem sucumbir diante da vontade de fazer o uso, sendo essa falta de autocontrole 

compreendida como algo que deve se encontrar voluntariamente no usuário, não sendo vista 

como uma questão involuntária do sujeito.  

“Porque...deve ser cabeça fraca. O motivo muito assim pra pessoa poder tá usando. 

É o que eu acho”. (FAQ – 1) 

“Eu acho que eu tenho autocontrole. Eu consigo controlar minhas emoções, consigo 

controlar minhas vontades, né? O U. já não tem esse autocontrole. Tudo que 

acontecia ele ia pra droga. ‘A folha caiu’ era motivo, sabe? ‘Ah, hoje lá no meu 

serviço não foi legal’. Era motivo. E a vida não é assim, né?” (FAQ – 4) 

“É lógico que você tem uma doença. Então você mesmo não se tratou dela direito. 

Faltou algo em você, a mais em você, pra que você seja firme pra continuar a vida 

de uma maneira diferente.” (FAQ – 2) 

 

 As representações acima trazidas apontam para um aspecto que toca no segundo eixo 

de representações mais presente, o “médico”. Enquanto no discurso dos profissionais fica 

perceptível o afastamento da carga moral sobre os usuários a partir de uma visão pautada na 

ideia de doença, no discurso dos familiares o discurso médico não é capaz de provocar esse 

afastamento totalmente, sendo a escolha pessoal do usuário, conforme as falas de alguns 

familiares, um elemento determinante para a resolução do problema. Mesmo assim, em 

outros momentos, fica claro que a visão do fenômeno como doença auxilia os familiares a 

lidarem com a questão de modo menos moralista, como bem visto na seguinte fala:  

“É... São pessoas doentes, né?! O interessante é que é uma doença, né?! Que muitas 

vezes é... são tratados como bandidos, como marginais e... muitas vezes, na maioria, 
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não são. Lógico que tem algumas pessoas que são mesmo isso, né?! Mas são 

discriminados, são colocados à mercê da sociedade, e... na verdade do que precisam 

é tomarem consciência de que isso vai fazer muito mal pra vida deles, ou tá fazendo, 

ou vai destruir a vida deles, né?!” (FAQ – 2) 

 

 As representações advindas do campo médico presentes no conjunto de falas dos 

familiares marcam o paradoxo médico e moral identificado na retomada histórica feita em 

outro momento dessa pesquisa. Em variados momentos o discurso médico foi capaz de 

aproximar ou afastar as representações morais de alguns consumidores de substâncias 

psicoativas, ora prezando pela defesa de suas vidas ora provocando a exclusão e isolamento. 

A ideia de que a medicina é capaz de colocar essa pessoa de novo em sociedade marca o 

forte investimento moral atrelado ao campo médico, demarcando o aspecto da heteronomia 

médica na conformação dos sujeitos que se encontram desviantes da norma social, como 

trazido por um dos familiares.  

“Que a medicina tem meios eficazes pra colocá-lo de novo em sociedade, porque 

o...a pessoa que chega a esse ponto, normalmente ela é quase que banida da 

sociedade.” (FAQ – 5) 

 

 Por fim, complementando a tríade de eixos de representações mais predominantes no 

discurso dos familiares, as representações religiosas se apresentam a partir da explicação 

metafísica para o problema presente na vida dos usuários. O uso problemático de drogas, a 

partir das representações sociais trazidas, pode ser explicado ora pelo desvio dos usuários do 

caminho proposto por Deus ora como algum aspecto espiritual que influencia na vida terrena 

do indivíduo.  

“Não há como condenar esses usuários, porque também tem uma coisa pretérita aí. 

Por trás disso. Tudo tem um algo. E acredito pela, os estudos que eu faço dentro da 

doutrina espírita, há uma causa, né? Toda causa, toda ação produz uma reação. Isso 

é uma coisa eternizada, né?” (FAQ – 3) 

 

“É, a pessoa não tem Deus. Porque a bebida, infelizmente, ela não é de Deus”. (FAQ 

– 1) 

 

“Por isso que... porque a doença, também é espiritual, é... faz parte da... 

espiritualmente falando, sabe?” (FAQ – 2) 

 

 Sendo as Comunidades Terapêuticas serviços capazes de alinhar as pessoas aos 

caminhos dos homens pela disciplina, aos caminhos de Deus pela oração e ao equilíbrio do 

corpo e da mente pela medicina, as representações dos familiares entrevistados 
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majoritariamente alinhadas a visão moral, médica e religiosa fatalmente influenciarão os 

familiares na busca por um serviço capaz de lidar com todas estas demandas visualizadas 

por eles. No presente estudo, a APADEQ não promove ações voltadas a questão da oração, 

porém, seu programa terapêutico de seguimento dos 12 passos contempla a esfera religiosa 

que possui forte presença no conjunto de representações dos familiares.  

 

7.3.4. Comparativo das representações alinhadas a modelos teóricos 

Em relação aos modelos teóricos adotados para compreensão e intervenção sobre o 

fenômeno do uso de drogas, no conjunto de respostas dos profissionais da APADEQ, 

percebe-se que o “Modelo Moral” é predominante, sendo acompanhado pelo “Modelo 

Biopsicossocial” e “Psicológico” (Quadro 52). No conjunto de respostas dos familiares, as 

representações se aproximaram mais dos modelos “Psicológico”, “Espiritual”, “Moral” e 

“Biológico” (Quadro 53). 

 

 

Profissionais APADEQ  

Representações alinhadas a modelos teóricos  Frequência  

1º - Moral 7 

Biopsicossocial 7 

2º - Psicológico 6 

3º - Espiritual 4 

4º - Biológico 2 

5º - Temperança 0 

Total de representações 26 

 Quadro 52 

 

Familiares APADEQ 

Representações alinhadas a modelos teóricos  Frequência  

1º - Psicológico 10 

2º - Espiritual 4 

3º - Moral 2 

Biológico 2 

4º - Biopsicossocial 1 

Temperança 1 

Total de representações 20 

Quadro 53 
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Já era esperado, a partir dos pressupostos teóricos em que se embasam tais 

instituições de tratamento, que o modelo moral poderia ser predominante no discurso dos 

profissionais da APADEQ. As questões relacionadas à adoção de disciplinas e certas 

condutas pré-estabelecidas entra em acordo com o que De Leon (2014) traz sobre a 

reformulação da pessoa, objetivo central na terapêutica dos modelos morais de tratamento. 

Tais aspectos se encontram muito presentes nas falas trazidas por alguns profissionais.  

“Sim, a disciplina, a mudança de hábitos, a responsabilidade com horário. (...). E 

aqui a gente cobra ‘ó, você começou a fazer isso, você vai terminar...’, ‘você tem 

responsabilidade essa semana com o sino, você vai fazer...’, ‘você tem 

responsabilidade de servir seus colegas, você vai servir...’. E a gente não deixa 

ninguém fazer pro outro, sabe? Acho que a disciplina é um fator muito importante 

aqui, né? Isso ajuda eles dali em diante (...).” (PAQ – 2) 

“Por exemplo, cuidar da sua cama, a disciplina em questão de horário de, de, de...de 

comida, porque às vezes o dependente químico ele perde a noção de espaço...e 

quando a gente consegue mostrar pra eles que tem algumas disciplinas que o 

engradece, mas que depende só dele.” (PAQ – 3) 

 

 

 O Modelo Biopsicossocial também surge de modo bem frequente na contagem 

absoluta das falas vinculadas a este modelo, mas vale ressaltar que apenas um profissional 

trouxe este modelo como adotado para a compreensão e intervenção sobre o fenômeno. O 

modelo psicológico, terceiro mais frequente, é composto pelas representações de que o uso 

problemático pode ser fruto da existência de traumas na história da pessoa, faltas supridas 

pelas drogas, como comportamento adquirido pela visualização de modelos sociais, por 

influência de grupos etc.  

“É feito às vezes muito inicialmente na...na fase da adolescência...e percebo também 

às vezes o uso da droga associado a questões traumáticas passadas na infância. Às 

vezes até...é...exemplificadas em casa...às vezes é um exemplo feito pelos pais, pelos 

avós, tios. (...). Um uso recreativo que acaba virando uma compulsão e nesses 

momentos de tentar afastar, né? Dores, traumas, abusos. Isso tá muito presente 

nessas pessoas. A maioria dos dependentes químicos que eu conheci aqui passou por 

algum trauma...e até abuso sexual também”. (PAQ – 2) 

 

De modo similar, as representações dos familiares da APADEQ vinculadas ao 

Modelo Psicológico, modelo teórico mais adotado no discurso desse grupo, são compostas 

no sentido de que o consumo problemático se origina a partir de aspectos como o fato de 

haver algum tipo de falta na vida do sujeito em que a droga supre algo, de haver traumas em 

sua história, por influências de modelos importantes em sua vida (pais, amigos etc.), entre 
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outras questões que os modelos teóricos psicológicos dão conta de explicar. Neste ponto, 

percebe-se haver uma grande concordância das representações dos dois grupos, sendo os 

discursos de cada parte muito similares em vários aspectos.  

“Eu acho que a questão da droga vai muito do vazio existencial que cada um tem e 

tenta suprir.” (FAQ – 5) 

“Eu acho mais é pra sentir, buscar algo fora que elas não encontraram dentro delas, 

né? Aquele, aquele estado alucinógeno que ela deve proporcionar ou aquele barato, 

aquele clima, entendeu? Ou se sentir fazendo parte de um grupo, geralmente pra 

fazer parte de um grupo a pessoa tem que tá igual. Só pode ser por isso, (...).” (FAQ 

– 3) 

“Eu acho que é escape. Eu já tinha falado na pergunta anterior. Eu acho que tem a 

ver também a maneira que a pessoa foi criada. Eu acho que o passado dela pode ser 

um dos motivos. É eu acho que amizade, influência. Eu acredito muito em influência 

também. (...).”  (FAQ – 4) 
 

O Modelo Espiritual foi outro modelo que teve certa relevância na contagem absoluta 

de representações no grupo dos familiares vinculados à APADEQ. Porém, vale ressaltar que 

tal modelo apareceu no discurso de apenas um dos cinco familiares, sendo este familiar um 

ex-usuário de drogas e ex-residente da APADEQ. O fato de ele ter seguido o programa de 

tratamento da instituição e ter conseguido se recuperar possui grande influência na sua visão 

em torno do fenômeno bem como sobre a metodologia de intervenção sobre o problema.  

Em geral, comparando as representações vinculadas aos modelos teóricos de 

compreensão e intervenção sobre o problema nos dois grupos, percebe-se haver uma boa 

concordância entre eles, principalmente pela grande presença de representações mais 

próximas do Modelo Psicológico. Do mesmo modo que percebemos um alinhamento com a 

dimensão teórico-conceitual dos profissionais do CAPS AD, uma vez que os modelos 

psicológicos se mostram muito presentes na literatura científica da área, isso se mostrou 

presente também no discurso dos profissionais da APADEQ.   

 

7.3.5. Comparativo das representações sobre “familiares dos usuários de álcool e 

outras drogas” 

Em relação às representações sociais sobre a “família do usuário de drogas”, as 

representações positivas são predominantes no discurso tanto dos profissionais da APADEQ 

(Quadro 54) quanto no dos familiares dos internos (Quadro 55). Percebe-se que a frequência 

de representações positivas dos familiares sobre a esfera familiar é proporcionalmente maior 
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do que as advindas dos profissionais da APADEQ. Vale ressaltar que as representações 

neutras dos profissionais perfazem boa parte do restante das representações sobre os 

“familiares”.  

REPRESENTAÇÕES SOBRE “FAMÍLIA” – PROFISSIONAIS APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

25 5 15 45 

Quadro 50 

REPRESENTAÇÕES SOBRE “FAMÍLIA” – FAMILIARES APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

11 0 1 12 

Quadro 51 

As representações mais centrais nos discursos dos profissionais da APADEQ são da 

família como “sofredora”, de que “precisa de apoio” e que também “ficam adoecidas” 

(Quadro 56), enquanto no conjunto de respostas dos familiares as representações mais 

destacadas foram de família como “apoio” aos usuários e da família como “sofredora” 

(Quadro 57). 

Profissionais - APADEQ  

Representações sobre “Família dos usuários” Frequência 

1º - Sofredora 10 

2º - Precisam de apoio 6 

3º - Adoecida com o problema 5 

4º – Codependente 4 

Coparticipante no tratamento 4 

Desinformada do problema 4 

5º - Devem buscar ajuda 3 

6º - Dificultadora no tratamento 2 

Deve impor limites 2 

7º - Moralista 1 

Devem ser vigilantes 1 

Terceirização do cuidado 1 

Corresponsáveis pelo problema 1 

Devem dar atenção ao problema 1 

Total de representações 45 

 Quadro 56 
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Familiares - APADEQ  

Representações sobre “Família dos usuários” Frequência 

1º - Família como apoio 6 

2º - Sofredora 3 

3º - Codependente 1 

Imposição de limites 1 

Descrença 1 

Total de representações 12 

Quadro 57 

 

A partir das representações mais presentes nos dois grupos, fica evidente o acordo no 

que tange às representações sobre “família” dentro deste campo. Chama atenção, claro, a 

forte presença da representação de família como “apoio” no discurso dos familiares, 

representação esta muito mais presente proporcionalmente do que no discurso dos 

profissionais. A representação de família como “sofredora” apresenta-se proporcionalmente 

igual no discurso dos dois grupos.  

Falemos primeiro sobre as representações sociais de família como “sofredora”, 

presentes no discurso dos dois grupos. Essa representação parte do ponto de que a família 

sofre muitos efeitos ao estar junto ao usuário de drogas em seu problema. A palavra 

“codependência” surgiu em vários momentos no discurso tanto de alguns profissionais 

quanto de familiares, demarcando os efeitos que a família sofre por estar junto ao 

consumidor problemático de substâncias psicoativas. Segundo alguns profissionais, eles 

percebem os familiares como pessoas que se encontram cansadas, tristes e deprimidas, 

enfim, sobrecarregadas com o problema.  

“É, eu vejo assim, que são pessoas que chegam no serviço com muita ansiedade, 

muito deprimidas, (...).”  (PAQ – 2) 

“O pouco contato que eu tenho que é muito mínimo, eu vejo pessoas...entristecidas, 

cansadas...pessoas às vezes sem paciência de continuar ajudando...deprimidas, eu 

vejo gente deprimida...gente com raiva..hm...acho que é isso.” (PAQ – 1) 

“Olha, você sabe que o familiar é o co-sofredor. Eu no meu problema de alcoolismo 

eu adoeci minha esposa e meus filhos.” (FAQ - 3)  

“É...são pessoas também que precisam de tá fazendo um tratamento. Porque chama 

codependência. Porque precisam também de tratamento.” (FAQ – 2) 

 

 A percepção da família como uma esfera que sofre muito com a situação do usuário 

chama atenção se compararmos com a baixa presença desta representação no discurso dos 

profissionais do CAPS AD. Enquanto o serviço da APADEQ se coloca como um lugar de 
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tratamento do usuário o retirando do contexto familiar, o CAPS AD funciona sobre outros 

moldes, num modelo de coparticipação com os familiares. A representação de família como 

sofredora, como sobrecarregada com o problema, parece ser um dos elementos que 

fundamentam a ideia da internação, por isso aparecendo de modo muito mais frequente nas 

falas dos profissionais e dos familiares vinculados à APADEQ.  

 Em um certo momento das entrevistas, um dos profissionais aponta exatamente este 

fato, o de perceber muitas vezes uma tentativa de terceirização do cuidado dos familiares ao 

levarem os usuários à APADEQ e, em outro momento, do profissional perceber a família 

como um elemento dificultador no tratamento, sendo a distância um aspecto importante para 

uma boa condução terapêutica.  

“Eu vejo poucas famílias interagindo com a gente, ainda mais agora que a gente 

não tem mais aquele programa familiar. Vejo poucas famílias interagindo. Eu vejo 

a maioria do pessoal que deixa aqui e só fica esperando a ligação.” (PAQ – 1) 

“Nem sempre isso (presença da família) é muito bom não. Eu, particularmente, não 

gosto.” (PAQ – 1) 

 

 As representações de família como uma instância que deve receber apoio aparecem 

de modo importante no discurso dos profissionais. Tais representações são condizentes com 

as representações que os profissionais possuem sobre a família como aqueles que sofrem 

junto aos usuários, pois, se a família sofre junto com o problema, é necessário pensar na 

questão do apoio a estas pessoas.  

“Aí entra essa outra...outro lado da mesma moeda que é a codependência, que são 

os familiares que mudam de forma muito absurda a vida na tentativa de também 

restaurar isso. Então são pessoas que precisam de tratamento também, né?” (PAQ 

– 2) 

“Bom, os familiares dos usuários de drogas eles, eles acabam adoecendo também, 

né? Sofrem muito, porque eles estão vendo o familiar, a mãe, o pai vendo um filho, 

uma filha tomando caminhos, deixando de fazer suas atividades normais do dia a 

dia, ou trabalhar, ou estudar, ou né? Afeta o núcleo.....é....o núcleo familiar de uma 

maneira geral. Então eu vejo que os familiares eles sofrem e adoecem mentalmente, 

né?” (PAQ – 5) 

“Então é muito importante tratar da família.” (PAQ – 5) 

 

Se do lado dos profissionais estes acreditam que a família precisa de apoio, do lado 

dos familiares a representação de que eles devem ser apoio para o usuário é muito presente 

em seus discursos. As representações da família como apoio ao usuário de drogas caminham 

na direção de que a família deve mudar de comportamento para que o usuário não tenha 

recaídas e de que a família deve estar junto em todos os momentos. Percebe-se que a lógica 
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da abstinência total se mostra presente na mudança de comportamento da família a fim de 

apoiar o processo de interrupção do uso do familiar usuário.  

 “É ajudar, tentar ajudar no máximo que puder. Igual eu faço agora. Quando ele 

saiu. Eu não bebo mais. Estou ajudando. Não a ele, a mim também pra poder manter. 

Porque o que que adianta. Ele não beber, mas eu beber, eu vou acabar dando 

incentivo dele de “Ah, se ela pode, eu também posso””. (FAQ – 1) 

“É muito importante. O apoio, o apoio familiar, né? E eu acho que não é só nos 

momentos bons não. A gente tem que apoiar a nossa família nos momentos difíceis 

também”. (FAQ – 4) 

 

O fato de os familiares acreditarem que estão ajudando o usuário no tratamento ao 

pararem também de fazer uso de substâncias psicoativas levanta uma importante reflexão. 

Quando os familiares acreditam que a ajuda é “parar de fazer uso de substâncias”, eles 

localizam o problema no fato de a pessoa não poder fazer uso de álcool e outras drogas, pelo 

fato de ter uma doença. Porém, eles não percebem que variadas outras situações podem 

fundamentar o problema, como o contexto social, o contexto familiar, outras esferas da vida 

do sujeito, além de outras variáveis. Desse modo, os familiares localizam no usuário o 

problema e ignoram um importante número de aspectos que podem ser determinantes para 

a instalação e manutenção do consumo abusivo de drogas, não sendo necessariamente a 

doença que reside no indivíduo a culpada pelo problema e não sendo necessariamente a 

interrupção do uso por todos os membros a solução.   

 

7.3.6. Comparativo das representações sobre “profissionais dos serviços em álcool 

e outras drogas” 

No que se refere às representações sociais sobre os “profissionais”, há uma 

predominância destacada de representações positivas tanto no conjunto de respostas dos 

profissionais da APADEQ quanto no dos familiares dos internos. As representações mais 

presentes em torno da figura dos profissionais são as de que eles são “fonte de informação”, 

de que são capazes de promover a “conscientização” do problema aos usuários e de que são 

figuras de “apoio/ acolhimento” (Quadro 58), enquanto no discurso dos familiares dos 

residentes as representações predominantes foram de que são figuras “importantes” e de 

“apoio/ acolhimento” ao usuário no tratamento (Quadro 59).   
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Profissionais – APADEQ  

Representações sobre “Profissionais” Frequência 

1º - Informação 4 

Conscientização 4 

Acolhimento 4 

2º – Importante  1 

Devem trabalhar de modo multidisciplinar 1 

Perseverança 1 

Instrumento de conscientização de um poder superior 1 

Modelo para os pacientes  1 

Total de representações 17 

Quadro 58 

Familiares – APADEQ  

Representações sobre “Profissionais” Frequência 

1º - Importantes 3 

2º - Figuras de apoio 2 

3º - Necessários 1 

Possuem conhecimento 1 

Orientadores 1 

Excelência 1 

Dedicação 1 

Total de representações 10 

Quadro 59 

As representações sociais dos profissionais como “fonte de informação” e de 

“conscientização” a partir da fala dos próprios profissionais da APADEQ são representações 

que se encontram muito próximas umas das outras. Conforme algumas falas, os profissionais 

dispõem de informações capazes de levar ao usuário a realidade de sua situação e dispõem 

de meios de gerar um processo de tomada de consciência por parte dos residentes do serviço. 

Nesse ponto, serão figuras que, no caso da APADEQ, levarão seus conhecimentos teóricos 

ou vivenciais (testemunho) aos usuários a fim de que estes aceitem que são “doentes” e 

iniciem o tratamento13  

“Então o papel do profissional, de qualquer profissional que atua aqui é levar aos 

dependentes o....o ensinamento da...da...demonstrando pra eles os danos que as 

drogas estão provocando na vida deles, que às vezes passa até imperceptível, 

sugerindo métodos pra evitar isso. Então o profissional ele é um orientador, nesse 

sentido. Principalmente os terapeutas e o psicólogo.” (PAQ – 5) 

 
13 Foucault em sua “Aula de 30 de janeiro de 1974” fala da confissão do louco como elemento que confere ao 

médico o poder de então o tratar (Foucault, 2006). Sem a confissão, este poder não se instala. No caso presente, 

a confissão (reconhecimento) do usuário do serviço é elemento crucial para que o tratamento se inicie, pois ele 

vai não apenas se reconhecer como doente, mas agir como tal, conferindo poder aos profissionais para que 

estes o tratem. Sobre a questão da importância da confissão ver Kuchenbecker (SD).   
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“Uai, porque as vezes o pessoal chega aqui e não identifica que o uso da droga ou 

do álcool é uma doença. Então, quando você passa a informar, a explicar, a pessoa 

começa a se identificar como dependente químico”. (PAQ – 1) 

“O meu papel aqui é esse, né? Quebrar pra que ele assuma o real fundo de poço 

dele. Falar ‘não, eu fui longe demais’. A partir daí, a partir do momento em que ele 

percebe que ele foi longe demais, ele começa um tratamento. Aí ele começa a se 

render, ver que é impotente, que ele perdeu o domínio da própria vida. Entre outras 

coisas”. (PAQ – 4) 

 

 A boa presença das representações sobre os profissionais como figuras de “apoio/ 

acolhimento” marca um aspecto básico desse personagem na vida dos usuários que buscam 

tratamento. Fica claro que, apesar de haver uma forte presença do Modelo Moral de 

tratamento na conduta terapêutica dessas figuras, o lugar de cuidado deve estar garantido, 

levando em conta aspectos importantes como o respeito e a ausência de julgamento, sendo a 

moral apenas um caminho a ser seguido para que o usuário saia da condição problemática 

em que se encontra no momento.  

“E aí ó, saber escutar, saber falar de forma adequada, não com julgamento, porque 

eles são portadores de uma doença.” (PAQ – 3) 

“Então o papel, assim, é você estender a mão. É você receber essa pessoa e tentar 

convencer essa pessoa de que existe uma forma melhor de você estar na vida do que 

dessa maneira, né? Então...é um...um trabalho às vezes árduo, né? Um trabalho 

exaustivo.” (PAQ – 2) 

“É tá dando um acolhimento pra essas pessoas, eu ser acolhedor mesmo, né? E...é 

isso. É...o papel meu é esse aqui e tem outras ferramentas.” (PAQ – 4) 

 

Do lado dos familiares, as representações dos profissionais como “apoio” aparecem 

na perspectiva de que ante a impotência dos familiares em lidar com a questão, os 

profissionais são as figuras mais adequadas para tentar auxiliar, sendo então vistos como 

figuras essenciais à saída do problema. 

“Assim, ajuda. Ajuda eles bem essa tera...lá dentro ajuda muito, (...)” (FAQ – 1) 

“(...) o profissional tem que mostrar pra ele que existe uma luz no final do túnel, né? 

Que existe forma que...ele...que, primeiro, ele não tá sozinho.” (FAQ – 5) 

 

 A representação mais predominante no discurso dos familiares, a de que os 

profissionais são “importantes”, entra em acordo com o que acabamos de afirmar acima, a 

da centralidade dessa figura na recuperação do usuário de álcool e outras drogas. Os 

familiares depositam nos profissionais uma expectativa muito alta de auxílio ao problema 
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de seus familiares adoecidos, uma vez que se encontram impotentes, desinformados, 

carentes de ferramentas para auxiliar. 

“É importante, muito importante. Necessário, porque vocês estudam 

pra isso, né? E, pro U., no caso, pras pessoas que precisam, é muito 

interessante, porque vocês entendem mais do que nós familiares, por 

exemplo. Eu não entendo nada disso. Então, pra lidar com ele era 

difícil.” (FAQ – 4) 

“E, mesmo o tratamento psiquiátrico, que também é uma forma de 

psicólogos, de psicologia, não sei se eu tô enganado, também ajudou 

muito. Lógico que aí vem o medicamento que ajudaram. Mas é muito 

importante”. (FAQ – 2) 

 

Ao representarem os profissionais como “importantes”, os familiares reconhecem o 

que os próprios profissionais representam sobre si mesmos, de figuras que dispõem de 

ferramentas para o cuidado, a informação e a conscientização dos usuários de álcool e outras 

drogas. Desse modo, percebe-se que em relação à figura do profissional, há muita 

concordância nas representações identificadas nos dois grupos.  

 

7.3.7. Comparativo das representações sobre “tratamentos a usuários de álcool e 

outras drogas” 

Sobre a esfera do “tratamento”, no geral, percebe-se haver uma boa concordância 

entre o conjunto discursivo do grupo de profissionais com o do grupo de familiares 

vinculados à APADEQ. Comecemos pelas representações sobre o modelo de tratamento 

pautado na internação. Em referência a este modelo, tanto um grupo quanto o outro 

apresentam majoritariamente representações positivas no conjunto das falas (Quadro 60 e 

Quadro 61). Por outro lado, chama atenção a importante presença de representações 

negativas sobre a internação no discurso dos familiares vinculados à APADEQ, 

demonstrando que as representações negativas podem até ser menos frequentes, mas 

possuem alguma presença no discurso dos familiares. No discurso dos profissionais, não foi 

identificada nenhuma representação negativa sobre o modelo da internação. 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO PELA 

“INTERNAÇÃO” – PROFISSIONAIS APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

6 0 1 7 

Quadro 60 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO PELA 

“INTERNAÇÃO” – FAMILIARES APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

6 2 0 8 

Quadro 61 

As representações mais frequentes no discurso dos profissionais da APADEQ é de 

que a internação é um “tratamento eficaz, mas não para todos” (Quadro 62), enquanto no 

discurso dos familiares dos residentes a representação principal é que seja o “modelo ideal” 

(Quadro 63). Não podemos deixar de citar o fato de que a segunda representação mais 

presente nas respostas dos familiares é a de “eficácia apenas no período de internação”. Tal 

representação permeou o discurso de alguns familiares ao notarem que o usuário talvez fique 

abstinente apenas pela questão de estar isolado e, ao voltar para sua casa, acaba muitas vezes 

retomando o uso. 

Profissionais – CAPS AD  

Representações sobre “Internação” Frequência 

1º - Tratamento eficaz, mas não para todos 4 

2º - Último caso 1 

Necessário para fazer uma abstinência acompanhada 1 

Necessário quando o ambulatorial é pouco eficaz  1 

Total de representações 7 

 Quadro 62 

Profissionais – CAPS AD  

Representações sobre “Internação” Frequência 

1º - Modelo ideal 3 

2º - Só mantem a abstinência no período da internação 2 

3º - Proteção 1 

Suporte na abstinência 1 

Deveria ser maior o tempo de internação 1 

Total de representações 8 

Quadro 63 

 

Percebe-se que no discurso dos profissionais da APADEQ a maior parte das 

representações são positivas. Mas chama atenção o fato de eles trazerem a representação de 

que é um “tratamento eficaz, mas não para todos”. Ou seja, apesar de reconhecerem a 

eficácia, os profissionais parecem não ver a internação como a única solução para se lidar 
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com a questão das drogas, compreendendo as limitações desse modelo ante variadas 

situações que podem interferir na relação do usuário com a droga, não sendo a interrupção 

dessa relação algo conquistado apenas com a retirada do sujeito de seu contexto de uso.  

“Eu acho que muita gente precisa. Não é uma questão pra todo mundo não.” (PAQ 

– 3) 

“Tá...ô E., eu não defino assim. ‘O cara tem que internar, o cara tem que fazer um 

tratamento psicoterápico’, é...’um acompanhamento psiquiátrico’... ‘uma igreja, 

né?’... ‘ir pro AA, né?’. Eu penso que não existe uma solução só não. Não existe uma 

solução só. Pra uns, esse tratamento aqui funciona. Pra outros não.” (PAQ – 4) 

“E conheci a internação na Vila Esperança. É....eu vejo que dá resultado, mas não 

é pra todo mundo. Nem todo mundo tem o perfil para o nosso tratamento...às vezes 

a pessoa fica aqui 70 dias, e na minha concepção ela não tinha perfil pra cá, né? Às 

vezes eu acho que ela poderia ter feito um acompanhamento psiquiátrico. Às vezes 

o quadro dela era realmente psiquiátrico e a dependência química vem como um 

segundo fator...é...tem gente que eu acho que não tem condições de entender os 12 

passos, né?” (PAQ – 2) 

 

 Neste último relato, percebe-se que a não eficácia do tratamento, segundo o 

profissional, se dá por questões que se referem estritamente à pessoa do usuário, 

compreendendo que ele não possui perfil para a internação por talvez ter algum 

acometimento de ordem psiquiátrica, sendo isso responsável pela não compreensão do 

usuário sobre os passos a seguir para a recuperação.  

 Outra questão que chama atenção no relato do profissional da APADEQ 4 (PAQ – 

4) se baseia no fato de, na ausência da internação, em nenhum momento ser pensado o CAPS 

AD como uma possibilidade de serviço ou ferramenta de tratamento aos usuários. O 

profissional relata várias possibilidades, psicoterapia, igreja, AA, entre outros, não trazendo 

o CAPS AD como um dos serviços disponíveis para o tratamento, apesar do mesmo ser um 

serviço especializado.  

 A percepção de que a retirada do usuário do seu contexto de uso não se constitui 

como único aspecto resolutivo da situação problemática dos usuários de álcool e outras 

drogas não é algo que reside apenas no discurso dos profissionais, mas também no dos 

familiares vinculados à APADEQ. A representação de que a eficácia só se dá enquanto o 

usuário se encontra internado, segunda mais proeminente no discurso dos familiares, marca 

a ideia de que a internação cria um contexto muito distinto do que o usuário vive 

cotidianamente, retirando o usuário do contato com os traficantes, outros usuários, com os 

problemas familiares e de outras esferas que podem fundamentar a necessidade do consumo 

de substâncias psicoativas.  
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“É, a pessoa fica reclusada. Fica fora do contato. Mas sai numa secura danada. 

Entendeu? Quando meu menino teve alta agora lá entrevista de saída lá, o que ele 

falou lá eu até virei pro terapeuta, o S., e falei ‘ó, vai sair daqui e vai continuar a 

mesma coisa’. E continua, entendeu?” (FAQ – 3) 

“Assim, ajuda. Ajuda eles bem essa terá...lá dentro ajuda muito, mas eu acho que 

tem um problema. A vida mesmo, lá, eles ficam isolados de tudo. Lá você fica isolado 

dos problemas, da bebida, dos amigos. O problema é aqui fora. O tratamento é aqui 

fora. Porque aqui fora tem a bebida, tem as pessoas, tem quem bebe tem os amigos. 

Então, lá ajuda, mas o mundo mesmo é aqui fora. Quem quer parar é aqui fora, não 

é lá dentro não. Porque lá dentro você fica isolado”. (FAQ – 1) 

 

  

Apesar dos questionamentos trazidos por alguns familiares, de modo mais geral, a 

representação social destes sobre a internação foi majoritariamente positiva, sendo a ideia 

de “modelo ideal” a representação mais presente no conjunto de falas dos familiares 

vinculados à APADEQ. Dentro desta representação, a explicação utilizada para fomentar o 

apoio a este modelo é exatamente o que foi objeto de crítica de alguns outros familiares, a 

questão da retirada do contexto, sendo esta ação uma forma de fazer com que o usuário 

consiga ter um momento de reflexão individual sobre sua condição, algo que se encontrava 

impossibilitado pelo uso contínuo da droga. A ideia de que internado o usuário estará mais 

protegido é algo que justifica a internação para alguns familiares. 

“Então, porque lá, além de ele tá protegido, igual eu te expliquei aí antes, ele vai ter 

um tempo pra ele repensar as coisas que ele tá perdendo. Entendeu? Tudo que a 

droga tá tirando da vida dele. E...e lá também é interessante, porque lá tem 

atividades, tem os outros amigos lá que tem o mesmo problema, né? Então eu acho 

que é internação.” (FAQ – 4) 

“É que eu esqueci de falar do CAPS também, né? Tem o CAPS também, mas é... 

especificamente mesmo, assim, eu sou daqueles assim, procura um certo tratamento, 

sabe? Especifico pra isso, pra você se internar, você ficar um tempinho ali, pra você 

refletir...” (FAQ – 2) 

 

 A fala presente no trecho acima, chama atenção novamente para um aspecto 

importante. O familiar (FAQ – 2) não consegue ver o CAPS AD como um serviço 

especializado para o tratamento aos usuários de álcool e outras drogas. Ele até faz uma 

menção ao CAPS AD, mas logo após isso fala que faz-se necessário que o usuário faça a 

busca por um tratamento específico, não reconhecendo isso no CAPS AD. Isso demonstra, 

como percebido em vários relatos de familiares, o desconhecimento da dimensão 

sociocultural sobre a dimensão técnico-assistencial do campo da saúde mental e atenção 

psicossocial, ou seja, o desconhecimento de parte do campo social sobre a existência e o 
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modo de funcionamento do CAPS AD, importante serviço substitutivo aos serviços de 

internação.  

“Não, eu nunca nem ouvi falar.” (Sobre a existência do CAPS AD) (FAQ- 4) 

  

E é partindo deste desconhecimento sobre o serviço aberto CAPS AD, que chegamos 

às representações sociais sobre os modelos de tratamento aberto. Em relação a este modelo, 

linha em que se baseia o CAPS AD, percebe-se haver importante diferença na direção das 

representações dos dois grupos de entrevistados. Enquanto no grupo de profissionais as 

representações negativas sobre esse modelo não foram predominantes (Quadro 64), no 

discurso dos familiares as representações negativas foram proeminentes (Quadro 65).  

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO “ABERTO” – 

PROFISSIONAIS APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 1 2 4 

Quadro 64 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O MODELO DE TRATAMENTO “ABERTO” – 

FAMILIARES APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 3 1 5 

Quadro 65 

 As representações mais frequentes dos profissionais da APADEQ sobre o modelo 

aberto são da existência dos “grupos de mútua-ajuda”, sendo a representação sobre o CAPS 

AD menos presente e negativa (Quadro 66). Isso explica a maior predominância de 

representações positivas sobre o modelo aberto, uma vez que são os grupos de mútua ajuda 

o que eles representam como centrais no tratamento aberto aos usuários de álcool e outras 

drogas.  

Profissionais – APADEQ 

Representações sobre tratamento aberto Frequência 

1º - Grupos de mútua-ajuda 2 

2º - CAPS pouco eficaz pelo baixo número de profissionais 1 

Aceitação ao ambulatorial 1 

Total de representações 4 

Quadro 66 
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 No conjunto de representações dos familiares, as representações negativas se 

afunilam em torno do serviço CAPS AD, em que alguns o representam como um “serviço 

que não chega a quem precisa”, como um “serviço que não dá conta das situações de crise”, 

e, até mesmo, o “desconhecimento da existência” deste serviço (Quadro 67), reafirmando a 

questão do choque entre a dimensão técnico-assistencial e sociocultural, em que a segunda 

desconhece a existência de um serviço na rede que poderia auxiliar nas demandas dos 

usuários de drogas e dos familiares. A única representação positiva em torno do serviço 

aberto CAPS AD é a de “aposta no CAPS se ele tivesse maior alcance”. 

 

Familiares - APADEQ  

Representações sobre tratamento aberto Frequência 

1º - Desconhecimento da existência do CAPS AD 1 

Crítica ao CAPS AD por não chegar a quem precisa 1 

Aposta no CAPS AD se ele tivesse maior alcance 1 

Descrença no CAPS AD para dar conta das situações de crise 1 

Grupos de mútua-ajuda como eficazes 1 

Total de representações 5 

Quadro 67 

 As representações dos profissionais da APADEQ sobre serviços abertos muito 

vinculadas aos grupos de mútua-ajuda nos faz pensar num importante aspecto. Os 

profissionais da APADEQ se encontram muito alinhados teórica e tecnicamente com sua 

linha de trabalho. Quando os profissionais pensam nos grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) 

e Narcóticos Anônimos (NA) como alternativa ao modelo da internação, eles se mantêm 

alinhados aos seus pressupostos teóricos sobre os serviços de intervenção na questão das 

drogas. Ao indicarem o AA ou NA como uma possibilidade, eles indicam um serviço que 

irá trabalhar sob a perspectiva teórica condizente ao trabalho efetuado dentro da instituição, 

sendo a abstinência total o objetivo único e os 12 passos a metodologia de tratamento aos 

usuários. Em contrapartida, o que vimos no relato dos profissionais do CAPS AD foi uma 

postura distinta, da indicação de serviços que trabalham teórica e tecnicamente contrários 

aos pressupostos que fundamentam o CAPS AD.  

“Então eu acredito muito no AA, muito mesmo. Tem minha total confiança, porque 

eu lembro de ter ingressado com M.P. no AA e como que nossa vida mudou depois 

que M. P. começou a frequentar essas reuniões, conhecer os 12 passos, conhecer, 

né?...o que é sugerido pra eles. Então, o M.P. conseguiu isso sozinho, né? Assim, 

sem internação”. (PAQ – 1) 
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“(...) porque tem pessoas que não precisaram passar pela internação. Eu conheço 

grandes figuras dentro do AA que eram pessoas totalmente inconvenientes e que 

conseguiram uma...uma libertação por aquilo que o AA oferece, né?” (PAQ – 3) 

 

 O conjunto de representações dos familiares vinculados à APADEQ sobre o CAPS 

AD são, em sua maioria, compostas pela ideia de que o serviço não consegue dar conta dos 

problemas dos usuários devido à vários problemas. Alguns familiares representam o CAPS 

AD como um serviço que não chega a quem precisa, outros representam como um 

dispositivo incapaz de dar conta das situações de crise, enquanto alguns não possuem nem 

conhecimento da existência do serviço. 

“Na realidade, eu acho que a política pública em relação a, por exemplo, a questão 

do CAPS é...ela não é uma política que chega na maioria das pessoas. Tá...eu, pelo 

menos não a vejo assim, até porque vejo o seguinte. (...).” (FAQ – 5) 

 

 No trecho acima, o familiar representa o CAPS AD como um serviço que não chega 

à maioria das pessoas. Investigando mais profundamente o porquê de ele representar este 

serviço desta forma, segundo o familiar, é porque não houve o encaminhamento da própria 

rede para um serviço público especializado, demonstrando haver uma desarticulação na 

RAPS, em que os profissionais presentes nessa rede não utilizaram o CAPS AD como um 

serviço no qual o usuário deveria ser encaminhado.  

“É...o CAPS, por exemplo, o M. I.  foi diversas vezes a serviços de saúde, a postos 

de saúde e nunca foi encaminhado pra um serviço especializado. Então, quer dizer, 

eu não vejo como um culpado. Se o tratamento não dá certo, existe diversas questões 

que envolve o tratamento e que precisam ser trabalhados e tudo mais pra que esse 

tratamento possa ser eficaz.” (FAQ – 5) 

  

 Diante dessas percepções sobre o CAPS AD, tal familiar trouxe mais uma 

representação, o de que ele poderia ser um serviço muito eficaz se ele tivesse um maior 

suporte.  

“Não, eu acredito que o CAPS, se ele tiver realmente um suporte de fato e chegue 

até o usuário, ele teria mais possibilidades, porque você a,a...seguinte...você teria 

uma continuidade, né? Em relação à questão do tratamento.” (FAQ – 5) 

 

 Outra representação muito presente no discurso dos familiares da APADEQ é a de 

que o CAPS AD não é um serviço capaz de dar conta nas situações de crise, como visto no 

discurso dos familiares vinculados ao CAPS AD. A visão é de que os serviços de internação 

são indicados para tais situações, enquanto o CAPS AD poderia dar conta das situações mais 
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brandas, não sendo possível a estes familiares visualizarem na Rede de Atenção Psicossocial 

os serviços capazes de dar conta dessas situações sem a necessidade de internação de médio 

e longo prazo.  

Apesar de que, quando você chega também a ponto de ir pra uma clínica fechada, a 

clínica de tratamento, quando o usuário chega a pedir uma clínica fechada, porque 

ele já tá no fundo do poço mesmo. Acho que a pessoa, a princípio, mesclar as duas 

coisas talvez fosse o ideal. Você ter uma boa é...um tratamento fechado e tal, mas 

que...que pudesse te tirar daquela crise e depois essa terapêutica, né? (FAQ – 5) 

 

 Por fim, vale destacar que no relato de um dos familiares, o desconhecimento da 

existência do CAPS AD como local de atenção às demandas dos usuários de álcool e outras 

drogas se mostrou presente. Tal aspecto endossa o que já tem sido trazido neste trabalho, o 

de que a dimensão sociocultural entra em choque com a dimensão técnico-assistencial do 

Campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial pelo fato de, no senso comum, as pessoas 

não terem conhecimento da existência do CAPS AD bem como de vários aspectos de seu 

funcionamento.  

“Não, eu nunca nem ouvi falar”. (Sobre o CAPS AD) (FAQ – 4) 

  

Em suma, percebe-se que as representações dos dois grupos sobre o modelo aberto 

de tratamento não são muito similares, porém, percebe-se haver um pano de fundo no 

conjunto das representações dos dois grupos que faz com que o modelo aberto de tratamento 

seja visto como algo secundário à internação quando visualizado o problema do usuário de 

álcool e outras drogas. Deste modo, podemos afirmar que não há choque de representações 

entre familiares e profissionais vinculados à APADEQ no que se refere ao tratamento aberto.   

No que se refere ao objetivo de tratamento pautado na abstinência total ao consumo, 

unanimidade nas representações positivas sobre este modelo nas falas dos dois grupos. A 

representação mais presente no grupo dos profissionais foi a da “abstinência como primeiro 

passo para a reformulação da pessoa (Quadro 68), enquanto no grupo de familiares a 

representação mais proeminente foi a de “apoio” a esse objetivo único de tratamento 

(Quadro 69).   
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Profissionais – APADEQ  

Representações sobre objetivo de tratamento pautado na 

“abstinência” 
Frequência 

1º - Primeiro passo para a reformulação da pessoa 2 

2º - Objetivo recomendado 1 

Abstinência de drogas até para recreação ou primeira 

experiência 
1 

Total de representações 4 

Quadro 68 

Familiares - APADEQ  

Representações sobre objetivo de tratamento pautado na 

“abstinência” 
Frequência 

1º - Objetivo a ser apoiado 5 

2º - Defesa ferrenha 1 

Evitar o primeiro uso 1 

Total de representações 7 

Quadro 69 

Para os profissionais da APADEQ, a abstinência total é representada como o primeiro 

passo de qualquer tratamento. Na verdade, percebe-se no discurso de alguns profissionais 

que a abstinência ao uso de substâncias psicoativas deveria ser um modo de vida de todos, 

uma vez que a “doença que leva à dependência” pode estar em qualquer um, sendo arriscado, 

inclusive, a primeira experiência que pode desencadear o problema, caso o usuário seja 

predisponente à dependência.  

“Paralização, né? E para paralização é essa técnica mesmo. É abstinência, e 

conscientização e ficar atento mesmo com as sugestões que é essencial do 

programa”. (PAQ – 3) 

 

“Só que nós não podemos também arriscar, né? Falar assim: ‘ah, eu vou cheirar 

cocaína porque eu posso ser um usuário’. Eu não posso arriscar e vai que é um 

dependente químico e finca de cabeça. Então o melhor, né, o melhor é nem 

experimentar, né?” (PAQ – 4) 

 

“Eu, pra mim no meu caso, na minha recuperação, quanto mais ferramenta melhor. 

Agora, sem beber. Tudo que falar que é recuperação, é sem beber”. (PAQ – 4) 

 

 

 Esta última fala mostra a vinculação da ideia de abstinência com a de ausência de 

doença. Quando o profissional afirma que “tudo que falar que é recuperação, é sem beber”, 

ele está dizendo que fora desses moldes não existe recuperação, ou seja, não existe saúde. A 

lógica do uso de drogas como doença, mesmo que o sujeito estabeleça uma relação saudável 
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com a sua droga de uso, é um dos aspectos que fundamenta a abstinência como objetivo 

único defendido por estas instituições.  

“Olha, eu vou no que tá escrito. Tanto no NA quanto no AA. Desde de 1942 quando 

a Organização Mundial da Saúde declarou que ‘Alcoolismo é doença que o...’ tá até 

atrás do Livro Sóbrio, né, descrito lá que o único método é evitar o primeiro gole, 

eu acredito que o único método de parar é evitar. Acho que é o primeiro pico, a 

primeira fumaça, o primeiro trago, o primeiro gole...” (FAQ - 3) 

  

 

No discurso dos familiares, as representações sobre a abstinência são, na sua grande 

maioria, de adoção dessa prática como único objetivo possível de tratamento. Para os 

familiares, o dependente químico é compulsivo e, dessa forma, não teria outra maneira de 

ele sair do problema que não fosse pela interrupção do uso, pois qualquer quantidade ativaria 

o aspecto da compulsão, sendo o problema mantido na vida do usuário. Além disso, as 

alterações trazidas pelo consumo das substâncias podem atrapalhar no autocontrole do 

usuário em utilizar pouco.  

“Não, eu sou radical pra isso, E. Não existe meio termo. A gente usa muito em centro 

de tratamento ou até em grupo de auto-ajuda. Não existe ‘mulher meio-grávida’. Ela 

não tá ‘meia-grávida’, ou ela tá grávida ou ela não tá. Ou você tá fora disso ou você 

não tá. Não existe você reduzir. Você vai reduzir por um tempo e dali a pouco você 

vai voltar. Você não vai conseguir ficar numa dose, você vai querer o garrafão. Você 

não vai conseguir ficar numa pedra, você vai querer trinta. Você não vai conseguir 

ficar numa cheirada, você vai querer cheirar a noite inteira. Não sou adepto disso 

não, de ‘redução de coisa’ não. É cortar, é pra cortar...” (FAQ – 2) 

“Não. Tem que parar mesmo. A pessoa que é doente com essa, com bebida, com 

droga, tem que parar. Não existe ‘Ah, só um dedinho’. Esse um dedinho...não é o 

suficiente pra eles. Então é realmente não beber mesmo”. (FAQ – 1) 

 

“É uma doença que não tem cura, mas eu acho que o pri...a pessoa tem que ficar 

abstinente, ela tem que tentar sair, porque é uma escravidão, é uma escravidão”. 

(FAQ – 4) 

 

 Em relação a redução de danos, mais uma vez há uma grande concordância nos dois 

grupos. Proporcionalmente, a presença de representações positivas sobre essa proposta foi 

igual nos dois grupos, enquanto as representações negativas foram majoritárias no grupo de 

profissionais (Quadro 70) e bem presentes no grupo de familiares vinculados à APADEQ, 

apesar de se apresentarem proporcionalmente o dobro no grupo de profissionais (Quadro 

71). As representações neutras no grupo de familiares foram predominantes, mas tal 

presença pode se dever a um possível aspecto. As representações mais frequentes dos 

familiares não foram nem positivas e nem negativas pelo fato de a maior parte não saber da 

existência dessa proposta antes de o entrevistador ter a apresentado a eles. Ou seja, tal objeto 
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nem se faz presente dentro do rol de conhecimentos dos familiares sobre abordagens 

terapêuticas, demonstrando, mais uma vez, a dificuldade da RD em se fazer presente no 

imaginário coletivo da dimensão sociocultural.  

REPRESENTAÇÕES SOBRE A “REDUÇÃO DE DANOS” – PROFISSIONAIS 

APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 4 1 6 

Quadro 70 

REPRESENTAÇÕES SOBRE A “REDUÇÃO DE DANOS” – FAMILIARES 

APADEQ  

Representações 

positivas ou 

favoráveis 

Representações 

negativas ou 

desfavoráveis 

Representações 

neutras 

Total de 

representações 

1 2 3 6 

Quadro 71 

 Desse modo, o “desconhecimento” foi a resposta mais frequente à proposta da 

redução de danos no discurso dos familiares (Quadro 72), enquanto a representação 

predominante no discurso dos profissionais foi a de “ineficácia” dessa proposta para a 

terapêutica dos usuários (Quadro 73). 

Profissionais – APADEQ  

Representações sobre “redução de danos” Frequência 

1º - Ineficácia 3 

2º - Reconhecimento da eficácia 1 

Desconhecimento total 1 

Defesa de diversas estratégias, menos RD 1 

Total de representações 6 

Quadro 72 

 

Familiares – APADEQ 

Representações sobre “redução de danos” Frequência 

1º - Desconhecimento 3 

2º - Descrença na eficácia 1 

Discordância 1 

Aceitabilidade secundária 1 

Total de representações 6 

Quadro 73  
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 As representações sociais dos profissionais da APADEQ de que o enfoque da RD é 

ineficaz como terapêutica é condizente com toda a estrutura discursiva dos mesmos. Pautado 

nas representações sobre abstinência total, é esperada a não aceitação dos profissionais pela 

RD, partindo do ponto de que eles enxergam o usuário problemático como um indivíduo 

incapaz de ter uma relação mínima com a droga, sendo impossível a redução ou a 

substituição por alguma substância menos danosa. O problema está na pessoa, não no tipo 

de substância e nem no contexto do entorno, sendo dessa forma a reformulação da pessoa o 

caminho.  

“É...eu não acredito muito em redução de danos, não”. (PAQ – 3) 

“Então, eu já tive experiência com três tipos de tratamentos. Primeiro foi a redução 

de danos no CAPS, uma pequena parte daquele tratamento que a gente tem aqui em 

São João. Eu não acho que é um que, pelo que eu percebi, não é uma coisa bem-

sucedida. Porque, um dependente químico reduzir uma coisa e continuar usando 

outra....é...uma hora isso não vai dar certo, né?”. (PAQ – 2) 

 

Chama atenção, além disso, a representação de um profissional sobre a redução de 

danos, demonstrando total desconhecimento sobre a existência desse enfoque. Ao ser 

indagado sobre o que achava da perspectiva da RD, o mesmo respondeu:  

“Obrigatório. Faz se a pessoa quiser. Eu acho que o tratamento vai 

propiciar, com certeza, uma redução dos danos que as drogas estão 

ocasionando na vida do dependente. Quer seja profissional, no 

estudo, ou no relacionamento com as pessoas, no relacionamento 

com a família. Com certeza vai...vai mitigar essa...esses danos. Vai 

mitigar. Isso a gente vê claramente. Quando a pessoa absorve o 

tratamento, melhora muito. Como tudo aconteceu, ou estava 

acontecendo, dá uma melhorada muito boa.” (PAQ – 5) 

 

 Fica perceptível que o profissional desconhece a existência desta abordagem teórica 

e técnica, colocando como “redução de danos” o que o tratamento na APADEQ vai propiciar 

ao usuário. 

 Ante a menção da existência da redução de danos aos familiares entrevistados da 

APADEQ, a maioria demonstrou desconhecimento sobre essa abordagem, respondendo 

sobre a abstinência quando a pergunta também contemplava a RD como uma proposta 

possível. Desse modo, compreende-se que a RD se coloca como uma perspectiva muito 

estranha aos familiares, sendo o enfoque que, dentro das propostas de tratamento no campo 

de álcool e outras, se coloca como o que sofre mais resistência no discurso dos familiares e 
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profissionais da APADEQ, notando-se, na fala de alguns familiares uma nuance de 

“absurdo” com a existência de uma proposta como esta.  

“Mas, assim, é o meu ponto de vista, esse negócio de ir parando aos poucos não 

existe não. A pessoa, quando ela quer, ela para. Imagina, eu parei de usar cocaína 

e vou usar cachaça. Não faz sentido, né?” (FAQ – 4) 

 

7.3.8. Comparativo das representações sobre “responsáveis pela ineficácia do 

tratamento” 

Por fim, em relação as representações sobre “quem seria o responsável pela ineficácia 

do tratamento”, novamente se percebe haver grande concordância nas representações dos 

dois grupos. No conjunto de representações dos profissionais da APADEQ, a maior parte é 

composta pela ideia de que é “a pessoa” do usuário a responsável pela ineficácia (Quadro 

74), enquanto no conjunto de respostas dos familiares, a maior parte das representações 

também indicam que é “a pessoa” do usuário a responsável (Quadro 75).    

Profissionais – APADEQ  

Representações sobre “Responsável pela ineficácia do 

tratamento” 
Frequência 

1º - A pessoa 5 

2º - Família 1 

Conjunto de fatores 1 

Total de representações 7 

Quadro 74 

Familiares – APADEQ  

Representações sobre “Responsável pela ineficácia do 

tratamento” 
Frequência 

1º - A pessoa 4 

2º - Conjunto de fatores 1 

Total de representações 5 

Quadro 75 

As representações de que a “pessoa” do usuário é a responsável pela ineficiência do 

tratamento diz do acordo teórico já identificado no discurso dos profissionais na maior parte 

das suas falas. Conforme De Leon (2014), a questão do consumo problemático de drogas é 

vista a partir da ideia de que o transtorno é o transtorno da pessoa inteira, sendo a pessoa e 

a doença aspectos indissociáveis. Mesmo que existam determinantes biológicos, 

psicológicos e sociais como geradores primários do transtorno, isso não retira a 

responsabilidade da pessoa em conduzir a vida de um modo considerado mais saudável.  
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Do lado dos familiares, a representação de que é a pessoa a responsável por seu 

tratamento, além de condizer com o discurso dos profissionais, marca a representação de que 

o problema do usuário de drogas reside apenas no sujeito e não nas relações com a família, 

com seu contexto, enfim, com as mais variadas esferas de sua vida. As representações dos 

familiares caminham no sentido de compreender que existe um querer do usuário que, se 

não acessado por ele próprio, impede a possibilidade de ação do tratamento.  

“É a própria pessoa mesmo. Porque pode tomar quinhentos mil remédios, se ela não 

quiser parar, em si não tem remédio, não tem tratamento que ajuda, nem solto, nem 

preso”. (FAQ – 1) 

“O próprio, o próprio dependente. Por que?...porque a doença é traiçoeira. Se você 

seguir aquilo que tá sendo proposto pra você, tá sendo dito pra você, você vai 

conseguir. Se você focar, ser firme, o próprio residente, ó, o próprio residente, o 

próprio usuário se deixa levar novamente por situações que ele não deveria tá 

fazendo mais”. (FAQ – 2) 

 

Do lado dos profissionais, a representação caminha no mesmo sentido, porém, 

demarcando que essa escolha só surge após o oferecimento das informações e métodos para 

que o usuário fique sem fazer o uso. A partir da tomada de conhecimento e consciência do 

residente do serviço, este dispõe da escolha em querer parar ou não.  

“Desde que você ofereça uma técnica, um método, né, eu penso que....pode ser 

algumas situações da pessoa mesmo”. (PAQ – 1) 

“Mas eu acredito que o maior responsável é o dependente químico, porque ele tem 

informação, ele tem informação, né? Mas é...a doença ela é tão forte, ela é tão sutil, 

ela costuma lembrar dos momentos bons da pessoa, ela lembra que ela tá bebendo, 

comendo churrasquinho, tocando violão no bar. Ela esquece do dia que ele foi parar 

no hospital porque ele tava vomitando bílis ou porque ele teve uma overdose. Então 

a doença arma pra cima da pessoa. Ela tem que tá vigilante. Ela tem que tá...mas eu 

acredito que o maior responsável é a pessoa, porque ela tem a ferramenta, ela sabe 

o que ela precisa fazer.” (PAQ – 4)  

 

 Por estas falas, compreende-se que a informação sobre seu problema torna o usuário, 

a partir de então, responsável pelos direcionamentos de sua vida na relação com as drogas, 

sendo essa informação algo que supera as questões de impulsividade e compulsividade no 

uso de drogas, ou seja, é como se a informação e o autocontrole tivessem primazia sobre os 

imperativos da dependência química, mesmo que esta se mantenha para o resto da vida 

acompanhando o consumidor problemático de álcool e outras drogas. 

 Essas representações de ambos os grupos fecham uma interessante coerência 

discursiva presente no conjunto de falas tanto dos profissionais quanto dos familiares 

vinculados à APADEQ. Começando pelas representações sociais sobre os usuários, em que 
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no conjunto de falas dos profissionais estes são vistos como “doentes” e no discurso dos 

familiares duas das representações sobre essa figura são de que são “doentes” e “pessoas 

fracas”, compreende-se que o foco do problema e da solução se encontra na figura do 

usuário, uma vez que a doença é entendida como uma condição existente dentro do usuário, 

não sendo visualizada como algo possivelmente construído a partir de um conjunto de 

fatores. Além disso, a visão de que o usuário seja uma “pessoa fraca”, como já analisado 

antes, parte da ideia de que são pessoas que não possuem autocontrole, sendo isso crucial 

para a saída do problema.  

 Sobre as representações sociais em torno do “uso de drogas”, podemos destacar aqui 

a forte presença da representação de “doença” no discurso dos profissionais. Tal 

representação afasta a visualização do problema como algo que pode ter contribuições de 

outras esferas que não a exclusivamente individual. Partindo das representações trazidas, 

quando os profissionais entendem que existe uma doença dentro do sujeito que ocasiona a 

dependência, ele ignora de modo importante a influência de outros fatores no 

estabelecimento do problema e, dessa forma, coloca apenas no indivíduo a possibilidade de 

resolução da sua questão.  

 Analisando os eixos de representações sociais historicamente identificados, pode-se 

destacar a forte presença do eixo médico em ambos os grupos e do eixo moral no conjunto 

de falas do grupo de familiares. A partir de nossa digressão histórica, percebe-se que o 

alinhamento destes dois eixos promove o que chamamos de crítica à autonomia do usuário 

e o fomento à heteronomia médica. Desse modo, aqueles que não seguem os caminhos 

trazidos pela medicina, mesmo que de modo involuntário, são criticados pelo uso de sua 

autonomia, compreendendo que a forte presença destes dois eixos pode auxiliar na 

explicação das representações da pessoa do usuário como responsável pela ineficácia de seu 

tratamento. 

 Em relação aos modelos teóricos adotados nas representações dos dois grupos, a forte 

presença do Modelo Moral no discurso dos profissionais é mais um elemento que contribui 

para o que já viemos tratando até aqui. O Modelo Moral parte do pressuposto de que aspectos 

da disciplina, do autocontrole, da adoção de valores, entre outras questões (Marques, 2001; 

Pillon & Luis, 2004; Duarte & Morihisa, 2008; Alves, 2009; Perrenoud & Ribeiro, 2011; 

Cordeiro, 2013), são aspectos cruciais no tratamento dos usuários. Se não seguidos, o 

insucesso pode se dever a isso, pois os usuários em tratamento não serão capazes de assimilar 

estes ensinamentos morais importantes para a manutenção da interrupção do uso, como visto 

no discurso de vários profissionais.  
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 As representações sociais sobre a “família do usuário” também nos ajudam a 

entender a construção da imagem do usuário como responsável maior pelo seu tratamento. 

A baixa presença de representações de ambos os grupos de que a família pode ser 

“corresponsável pelo problema”, algo muito presente, por exemplo, no conjunto de falas dos 

profissionais do CAPS AD, exime em grande parte a família de responsabilidade sobre a 

ineficácia do tratamento. Além disso, a representação social da família como “sofredora”, 

algo predominante nos dois grupos vinculados à APADEQ, traz a visão da família como 

vítima de um acometimento que vem do indivíduo, representação incompatível com a de 

“corresponsável pelo problema”.  

 Analisando as representações sobre os “profissionais” advindas dos dois grupos e 

correlacionando os achados com a visão dos usuários como responsáveis pela ineficácia do 

tratamento, percebe-se que a alta presença de representações positivas sobre a figura do 

profissional também a exime de qualquer influência na ineficácia do tratamento. Se 

analisadas mais a fundo as representações presentes no discurso dos profissionais da 

APADEQ sobre a figura do profissional (“fonte de informação”, “promovedores de 

conscientização” e “apoio/ acolhimento”), compreende-se o porquê dos profissionais 

afirmarem que, se o usuário dispõe de informações, ele passa então a ser responsável sobre 

a ineficácia, uma vez que os profissionais já o informaram e o conscientizaram, estando a 

escolha agora nas mãos dos residentes em tratamento.   

 Por fim, precisamos demarcar ainda o forte apoio de familiares e profissionais ao 

tratamento pautado na internação e pela abstinência total de substâncias. A internação faria 

com que, ao mesmo tempo, o usuário tivesse um tempo para refletir e, concomitantemente, 

para ficar abstinente. A confluência dessas situações faria com que o usuário retomasse a 

consciência e, dispondo dela, seguisse os passos necessários para ter uma “boa vida”. 

Percebe-se que tanto a internação quanto a abstinência colocam no sujeito a responsabilidade 

sobre seu tratamento, uma vez que elas dão as condições para que o mesmo volte ao seu 

estado normal e consiga sair da situação problemática em que se encontra, eximindo de 

responsabilidade variadas outras instâncias que podem estar contribuindo para o 

estabelecimento do uso abusivo de substâncias.  
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8 

Discussão 

 

 Segundo Moscovici (2012b), é tarefa da Psicologia Social debruçar-se sobre os 

modos de pensamento social, a fim de compreender de maneira profunda o status das 

mudanças presentes na sociedade. Entendendo o processo da Reforma Psiquiátrica como um 

processo social complexo, em que suas dimensões ora se alimentam ora entram em choque 

(Amarante, 2007, 2010), demonstrando que a reforma não acabou, mas continua em 

constante processo de crítica (Venturini, 2016), depreende-se que a utilização da Teoria das 

Representações Sociais se mostrou uma aposta muito oportuna para iluminar os caminhos 

complexos dessa intrincada rede de relações a partir dos objetivos do pesquisador ante seu 

problema de pesquisa.  

 Sá (1998) afirma que dentro das pesquisas em representações sociais deve-se ter 

cuidado para não estabelecermos uma relação artificial entre sujeito e objeto. A isso, 

podemos entender que nem todos os objetos são passíveis de serem representados 

socialmente por um grupo de pessoas, sendo que, em alguns casos, determinados objetos 

podem não fazer parte do horizonte de experiências das pessoas, não havendo representação 

social alguma sobre o mesmo. Faz-se necessário que um dado objeto tenha “relevância 

cultural” ou “espessura social” para que se originem representações sociais sobre ele. Nesta 

pesquisa, podemos afirmar que a maior parte dos fenômenos que foram levados ao contato 

com os entrevistados possuíam tal relevância, trazendo à tona representações sociais muito 

frutíferas à pesquisa.  

 Da mesma forma que alguns fenômenos podem ser representados socialmente por 

um grupo e não por outro, podemos ter representações distintas sobre o mesmo objeto a 

partir de cada grupo, e foi esse aspecto o que fundamentou nossa pesquisa, a hipótese de que 

a partir do contexto de cada grupo, diferentes representações sociais poderiam emergir nos 

discursos dos mesmos. Foi o que encontramos, distintas representações sociais que se 

aglomeravam em acordo ao lugar de fala de cada grupo, sendo a análise do contexto crucial 

para circunscrevermos de alguma maneira a emergência dessas representações.   

A partir da análise comparativa feita sobre as representações sociais emergentes nas 

falas dos grupos de familiares e profissionais dos dois serviços concluímos o seguinte: 

percebe-se haver um alinhamento maior entre as representações sociais de profissionais e 
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familiares vinculados à APADEQ do que destes mesmos grupos vinculados ao CAPS AD. 

Com isso, nota-se que a comunicação possui maior fluidez entre os grupos de familiares e 

profissionais vinculados à APADEQ, tendo, possivelmente isso, influências tanto na 

condução do tratamento quanto no direcionamento dos familiares usuários (dimensão 

sociocultural) para iniciação de um tratamento a cada tipo de serviço disponível no campo 

(dimensão técnico-assistencial).  

Entendemos que não houve grandes discordâncias entre as representações dos 

profissionais e dos familiares do CAPS AD. Compreendemos, porém, que as representações 

da dimensão sociocultural tenderam a se aproximar mais dos modos de compreensão e 

intervenção em que se sustenta a APADEQ, salvo nos casos dos familiares que tinham uma 

proximidade maior ao universo reificado. O que faremos neste tópico final é tentar 

identificar e compreender quais os possíveis obstáculos para a representação dos CAPS AD, 

com todas as suas propostas e seus modos de compreensão, como serviço bem aceito dentro 

da dimensão sociocultural, sendo os familiares os principais representantes desta dimensão 

neste estudo.  

 Como já dito, comparando as representações sociais entre familiares e profissionais 

vinculados ao CAPS AD, ficou claro que em muitos pontos houve concordâncias 

importantes entre os discursos, permitindo, pelo menos com o grupo de familiares 

entrevistados, uma boa comunicação entre essas duas dimensões. Porém, chamou-nos 

atenção o fato de familiares e profissionais demonstrarem representações similares quando 

não era esperado e, além disso, apresentarem representações que não eram esperadas, pela 

própria localização de cada grupo dentro do Campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial. 

Isso será mais bem discutido em breve.   

 Tínhamos como hipótese que as representações da dimensão sociocultural estariam 

realmente mais alinhadas ao modelo de compreensão e tratamento proposto por um serviço 

da natureza da APADEQ, uma vez que já partimos da perspectiva de que existe uma 

dificuldade da dimensão sociocultural brasileira em assimilar os pressupostos teóricos e 

técnicos advindos da Reforma Psiquiátrica Brasileira, principalmente no campo de álcool e 

outras drogas. Porém, algumas descobertas nesta pesquisa nos chamaram atenção e serão 

discutidas nessa parte final de nosso trabalho, tocando em pontos cruciais no discurso dos 

familiares e dos profissionais vinculados a ambos os serviços, principalmente, sobre aquilo 

que tange ao CAPS AD e tudo o que ele representa.  

 Iniciemos essa discussão pelo que faz com que a APADEQ, como instituição que 

atende às demandas dos usuários de álcool e outras drogas em São João Del Rei, se 
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mostrasse, pelo menos nesta pesquisa, como um serviço mais alinhado às representações 

sociais dos familiares vinculados à instituição. O primeiro ponto a se tocar é em relação à 

visão que os profissionais da APADEQ possuem sobre o familiar do usuário de álcool e 

outras drogas. Ficou perceptível no discurso dos profissionais a dimensão de sofrimento que 

acompanha os familiares destes personagens. Nas falas dos profissionais da APADEQ, 

percebe-se que eles conseguem trazer de modo muito mais aprofundado as situações, os 

sentimentos, as dificuldades que os familiares possuem, os direcionamentos do que deve ou 

não deve ser feito.  

 Se compararmos isso com o discurso trazido pelos profissionais do CAPS AD, o que 

percebemos é um conjunto de representações um pouco mais distantes do que os familiares 

realmente passam com seus membros usuários, colocando o apoio da família ao usuário 

como aspecto mais relevante na condução do tratamento, relegando ao segundo plano a visão 

de que também a família se encontra adoecida, possuidora de diversas situações que a coloca 

em situação de vulnerabilidade. O que ficou perceptível algumas vezes no discurso dos 

profissionais do CAPS AD é de que os familiares seriam importantes causadores dos 

problemas vivenciados pelo usuário, enquanto os profissionais da APADEQ os colocam 

como codependentes, sofredores de situações similares que acometem os consumidores 

problemáticos de substâncias psicoativas.   

 A superficialidade sobre a família trazida no discurso dos profissionais do CAPS AD 

se comparada com a maior profundidade trazida sobre esta esfera pelos profissionais da 

APADEQ pode trazer importantes implicações tanto no direcionamento dos usuários quanto 

na manutenção destes em cada um dos serviços. Um aspecto crucial para o familiar do 

usuário é a sensação de acolhimento ante toda a confusão emocional em que se encontra ao 

lidar com as crises de seus familiares usuários. Tendo a família um lugar mais destacado 

dentro da proposta da APADEQ, estes podem se sentir mais bem acolhidos e compreendidos 

diante deste problema, sendo este um aspecto crucial para o direcionamento dado à situação 

do usuário de álcool e outras drogas.  

 Para Saraceno (1999), a doença não se localizaria de modo isolado e culpabilizante 

no interior do sujeito, mas na interação entre os membros da família, em seu território virtual. 

Para ele, o objeto da terapia não poderia deixar de ser a família, buscando reintegrar uma 

comunicação clara que fosse capaz de colocar os membros em uma relação dialética. A 

família, segue o autor, deve passar da condição de cúmplice ou vítima para a assunção do 

papel de protagonista que traz tanto consenso como dissenso concomitantemente, mas, de 

qualquer maneira, “senso”.  
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 O que Saraceno (1999) traz é exatamente a dicotomia percebida sobre a família nas 

representações trazidas por cada grupo de profissionais. De um lado se percebe uma 

aproximação maior das representações para a ideia de família como vítima, de outro, da 

família como cúmplice do problema, corresponsável. Em ambas as situações, a resposta que 

se dá diante dessas representações é da não percepção da família como protagonista, uma 

vez que ou se retira o sujeito de seu contexto a fim de dar o “descanso” à família devido à 

sobrecarga ou deposita-se na família a responsabilidade pela mudança de um contexto 

territorial que não cabe apenas a ela mudar, sendo este também o trabalho de profissionais 

que procuram a verdadeira Reabilitação Psicossocial, que seria a mudança do contexto e não 

do sujeito adoecido (Saraceno, 1999). 

 Saraceno (1999) aponta que um dos aspectos mais relevantes na Reabilitação 

Psicossocial dos sujeitos adoecidos é a mudança de seu contexto. Neste sentido, seria mais 

interessante aos profissionais a percepção não da doença do sujeito, mas de seu patrimônio. 

O patrimônio seria um inventário das proteções e riscos de que dispõe a pessoa adoecida 

para a construção de espaços capazes de lhe dar maior autonomia, sendo este o foco desejável 

de trabalho dos profissionais a fim de provocarem mudanças em seus contextos.  

O que se percebe, a partir das representações tanto dos profissionais da APADEQ 

quanto do CAPS AD, é que o foco pode estar mais voltado ao adoecimento em si, e não tanto 

no patrimônio desse sujeito, ou seja, na família e na comunidade como parte integrante do 

mesmo, sendo a marcante diferença nas representações dos profissionais de cada serviço a 

percepção de que a família pode ser cúmplice ou vítima do problema, sendo a segunda 

representação tendente a viabilizar maiores ações de acolhimento do que a primeira.      

 E é a partir dessa percepção de acolhimento advindo dos familiares que chegamos ao 

segundo ponto, o da não visualização do CAPS AD como um serviço capaz de dar conta das 

situações de crise. Nos discursos dos quatro grupos de entrevistados é trazida a representação 

de que o CAPS AD não dá conta das situações de crise, chamando muita atenção o fato de 

os próprios profissionais do CAPS AD não conseguirem visualizar isso sobre o próprio 

serviço em que trabalham.  

 Mesmo que o CAPS AD não viesse a ser um local de suporte às situações de crise, 

existem serviços na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) capazes de atender a estas 

situações como, por exemplo, as Salas de Estabilização, as UPAS 24 horas, os pronto-

atendimento de urgência e emergência dos hospitais, as enfermarias especializadas nos 

Hospitais Gerais, as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Acolhimento, entre outros, 

sendo o acesso a estes leitos regulado em referência aos critérios clínicos e de gestão 
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intermediados pelo CAPS de referência (Portaria nº 3088/11). Apesar disso, percebe-se que 

os entrevistados dos quatro grupos não visualizaram o CAPS AD como capaz de articular 

estes pontos da rede para dar conta destas demandas, sendo as representações sobre este 

serviço, na maioria das vezes, a de um serviço ineficaz para resolução das situações mais 

graves.  

 Apesar de na Portaria 3088/11 as Comunidades Terapêuticas estarem presentes no 

bojo de serviços oferecidos aos usuários de álcool e outras drogas, esta não pode ser pensada, 

pelo menos pelos profissionais do CAPS AD, como a primeira opção de encaminhamento 

aos casos graves. Existe uma gama de possibilidades primeiras que deveriam colocar tais 

serviços como a última opção, sendo a utilização de outros dispositivos da rede acionados a 

fim de dar conta das situações de crise e outros pontos acionados e articulados para as 

situações fora da crise.  

 Deste modo, se os próprios profissionais do CAPS AD não conseguem representar 

este dispositivo como capaz de gerir os casos graves, dificilmente essa representação será 

desfeita no imaginário coletivo da dimensão sociocultural, como a dos familiares. Com isso, 

a representação de que as Comunidades Terapêuticas são serviços mais especializados para 

o atendimento às demandas dos usuários problemáticos de álcool e outras drogas continua 

sendo predominante, com o CAPS AD se encontrando ainda como um serviço muito 

periférico para esta demanda, pelo menos no contexto específico de nosso estudo, em um 

município de médio porte de Minas Gerais. Haja visto, a percepção de que a ineficácia dos 

serviços disponíveis na rede pública é o que fundamenta a legitimação social que as 

instituições de internação necessitam, é algo que já vem sendo apontado a tempos na 

realidade brasileira (Delgado, 2011).  

 Basaglia (2005), ao trazer da experiência de desinstitucionalização italiana, ressalta 

a importância do fechamento de toda e qualquer instituição de internação. Para ele, a 

presença destas instituições teria um caráter de contaminação ideológica, representacional. 

A presença do Hospital Psiquiátrico, no exemplo da Reforma Psiquiátrica Italiana, 

expandiria para toda a cidade uma mudança de critérios em relação aos casos tratados pelos 

serviços substitutivos. Com a presença do hospital, todos os casos poderiam ser considerados 

graves, com sua ausência, nem todos. A presença do hospital, por si só, cria justificativas 

para o adoecimento, mesmo que o fenômeno não se coloque como tal. Sua presença ou 

ausência é capaz de mudar uma cadeia de representações.   

A necessidade de tal medida apontada por Basaglia se devia a algo similar ao que 

percebemos hoje com a presença de serviços de internação dentro da RAPS. A existência de 
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instituições de internação como um dos serviços oferecidos dentro da rede faz com que estas, 

muitas vezes, sejam vistas como a opção mais fácil para o trato com as situações complexas 

que surgem no dia a dia dos serviços que deveriam ser substitutivos, além de modificar os 

critérios do que são casos graves ou não. Com isso, tem-se a impressão de que, com a 

existência dessa possibilidade de encaminhamento, perdem força outras ações que poderiam 

auxiliar na diminuição das situações de crise e a consequente destinação à internação, como 

a articulação de pontos do território e um melhor trabalho com a família e a comunidade, 

fortalecendo a rede de apoio dos usuários de álcool e outras drogas. 

 Com isso, o que se percebe é que, a partir das representações de todos os grupos 

entrevistados, o CAPS AD não consegue dar conta das situações de crise, mas, na prática, 

parece também não trabalhar bem com as situações fora das crises. Para isso, apontemos 

algumas situações que fundamentam tal afirmação. No relato dos profissionais, a ideia do 

CAPS AD como um dispositivo que deve garantir a articulação e a integração dos pontos de 

atenção na rede de saúde no território a fim de promover a autonomia dos usuários (Portaria 

nº 3088/11) é algo que não aparece muito no conjunto das falas.  

 Desse modo, diante dessa baixa potência do CAPS AD, percebe-se que as situações 

de crise podem se tornar mais propensas ou representadas como tais de modo mais frequente, 

podendo ter sido evitadas caso este trabalho para fora dos muros do serviço viesse a ser feito 

de modo mais cotidiano. O relato de um dos profissionais sobre um usuário do serviço que 

vivia em crise e que saiu dela quando uma instituição beneficente passou a articular diversos 

pontos de atenção da rede setorial, intersetorial e comunitária, mostrou o quão profícuo pode 

ser um trabalho neste sentido para a prevenção às situações mais graves.   

 Porém, como relatado por este próprio profissional e por outros, “faltam pernas ao 

CAPS AD”. A isso, podemos entender a falta de investimento do poder público neste 

serviço, sendo trazida por alguns dos profissionais a carência na contratação de mais 

profissionais de nível superior e técnico, além de aspectos materiais, como um carro para a 

locomoção dos usuários do serviço, o que facilitaria uma maior participação de todos no 

tratamento. Este aspecto foi ressaltado também nas falas de alguns familiares vinculados ao 

CAPS AD.  

 Segundo Bolonheis-Ramos e Boarini (2015), com a entrada das Comunidades 

Terapêuticas no bojo dos serviços financiados pelo Ministério da Saúde para atenção a 

usuários de álcool e outras drogas, houve a consequente diminuição de investimentos em 

serviços da rede de saúde pública, como os CAPS AD. Dessa maneira, diante das 

dificuldades enfrentadas por este dispositivo, esperava-se um maior aporte financeiro a fim 
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de que o serviço pudesse funcionar o mais próximo de toda a sua potencialidade, porém, o 

caminho que se desenvolveu foi o contrário com a retirada de investimentos dos CAPS AD 

e o financiamento de serviços não condizentes com a proposta da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira (RPb), esta representada pela Lei 10.216/01 (Lei nº 10.216/ 2001) e considerada 

pela Portaria 3.088/11 (Portaria nº 3088/ 2011). Sem suporte material e de pessoal, 

compreende-se as dificuldades impostas aos CAPS AD na execução das ações tanto fora 

quanto nos momentos de crise.  

Porém, para além das questões de recursos materiais e pessoais ressaltadas acima, 

bem como das representações sobre as possíveis ações do CAPS AD, precisamos destacar 

aqui outro ponto, o do desalinhamento apresentado no discurso dos profissionais 

entrevistados do CAPS AD com as dimensões teórico-conceitual e técnico-assistencial do 

Campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial.  

Em relação aos choques com a dimensão técnico-assistencial, percebe-se que alguns 

profissionais do CAPS AD em muitos momentos entram em conflito com a própria 

proposição dos serviços em que trabalham ao não enfatizarem o desenvolvimento das 

estratégias de redução de danos, ao não diversificarem estratégias de cuidado, como trazido 

no relato de um dos profissionais, ao não desenvolverem atividades no território, como já 

apresentado acima e, por fim, ao colocarem a internação como uma das principais saídas às 

situações de crise, não dando ênfase aos serviços de base territorial e comunitária, todas 

estas, diretrizes destacadas na portaria que institui a RAPS (Portaria nº 3088/11), sendo o 

CAPS responsável pela organização da demanda e da rede de cuidados no âmbito de seu 

território (Portaria nº 336/02). 

 Em relação ao desalinhamento com a dimensão teórico-conceitual, percebe-se, no 

discurso de alguns profissionais, contradições no que se refere aos pressupostos teóricos 

relacionados à Reforma Psiquiátrica, base para a criação de serviços substitutivos como o 

CAPS, e contradições em relação à proposta da redução de danos, ao afirmarem que aceitam 

a RD, porém colocam a abstinência como objetivo a ser alcançado, sendo a RD uma proposta 

secundária e oposta à abstinência total.  

 Primeiro, é preciso enfatizar que a redução de danos não é uma proposta contrária à 

abstinência total, sendo este objetivo um dos possíveis dentro do espectro de possibilidades 

oferecidas pela RD em acordo com a escolha do usuário dentro de seu projeto terapêutico 

(Lopes & Gonçalves, 2018). Deste modo, sendo a abstinência uma possibilidade, não há 

porque colocá-la como contrária à esta proposta. Porém, o que se percebe é a separação entre 

estas duas propostas no discurso de alguns profissionais, demonstrando haver uma 
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incompreensão teórica sobre a RD, sendo esta enfatizada na dimensão jurídico-política a 

partir de documentos norteadores do Ministério da Saúde como A Política do Ministério da 

Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Drogas (Ministério da Saúde, 2004a) 

e a Portaria 3.088/11 que institui a RAPS (Portaria nº 3088/ 2011). 

 A perspectiva da redução de danos não se limita apenas a ideia de trabalhar a 

terapêutica do usuário a partir da diminuição do consumo de uma dada substância a um nível 

adequado e nem pela troca de uma substância por outra. Muito menos se resume aos 

programas de troca de seringas, como muitas vezes ressaltado pelos mais leigos. As ações 

em RD são muito amplas e devem também ser desenvolvidas no território, não sendo estas 

estratégias restritas apenas à questão do uso e abuso, mas sobre as situações que envolvem 

questões de vulnerabilidade social como desemprego, laços sociais frágeis, moradia, entre 

outros (Ministério da Saúde, 2015a). No discurso dos profissionais, percebe-se que tais 

aspectos não foram vinculados à redução de danos em nenhum momento, dando a impressão 

de que as ações em RD são restritas apenas às questões do uso e abuso, não compreendendo 

esta lógica como uma lógica ampliada de cuidado (Ministério da Saúde, 2004a).    

O segundo ponto, o de desalinhamento com os pressupostos teóricos da Reforma 

Psiquiátrica, se refere tanto a questão da ênfase dada aos serviços de internação por alguns 

profissionais como pela fala de um dos profissionais de que “deveriam ainda existir hospitais 

psiquiátricos, sendo este um dos pontos de falha das conquistas proporcionadas pela RP”. 

Ao se apoiarem na internação como um dos principais modelos de acolhimento às demandas 

dos usuários problemáticos, os profissionais estão indo contra toda a lógica que institui a 

ideia da criação dos CAPS como um modelo substitutivo a fim de evitar a utilização de 

serviços de internações de médio e longo prazo (Ministério da Saúde, 2004b), demarcando 

um ponto de retrocesso às conquistas trazidas pela RPb. 

 A fim de compararmos a importância deste alinhamento, notamos que no discurso 

dos profissionais da APADEQ houve pouquíssimas ou quase nenhuma desarticulação 

teórica e técnica com os aspectos basilares que fundamentam o serviço da APADEQ. A 

alternativa trazida ao serviço de internação e pautado na lógica da abstinência total de 

substâncias, no discurso dos profissionais da APADEQ, deveria ser os grupos de mútua-

ajuda (AA, NA etc.), demonstrando este alinhamento técnico e teórico dos profissionais um 

aspecto de fidelidade às representações que estes carregam sobre o fenômeno das drogas e 

sobre os meios de intervenção. Em nenhum momento os profissionais da APADEQ 

apresentaram o CAPS AD como uma opção de serviço aos usuários de álcool e outras drogas. 
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 Não conseguimos visualizar a mesma postura dos profissionais do CAPS AD. A 

indicação de serviços que preconizam a internação e a abstinência total de substâncias se 

coloca como um ponto de desarticulação entre a natureza do serviço e o funcionamento da 

equipe de trabalho, fazendo com que o CAPS AD não consiga atingir todo o potencial 

pensado em sua criação. Dados do IPEA (2017) mostram que tal situação não se restringe 

apenas ao que fora encontrado nesta pesquisa. Segundo o estudo, 35,2% dos 

encaminhamentos de usuários às CTs foram feitos pelos CAPS AD.       

 O que parece demarcar a forte contraposição dos profissionais da APADEQ ao 

serviço oferecido pelo CAPS AD não é o fato de este se colocar como um serviço aberto, 

mas sim o fato de teoricamente o CAPS AD se alinhar a lógica da redução de danos, em que 

a questão da abstinência não se coloca como um pré-requisito para a assunção do tratamento. 

Percebe-se que as maiores críticas presentes no discurso dos profissionais da APADEQ 

residem na ideia de que não existe recuperação que não seja pela adoção da abstinência total 

de substâncias, uma vez que a representação de usuário problemático de drogas também é 

muito distinta da que os adeptos da redução de danos possuem. Para os profissionais da 

APADEQ, o consumidor assíduo possui uma doença que o leva à dependência e, dessa 

forma, um nível adequado de uso ou a substituição por outra substância menos danosa são 

medidas inconcebíveis, pois o dependente químico é compulsivo e a única forma de ele 

poder tocar sua vida é sem a presença de qualquer droga.  

 Vale ressaltar que, tanto no discurso dos profissionais quanto dos familiares 

vinculados à APADEQ, a contraposição à perspectiva da RD não foi apresentada com 

representações de que este enfoque fosse uma medida de estimulação ao uso. O que surgiu 

no discurso dos profissionais é que a redução de danos se coloca como uma terapêutica 

ineficaz, uma vez que o uso de outra substância ou a diminuição da mesma mantém o 

consumidor fora de controle de suas vontades, impedindo uma tomada de decisão 

consciente. No discurso dos familiares a impressão que ficou ao trazerem suas 

representações sobre a RD é de que esta não seria uma proposta terapêutica, parecendo 

absurda uma proposição como esta.   

 Um aspecto muito predominante no discurso dos profissionais da APADEQ e que 

mostra sua forte pertinência teórica foi o uso de “jargões”, muito presentes na literatura que 

embasa teoricamente os serviços desta natureza (De Leon, 2014). O uso de falas como “a 

dependência química não é uma doença contagiosa, mas contagiante”, “uma dose pra mim 

é muito e mil não bastam”, entre outras frases, repetidas por diferentes profissionais 

entrevistados, marcam o alinhamento que todos possuem em torno da visão que a instituição 
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possui sobre a questão, fazendo com que a linha de tratamento seja muito consistente, uma 

vez que todos compartilham de representações muito similares entre si, podendo isso 

influenciar nas práticas terapêuticas do dia a dia. 

 A boa articulação apresentada no discurso dos profissionais da APADEQ pode ser 

uma das explicações para que este serviço se apresente de modo muito consistente no 

imaginário coletivo da população de São João Del Rei, sendo muitas vezes lembrado como 

referência ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas na região. Junta-se a isso, o 

fato de boa parte da equipe já trabalhar junta há 20 anos, segundo relato de um dos 

entrevistados, mais um aspecto influenciador na coerência teórica e técnica percebida no 

conjunto discursivo dos profissionais entrevistados. Podemos afirmar aqui também que a 

visão sobre o campo assistencial a usuários de álcool e outras drogas é outro aspecto 

determinante para esta percepção sobre a APADEQ.  

 Não podemos esquecer o que traz Moscovici (2012b) sobre o papel da tradição na 

construção das representações sobre um objeto. Segundo o autor, a tradição possui papel 

preponderante na tarefa de organizar o universo consensual, de transformar em familiar 

aquilo que parece não familiar, tornando mais cômoda a organização dos fenômenos que se 

apresentam aos olhos humanos. Nesse processo, continua o autor, o passado possui 

prevalência sobre o presente, a memória supera a percepção mais recente da realidade. 

Podemos pensar que a tradição da APADEQ e tudo o que ela representa no campo de álcool 

e drogas em São João Del Rei, além da visão sobre saúde mental do imaginário coletivo da 

cidade, possuem influência no maior alinhamento de representações dos familiares com este 

serviço, sendo o CAPS AD um serviço ainda muito recente, com pressupostos teóricos e 

técnicos ainda novos. 

 Pegando o exemplo visto na APADEQ e tentando pensar possibilidades para um 

maior alinhamento teórico e prático nos CAPS AD, não há como não ressaltar o que fora 

trazido pelo psiquiatra Luiz Cerqueira em relação à questão da “Formação de profissionais 

de novo tipo”. A partir do que Cerqueira (1984) chamava de “novos conceitos assistenciais”, 

noções importantes para a reformulação da assistência psiquiátrica no país, ele colocava 

como prioridade primeira a formação de novas disciplinas, saberes e profissionais de novo 

tipo. É fato que nos últimos anos, dentro da dimensão teórico-conceitual do país, houve a 

incorporação de novas disciplinas e saberes condizentes com uma perspectiva mais alinhada 

aos pressupostos da Reforma, porém, faz-se necessário pensar se a formação de profissionais 

que fazem parte dos serviços substitutivos acompanhou estes avanços, levando em 

consideração os achados deste estudo.  
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 Para além da formação nos cursos de graduação, devemos pensar na questão da 

formação continuada dos profissionais. Os cursos de capacitação em álcool e outras drogas 

se constituem como boas iniciativas para a formação continuada e alinhada aos pressupostos 

teóricos que embasam uma política sobre drogas a partir dos avanços da Reforma 

Psiquiátrica. Ainda com Cerqueira (1984), a importância de formar profissionais de novo 

tipo reside na necessidade de incorporar “novos conceitos assistenciais”, uma vez que sem 

o corpo técnico não há a possibilidade da ressonância destes conceitos no âmbito prático.    

 Para se ter ideia de como os choques presentes dentre e entre os serviços da RAPS 

trazem implicações importantes que tornam mais possível a utilização de serviços com 

propostas distintas das preconizadas pelos documentos do Ministério da Saúde, peguemos o 

que foi trazido por um dos familiares. Diante da procura de seu familiar a uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS), mediante uma crise, o mesmo não fora encaminhado para o CAPS 

AD como serviço especializado à demanda trazida. Não se sabe qual o motivo do não 

encaminhamento, mas vale chamar atenção para a forte desarticulação dos pontos de atenção 

da rede, tendo isso influência na busca do usuário a um serviço de internação particular.  

 Todos estes elementos analisados podem ter influência no que fora identificado no 

discurso dos dois grupos de familiares, tanto os vinculados com a APADEQ quanto os 

vinculados com o CAPS AD. A maior parte não consegue representar o CAPS AD como um 

serviço que dá conta das demandas mais graves, a maioria não possui conhecimento sobre a 

proposta da redução de danos, muitos demonstrando incredulidade com a proposta e alguns 

não reconhecendo o CAPS AD como um serviço especializado para a questão das drogas, 

vendo em instituições de internação esse caráter de especialidade. Em suma, o CAPS AD e 

sua proposta originária de tratamento ainda não são representados como deveriam ser, tendo 

isso possível influência no direcionamento e na manutenção dos usuários de álcool e outras 

drogas para outros programas de tratamento.  

 As exceções no discurso dos familiares residem nos entrevistados que se encontram 

mais próximos do universo reificado de compreensão. Dos dez familiares entrevistados, 

quatro, três vinculados ao CAPS AD e um vinculado à APADEQ, possuem algum tipo de 

aproximação com o mundo acadêmico. No discurso destes familiares, percebe-se haver uma 

boa compreensão e aceitação dos pressupostos teóricos da Reforma Psiquiátrica, da redução 

de danos, apresentando inclusive uma visão mais holística sobre o fenômeno das drogas. 

Nota-se a existência de representações que demarcam as possibilidades do CAPS AD, porém 

reconhecendo também as limitações atuais do serviço, fazendo com que a internação ainda 

seja representada como necessária nas situações graves, como alertado por Delgado (2011).  
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 Tínhamos como expectativa ao início desta pesquisa encontrar grandes diferenças 

nas representações entre os dois grupos entrevistados do CAPS AD, porém, a proximidade 

das representações foi maior do que o esperado. Não esperávamos, no entanto, encontrar 

representações sobre o modelo de tratamento aberto e sobre a RD tão bem aceitos dentro do 

discurso dos familiares do CAPS AD, da mesma forma que não esperávamos um choque 

com as dimensões teórico-conceitual e técnico-assistencial a partir das representações dos 

profissionais sobre os modelos de tratamento (aberto e internação) e os objetivos 

(abstinência total e RD).  

 Como já explicado, o fato de alguns familiares do CAPS AD terem maior 

proximidade com o universo reificado de compreensão (meio acadêmico) pode ser uma 

explicação para uma melhor aceitação, principalmente, da perspectiva da redução de danos. 

Se compararmos com as representações dos familiares da APADEQ, o ponto de maior 

divergência em relação ao CAPS AD não foi o fato de ser um modelo aberto, mas a ênfase, 

pelo menos na teoria, da abordagem da RD.  

 Apesar do maior alinhamento das representações centrais dos familiares da 

APADEQ com os profissionais do serviço, algumas representações surgiram no discurso dos 

mesmos, denotando a percepção de que existe algo dentro do modelo de internação e pautado 

na abstinência que os incomoda e causa estranheza. Alguns disseram que a retirada do 

usuário de seu contexto de uso talvez não seja algo tão eficaz, uma vez que a interrupção das 

drogas se deve à internação, retomando o uso logo que voltam ao seu contexto. Tal 

representação abre espaço para uma visão mais ampliada do fenômeno, em que a questão 

problemática não reside apenas na pessoa do usuário, mas a partir de várias circunstâncias 

presentes em sua vida. Neste ponto, podemos pensar que a tradição possui primazia sobre a 

leitura atual, mas em alguns pontos a tradição falha e isso é o que permite o surgimento de 

novas representações.  

 Essa pesquisa serviu para nos mostrar que dentro da dimensão sociocultural, apesar 

das resistências trazidas pelos aspectos mais tradicionais de seus esquemas pré-existentes, 

residem possibilidades de que novas representações sociais, estas mais alinhadas aos 

avanços da Reforma Psiquiátrica, possam residir no imaginário coletivo da sociedade 

brasileira. Para que tais representações sejam criadas, é preciso ainda superar alguns 

obstáculos presentes tanto na dimensão técnico-assistencial (formação de profissionais de 

novo tipo, formação continuada) quanto na dimensão jurídico-política (investimento público 

em  recursos humanos e materiais nos serviços substitutivos, retirada de serviços não 

condizentes com a lógica do campo da saúde mental e atenção psicossocial na RAPS) a fim 
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de que as conquistas proporcionadas pela Reforma Psiquiátrica do Brasil e do mundo possam 

ressoar na dimensão sociocultural que, segundo Amarante (2007), se coloca como uma 

dimensão estratégica para a consecução dos avanços conquistados pela Reforma 

Psiquiátrica. 

 Para Moscovici (2012b), a criação de representações sociais não se dá a partir de 

apenas um indivíduo. São nas interações de pessoas e grupos que novas representações 

surgem, são transmitidas, se coadunam ou entram em choque, promovendo o nascimento e 

o findar de outras representações sociais. Ao analisarmos as falas dos grupos vinculados ao 

CAPS AD, percebemos que existem possibilidades maiores de promoção da interação destes 

dois grupos. Além disso, devemos pensar na maior interação do CAPS AD para além da 

esfera familiar, mas também com a esfera comunitária. É nesse processo de trocas que novas 

representações podem surgir.  

 Entendendo as dificuldades trazidas pelos profissionais do CAPS AD, da falta de 

investimento em recursos humanos e materiais pelo poder público, ressaltamos que uma das 

formas de modificarmos o pensamento da dimensão sociocultural é promovendo maior 

interação da dimensão técnico-assistencial com esta dimensão. Os espaços do CAPS AD, do 

território, a participação social, são importantes não apenas para a mudança do contexto das 

pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas (Ministério da Saúde, 

2015a), mas para a construção de novas representações sociais sobre o fenômeno das drogas, 

entendendo estas como capazes de catalisar as novas práticas do campo da saúde mental e 

da atenção psicossocial àqueles que delas mais necessitam.    

Nós do campo acadêmico não podemos esquecer também da responsabilidade da 

dimensão teórico-conceitual em transpor nosso conhecimento para o senso comum, aspecto 

este muitas vezes ressaltado por (Santos, 2005) como deficitário no âmbito acadêmico em 

geral. Não devemos esperar as representações sociais se alinharem para haver comunicação 

entre as dimensões. No lugar, devemos promover interações, trocas, a fim de que novas 

representações possam surgir, tornando possível o trânsito de novas ideias pelas diferentes 

dimensões do campo da saúde mental e atenção psicossocial.  

Podemos afirmar que os filtros que permitem o estabelecimento de novas 

representações, como trazido por Moscovici (2012b), não se encontram presentes apenas na 

dimensão sociocultural. Nesta pesquisa, foi possível identificar que estes filtros se fazem 

presentes na dimensão teórico-conceitual, quando vimos a ainda hegemonia da perspectiva 

da abstinência total dentro da literatura científica levantada, e na técnico-assistencial, a partir 
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das representações identificadas no discurso dos profissionais do CAPS AD sobre as 

modalidades de tratamento e seus objetivos.  

Como ressaltado por Venturini (2016), o fechamento dos manicômios foi apenas o 

pontapé para um processo que, para Basaglia, era muito mais complexo. A 

desinstitucionalização deveria ser mantida e constantemente criticada por aqueles que a 

encabeçavam, a fim de que não se transformasse em uma nova ordem do discurso, como 

fora estabelecido até então pela psiquiatria tradicional. Devemos manter uma constante 

suspensão teórica, a fim de que não engessemos novas teorias capazes de petrificar a imagem 

daqueles que sofrem psicossocialmente em nossa sociedade. O âmbito da prática é o espaço 

privilegiado para continuarmos a construção ininterrupta do campo da saúde mental e 

atenção psicossocial. É dever de todos nós, pesquisadores e trabalhadores da saúde mental 

estarmos abertos à autocrítica, sendo sua recusa um forte indicativo de que a Reforma 

Psiquiátrica não mais se lembra de onde nasceu.  

Antes de chegarmos ao fim desta discussão, vale aqui retomarmos um ponto 

importante identificado nesta pesquisa, o da não distinção de representações sobre álcool e 

sobre outras drogas. Como já dito anteriormente, a partir das respostas dos entrevistados, 

ficou perceptível que estes não traziam representações sociais específicas para o álcool e 

para outras drogas. As respostas pareceram contemplar todas essas substâncias num grande 

conjunto. Temos como hipótese desta não distinção o fato de os entrevistados avaliarem a 

situação do usuário não pelo tipo de droga utilizada, mas pela compulsão apresentada 

independente da substância consumida. É o aspecto compulsivo e involuntário do usuário 

que chama atenção dos entrevistados, não necessariamente a droga utilizada.  

O fato de familiares e profissionais estarem mais próximos da realidade do fenômeno, 

como já destacado em outros momentos, faz com que estes quebrem uma cadeia de 

representações sociais que a sociedade em geral não consegue quebrar. A realidade do 

fenômeno é de uma pessoa que se encontra em sofrimento psíquico e físico, apresentando 

comportamentos compulsivos e que denotam uma falta de autocontrole. Independente de ser 

consumido álcool (droga lícita) ou cocaína (droga ilícita), o que circunscreve a maior parte 

da experiência das pessoas envolvidas é o sofrimento, aspecto este muitas vezes não 

vivenciado pela sociedade em geral. O maior distanciamento da realidade da situação dos 

usuários permite a incorporação de representações morais, religiosas, médicas e de outras 

ordens, sendo mais possível as distinções entre o álcool e as outras drogas nas representações 

do imaginário coletivo.  
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Vale aqui destacar alguns aspectos desta pesquisa que contribuíram para a construção 

dos seus dados. O fato de o entrevistador ser psicólogo e vinculado ao meio universitário 

pode ter tido alguma influência em respostas nas entrevistas. A indicação de que a psicologia 

seria a melhor área para se compreender e intervir nos problemas advindos do uso e abuso 

de substâncias pode ter sido estimulada devido ao fato de o entrevistador ser psicólogo. Em 

outros momentos, percebeu-se que alguns profissionais da APADEQ podem ter deixado de 

tocar em alguns pontos de crítica ao campo acadêmico devido ao fato de o entrevistador estar 

inteiramente inserido neste meio.  

 Um outro aspecto identificado nesta pesquisa é sobre a capacidade de generalização 

dos resultados para outros contextos. Devemos compreender que o baixo número amostral, 

além do contexto limitado a uma cidade de médio porte de Minas Gerais, faz com que esta 

pesquisa obtenha resultados que, sim, dizem em parte da realidade brasileira, mas possui 

seus atravessamentos dos contextos político, social e histórico da cidade de São João Del 

Rei. Todos estes aspectos, inclusive, possuem importantes implicações na singularidade de 

algumas representações sociais atinentes à população sanjoanense, tornando importante o 

fomento de estudos desta natureza em outros contextos presentes em nossa vasta realidade 

brasileira.  
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 9 

Considerações Finais 

 

 Como trazido por Amarante (2007) a dimensão sociocultural é uma dimensão 

estratégica para o avanço das proposições trazidas pela Reforma Psiquiátrica para a mudança 

de visão sobre os fenômenos da loucura e dos sofrimentos advindos do uso problemático de 

álcool e outras drogas. A presente pesquisa trouxe ao pesquisador a sensação de um longo 

caminho que a RPb ainda necessita percorrer no intuito de concretizar as conquistas que um 

dia foram pensadas pelos idealizadores desse movimento.  

 Partimos da hipótese de que deveria haver uma grande barreira na dimensão 

sociocultural, neste estudo, representada pelos familiares, que dificultaria a transposição da 

visão de uma psiquiatria reformada para a sociedade em geral, podendo isso habitar o 

imaginário coletivo. Porém, o que vimos nessa pesquisa foi que a dimensão sociocultural é 

sim muito passível de aceitar algumas transformações do campo, sendo esta dificuldade 

maior localizada na dimensão que, na prática, faz ou deveria fazer a mediação desses novos 

olhares, a dimensão técnico-assistencial.  

 Reconhece-se que este estudo possui certos limites em relação à população geral, 

devendo as descobertas aqui trazidas serem tratadas em acordo com o contexto limitado do 

estudo. Devemos levar em consideração também as enormes dificuldades impostas que 

impediram um maior alcance de suas descobertas, não devendo isso desqualificar a riqueza 

das informações e conclusões aqui construídas. A fim de que possamos nos aprofundar mais 

sobre a questão de pesquisa aqui tratada, outros estudos de natureza similar poderiam ser 

propostos, reconhecendo a pesquisa em representações sociais como um excelente caminho 

teórico-metodológico para se chegar a conclusões mais diversas e mais aprofundadas sobre 

o diálogo entre as dimensões técnico-assistencial e sociocultural, ponto de profunda 

importância para uma boa articulação entre todas as dimensões do campo da saúde mental e 

atenção psicossocial.  

 Ressalta-se também a importância de fomentarmos mais estudos para a compreensão 

dos choques presentes dentro da dimensão técnico-assistencial. Compreende-se que os 

choques são possíveis e até mesmo necessários para um constante desenvolvimento de 

estratégias que melhor acolham as demandas daqueles que necessitam dos serviços de saúde, 
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sendo a comunicação o aspecto principal capaz de transformar tais choques em soluções 

propositivas aos usuários dos serviços.  

 No que fora trazido por um dos familiares vinculados à APADEQ sobre o não 

encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu familiar a um serviço 

especializado da RAPS em álcool e outras drogas, questionamos o quão desarticulada se 

encontra esta rede, dificultando muito a resolução do problema trazido por um de seus 

usuários. Já dispomos de estudos que marcam a importância da comunicação para a 

articulação entre serviços estratégicos na RAPS (Baeta, 2016), e necessitamos de mais 

estudos que compreendam profundamente este aspecto localizado na dimensão técnico-

assistencial, podendo mais uma vez a Teoria das Representações Sociais contribuir de modo 

marcante para a compreensão da comunicação.  

 Os anos de 2020 e 2021, com a pandemia da COVID-19, nos mostraram que o fato 

de um profissional dispor de um diploma, fornecido por uma instituição acadêmica, maior 

representante do universo reificado, não faz com que as representações desse personagem 

sejam constituídas estritamente por contribuições deste universo. Conforme afirma Sá 

(1998), os profissionais e teóricos não estão imunes às representações advindas do universo 

consensual. Vimos profissionais da medicina advogando pelo uso de remédios 

cientificamente comprovados como ineficazes para a cura da COVID, médicos recusando o 

uso de vacinas, adotando teorias criadas nos contextos das mídias sociais e negando aquelas 

geradas dentro do rigoroso contexto científico.  

 O que Moscovici (2012b) afirmara sobre as representações advindas do universo 

reificado (campo científico) muitas vezes não serem capazes de demover as representações 

oriundas do universo consensual (senso comum), não poderiam ter sido melhor confirmadas 

do que na realidade com ares de absurdo que hoje convivemos cotidianamente em nosso 

país. Mas não podemos achar que estas questões residem apenas no contexto atual desta 

pandemia, em que questões políticas e ideológicas atravessam toda e qualquer compreensão 

e tomada de decisão. Este aspecto sempre fez parte da compreensão de diversos fenômenos 

sociais, sendo um deles a loucura e a questão das drogas. Os estudos em Representações 

Sociais não devem ficar restritos apenas a dimensão sociocultural, devendo se estender para 

todas as outras dimensões, uma vez que todas elas são constituídas por pessoas.  
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado participante,  

você está sendo convidado(a) a participar do estudo “Representações Sociais de profissionais e 

familiares de usuários de álcool e/ou outras drogas”, coordenado pelo mestrando em Psicologia 

Matheus Campos Braga, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela 

Universidade Federal de São João del-Rei.  

Sobre o objetivo geral  

O objetivo principal deste estudo é o de compreender a comunicação entre profissionais de saúde e 

familiares de usuários de álcool e/ou outras drogas a partir das representações sociais que cada um 

desses grupos carrega sobre temáticas pertencentes a esse problema.  

Porque o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

A sua participação se deve ao fato de você ser familiar envolvido diretamente com a terapêutica de 

seu familiar, usuário de um serviço voltado ao tratamento de pessoas com problemas advindos do 

uso de álcool e/ou outras drogas, ou por ser um profissional de saúde envolvido no tratamento dos 

usuários definidos para esse estudo.  

A sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, possuindo plena autonomia para decidir 

se quer participar ou não, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será 

penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

Serão garantidas a sua confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, durante seu 

preenchimento do questionário ou participação da entrevista.  

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o 

material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador 

informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios 

de contato explicitados nesse documento.  
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Identificação do participante ao longo da pesquisa 

No presente projeto, você será identificado com um número que será intransferível.  

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa 

A sua participação consistirá em responder a algumas perguntas sobre temas referentes ao que o 

estudo se propõe investigar. A entrevista será gravada para posterior transcrição e análise das 

informações.  

 

Tempo de duração das entrevistas 

As entrevistas terão duração média de 50 minutos, a qual poderá ser interrompida a qualquer 

momento.  

Guarda dos dados e materiais produzidos pela pesquisa 

As gravações das entrevistas serão armazenadas junto ao pesquisador em local seguro. Ao final da 

pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 

e orientações do CEPSJ.  

Benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da pesquisa 

Familiar: Como benefício direto, esta pesquisa poderá proporcionar um momento de reflexão sobre 

aspectos importantes na sua relação com seu familiar usuário do serviço.  

Profissional: Como benefício direto, esta pesquisa poderá proporcionar um momento de reflexão 

sobre a própria prática, entre outros aspectos relacionados às vidas do usuário de drogas e de seus 

familiares.    

Como benefícios indiretos, você estará contribuindo para o campo de conhecimentos nessa área, 

podendo isso se traduzir em ganhos futuros para as práticas profissionais e familiares em relação aos 

problemas advindos do uso de drogas, bem como no estabelecimento de uma boa relação entre esses 

dois grupos, tão importantes para o tratamento proposto ao usuário.  

Previsão de riscos ou desconfortos e procedimentos para minimizá-los 

A pesquisa não se constitui em um fator de risco para sua saúde física, psíquica, moral, intelectual, 

cultural ou espiritual. O desconforto identificado como possível na realização da pesquisa é relativo 

ao fato de ter que responder questões que muitas vezes tocam em temas sensíveis.  

Obs: eventuais danos gerados pela pesquisa aos participantes, poderão ser ressarcidos mediante 

comprovação. 
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Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados gerais serão divulgados por meio de artigos científicos e/ou dissertação de mestrado. 

Os resultados de forma individual serão repassados por meio de encontro entre pesquisador e 

participantes, caso seja interesse dos mesmos de acessarem tais resultados que não por meio das 

produções científicas.  

Considerações finais 

Não haverá nenhum custo pela sua participação. As despesas serão custeadas pelo pesquisador 

responsável.  

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se outras perguntas 

surgirem posteriormente, você poderá entrar em contato com o pesquisador.  

 

Contato com o pesquisador responsável: Matheus Campos Braga 

Email: matheus08cbraga@gmail.com  ou matheuspsico08@gmail.com 

Telefone: (32) 98809-2687 

 Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas 

páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, assim como pelo 

pesquisador responsável.  

 

São João del-rei, _____ de ____________________ de _________. 

 

 

_____________________________                    _____________________________ 

Nome do pesquisador responsável                     Assinatura do pesquisador responsável 

 

______________________________                   _____________________________ 

     Nome do participante                                                Assinatura do participante 

 

mailto:matheuspsico08@gmail.com
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ANEXO II 

 

 

Roteiro de entrevista familiares 

1) O que você pensa sobre o uso de drogas?  

2) O que você pensa sobre usuários de (droga de uso)?  

3) Pra você, porque pessoas fazem uso de drogas? E de álcool? 

4) Qual você acha que é o motivo de pessoas fazerem uso de (droga de uso)? 

5) Pra você, qual o tratamento adequado para a questão do uso de álcool e outras 

drogas? 

6) Pra você, qual o papel dos profissionais no tratamento de um usuário de drogas? 

7) Pra você, qual o papel dos familiares no tratamento?  

8) Pra você, se o tratamento não chega ao resultado esperado, quem seria o maior 

responsável por isso?  

9) Desde que idade X faz uso? 

10) Qual você acha que é o motivo de seu familiar fazer uso desta substância?  

11) No caso de seu familiar, você acredita que este tratamento é o mais adequado?  

12) O que você pensa dos profissionais que trabalham sobre o caso de seu familiar? 

13) Em relação aos familiares, para você, qual seria o papel dos mesmos em relação 

ao problema de X? 

 

Roteiro de entrevista profissionais 

1) O que você pensa sobre o uso de álcool e outras drogas?  

2) Para você, por que pessoas fazem uso de álcool e outras drogas?  

3) O que você pensa sobre usuários de álcool e outras drogas?  

4) Pra você, qual o tratamento mais adequado para uma pessoa com problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas?  

5) Pra você, qual o papel do profissional no tratamento de um usuário de drogas?  

6) Pra você, se o tratamento não chega ao resultado esperado, quem seria o maior 

responsável?  

7) O que você pensa em relação aos familiares de usuários de álcool e outras 

drogas?  

8) Para você, qual seria o papel dos mesmos no tratamento dos usuários?  
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre os usuários de álcool e outras 

drogas  
Frequência  Direção 

1º - Pessoa normal como as outras 4 (+)  

2º - Pessoas que possuem transtornos pré-existentes 3 (=)  

Pessoas que precisam de ajuda 3 (+)  

3º – Pessoas que possuem déficit em alguma dimensão 

da vida 
2 (=) 

4º - “Vagabundagem” de alguns 1 (-)  

Pessoas frágeis  1 (+) 

Sofredores de preconceito 1 (+) 

Pessoas que possuem motivos sérios para o uso 1 (+) 

Vítimas  1 (+) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  Direção 

1º - Funcionalidade da droga 5 (=)  

2º - Causada por desestrutura familiar 3 (=)  

3º - Vivência presente na história humana 2 (=)  

4º – Prejudicial à saúde  1 (-) 

Problema quando se torna questão de saúde  1 (-)  

Aspectos biológicos que tornam a compulsão algo 

comum a todos  
1 (=) 

Algo que pode ser normal ou da ordem de uma doença 1 (=) 

A princípio funcional e se transforma em disfuncional 1 (-) 

Influência genética 1 (=) 

Mudanças na adolescência para o início do uso 

problemático 
1 (=) 

Causada por desestrutura social 1 (=) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “família dos usuários”  Frequência  Direção 

1º - Família como apoio 18 (+)  

2º - Corresponsável pelo problema  8 (-)  

3º - Sofredora 6 (+)  

4º – Terceirização do cuidado  2 (-) 

5º - Família como desencadeadora do problema  1 (-)  

Falta de compreensão da família 1 (-) 

Esfera mais importante no tratamento 1 (+) 
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Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “profissionais”  Frequência  Direção 

1º - Figura de acolhimento 11 (+)  

2º - Compreensão desprovida de preconceito 2 (+)  

Referência 2 (+)  

3º – Motivação para o tratamento  1 (+) 

Capazes de educar os usuários  1 (+)  

Acompanhamento 1 (+) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “internação”  Frequência  Direção 

1º - Necessário em momentos de crise 3 (+)  

2º - Necessidade de isolamento do usuário  2 (+)  

Mais uma ferramenta 2 (+)  

3º – Necessidade de manutenção dos hospitais 

psiquiátricos, mas humanizados  
1 (+) 

Críticas ao longo tempo de internação  1 (-)  

Necessário quando a rede de proteção é frágil  1 (+) 

Ressalvas a esse modelo 1 (-) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “modelo aberto” Frequência  Direção 

1º - Preferência 2 (+)  

2º - Mais estruturas para acolhimento no território  1 (=)  

Serve de manutenção fora da crise 1 (=)  

Permanência-dia 1 (=) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “abstinência total”  Frequência  Direção 

1º - Objetivo primeiro 3 (+)  

2º - Caminho a ser buscado 2 (+)  

3º - Uma possibilidade junto à Redução de Danos 1 (=)  

Dependente do caso 1 (=) 

 

Profissionais CAPS AD  

Representações sobre “Redução de Danos”  Frequência  Direção 

1º - Modelo aceitável 2 (+)  

Uso em casos em que não é possível a abstinência  2 (+)  

A partir da análise do caso 2 (+)  

2º – Melhor terapêutica  1 (+) 

Resistência  1 (-)  

Fundamental  1 (+) 
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Familiares CAPS AD  

Representações sobre os usuários de álcool e outras 

drogas  
Frequência  Direção 

1º - Doente 3 (=)  

2º - Falta de caráter 1 (-)  

Incógnita  1 (=)  

Doido 1 (-) 

Pessoas que não possuem controle 1 (-)  

Pessoas com problemas pré-existentes que buscam na 

droga a resolução  
1 (+) 

Pessoas que negam o problema 1 (=) 

Pessoas que precisam de ajuda 1 (+) 

Gente mais fraca 1 (-) 

Pessoas que sofrem preconceito 1 (+) 

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  Direção 

1º - Problema quando se torna questão de saúde 4 (-)  

2º - Funcionalidade da droga 3 (=)  

Doença 3 (-)  

3º – Ficar doidão  1 (-) 

Doença da alma  1 (-)  

Defesa à liberação do uso  1 (+) 

Situação geradora de preconceitos 1 (-) 

Sofrimento 1 (-) 

Destruição da pessoa 1 (-) 

Interferência em várias esferas da vida 1 (-) 

Influência de grupos 1 (=) 

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre “família dos usuários”  Frequência  Direção 

1º - Sofredora 6 (+)  

2º - Apoio  5 (+)  

3º - Desconhecimento do problema 3 (=)  

4º – Deve orientar o usuário 2 (=) 

Deve estar presente 2 (=)  

5º - Acompanhamento 1 (+) 

Digna de pena 1 (+) 

Adoecida pelo problema 1 (+) 

Devem ser otimistas 1 (=) 

Figuras de acolhimento 1 (+) 
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Familiares CAPS AD  

Representações sobre “profissionais”  Frequência  Direção 

1º - Figura de acolhimento 5 (+)  

2º - Importantes 2 (+)  

Estratégias de cuidado 2 (+)  

Fontes de informação 2 (+) 

3º - Impotentes 1 (+)  

Figuras de orientação 1 (+) 

Figuras de conscientização 1 (+) 

Incentivo 1 (+) 

Sofredores 1 (+) 

Compreensivos 1 (+) 

Devem acolher os familiares  1 (+) 

Referência 1 (+) 

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre “internação”  Frequência  Direção 

1º - Necessário em momentos de crise 4 (+)  

2º - Modelo aceitável 2 (+)  

Internação para sempre 1 (+)  

Modelo com algumas falhas 1 (-) 

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre “modelo aberto” Frequência  Direção 

1º - Preferência pelo tratamento em liberdade 2 (+)  

2º - Aceitação ao modelo do CAPS AD  1 (+)  

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre “abstinência total”  Frequência  Direção 

1º - Preferência pela interrupção do uso dependendo do 

caso 
1 (+)  

Posição muito radical 1 (-)  

 

Familiares CAPS AD  

Representações sobre “Redução de Danos”  Frequência  Direção 

1º - Depende do caso 2 (+)  

Preferência  2 (+)  

2º - Possível caminho 1 (+)  
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Profissionais APADEQ  

Representações sobre os usuários de álcool e outras 

drogas  
Frequência  Direção 

1º - Precisam de cuidado 3 (+)  

Doente/ Adoecidas/ Portador de dependência 3 (=)  

2º - Compulsivo 1 (=)  

Pessoas fragilizadas 1 (+) 

Pessoas que sofrem 1 (+)  

Prejudicados em vários âmbitos da vida  1 (+) 

Pessoas que necessitam de ajuda especializada 1 (+) 

Manipuladores 1 (-) 

Envolvidos com crimes 1 (-) 

Causadores de problemas  1 (-) 

Desviantes de princípios 1 (-) 

Falta de instrução 1 (=) 

Inconscientes do problema 1 (+) 

Pessoas normais como as outras 1 (+) 

Figuras discriminadas pela sociedade 1 (+) 

Precisam de respeito 1 (+) 

Diferente do Dependente Químico 1 (=) 

Usuário possui controle do uso 1 (=) 

 

 

Profissionais APADEQ 

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  Direção 

1º - Funcionalidade da droga 5 (=)  

Doença 5 (-)  

2º - Condição multifatorial 2 (=)  

Corrosão do ser  2 (-) 

3º - Prática milenar da humanidade   1 (=)  

Questão de saúde 1 (-) 

Deterioração física e mental 1 (-) 

Algo maior que o sujeito 1 (=) 

Risco da dependência 1 (-) 

Risco de desenvolvimento de outros transtornos 1 (-) 
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Profissionais APADEQ  

Representações sobre “família dos usuários”  Frequência  Direção 

1º - Sofredora 10 (+)  

2º - Precisam de apoio  6 (+)  

3º - Adoecimento dos familiares 5 (+)  

4º Codependência  4 (+) 

Coparticipação no tratamento 4 (=)  

Desinformada quanto ao problema 4 (=) 

5º - Devem buscar ajuda 3 (=) 

6º - Dificultadora no tratamento 2 (-) 

Imposição de limites ao usuário 2 (=) 

7º - Moralista 1 (-) 

Vigilância 1 (=) 

Terceirização do cuidado 1 (-) 

Corresponsáveis pelo problema 1 (-) 

Atenção para o problema 1 (=) 

 

 

Profissionais APADEQ 

Representações sobre “profissionais”  Frequência  Direção 

1º - Fonte de informação 4 (+)  

Conscientização 4 (+)  

Acolhimento 4 (+)  

2º - Importante 1 (+) 

Devem trabalhar de modo multidisciplinar  1 (=)  

Perseverança 1 (+) 

Conscientização de um poder superior 1 (+) 

Modelo para os pacientes 1 (+) 

 

 

Profissionais APADEQ  

Representações sobre “internação”  Frequência  Direção 

1º - Tratamento eficaz, mas não para todos 4 (+)  

2º - Último caso 1 (=)  

Necessário para fazer uma abstinência acompanhada 1 (+)  

Necessário quando o ambulatorial é pouco eficaz 1 (+) 
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Profissionais APADEQ 

Representações sobre “modelo aberto” Frequência  Direção 

1º - Grupos de mútua-ajuda 2 (=)  

2º - Dificuldades de eficácia do CAPS por baixo número 

de profissionais  
1 (-)  

Aceitação ao ambulatorial 1 (+)  

 

Profissionais APADEQ  

Representações sobre “abstinência total”  Frequência  Direção 

1º - Abstinência como primeiro passo para uma 

reformulação da pessoa 
2 (+)  

2º - Recomendação 1 (+)  

Abstinência de drogas até para recreação ou abstinência 1 (+)  

 

Profissionais APADEQ  

Representações sobre “Redução de Danos”  Frequência  Direção 

1º - Ineficácia 3 (-)  

2º - Reconhecimento de eficácia 1 (+)  

Desconhecimento total 1 (=)  

Defesa de diversas estratégias, menos RD  1 (-) 
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Familiares APADEQ  

Representações sobre os usuários de álcool e outras 

drogas  
Frequência  Direção 

1º - Banido da sociedade 3 (+)  

2º - Pessoas fracas 2 (-)  

Doente 2 (=)  

3º - Pessoas que possuem problemas na família 1 (=) 

Pessoas sem Deus 1 (-)  

Escravo da droga 1 (-) 

Desesperança 1 (-) 

Incapazes de tocar a própria vida 1 (-) 

Invisível para sociedade 1 (+) 

Descontrole 1 (-) 

Vítimas de preconceito 1 (+) 

Precisam de ajuda 1 (+) 

Pessoas que não devem ser condenadas 1 (+) 

Ser humano que está vivendo um karma 1 (=) 

 

Familiares APADEQ  

Representações sobre o uso de álcool e outras drogas  Frequência  Direção 

1º - Funcionalidade da droga 2 (=)  

2º - Cabeça fraca 1 (-)  

Sofrimento 1 (-)  

Apaixonamento pela droga  1 (-) 

Estímulo social 1 (-)  

Uso de álcool como caminho para drogas ilícitas 1 (-) 

Corrosão do ser 1 (-) 

Modelos sociais 1 (-) 

Influências genéticas 1 (=) 

Problema quando se torna questão de saúde 1 (-) 

Influências espirituais 1 (=) 

Expressão da liberdade 1 (-) 

 

Familiares APADEQ 

Representações sobre “família dos usuários”  Frequência  Direção 

1º - Apoio 6 (+)  

2º - Sofredora  3 (+)  

3º - Codependência 1 (+)  

Imposição de limites  1 (=) 

Descrença 1 (+)  
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Familiares CAPS AD  

Representações sobre “profissionais”  Frequência  Direção 

1º - Importantes  3 (+)  

2º - Figuras de apoio 2 (+)  

3º - Necessários 1 (+)  

Conhecimento 1 (+) 

Orientação 1 (+)  

Excelência 1 (+) 

Dedicação 1 (+) 

 

Familiares APADEQ  

Representações sobre “internação”  Frequência  Direção 

1º - Modelo ideal  3 (+)  

2º - Manutenção da abstinência apenas no período de 

internação 
2 (-)  

3º - Proteção  1 (+)  

Suporte na abstinência 1 (+) 

Crítica ao pouco tempo de internação 1 (+) 

 

Familiares APADEQ  

Representações sobre “modelo aberto” Frequência  Direção 

1º - Desconhecimento da existência do CAPS AD  1 (-)  

Crítica ao CAPS AD por não chegar a quem precisa 1 (-)  

Aposta no CAPS se ele tivesse maior alcance  1 (+) 

Descrença para dar conta das situações de crise 1 (-) 

Grupos de mútua-ajuda 1 (=) 

 

Familiares APADEQ 

Representações sobre “abstinência total”  Frequência  Direção 

1º - Apoio 5 (+)  

2º - Defesa ferrenha 1 (+)  

Evitar o primeiro uso 1 (+) 

 

Familiares APADEQ  

Representações sobre “Redução de Danos”  Frequência  Direção 

1º - Desconhecimento 3 (=)  

Descrença na eficácia 1 (-)  

2º - Discordância 1 (-)  

Aceitabilidade secundária 1 (+) 

  


