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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Aula 1 –  Histórico  I

Nesta aula você aprenderá sobre a historia e o nascimento dos 

primeiros contatos da proposta de comunidade terapêutica den-

tro da evolução do homem, conhecendo o código essênio e as 

comunidades na Alexandria.

O CÓDIGO ESSÊNIO

Alguns pesquisadores sugerem que o protótipo da Comunidade Terapêutica 

é antigo, estando presente em todas as formas de cura e de apoio comuni-

tário (MOWRER, 1977; SLATER, 1984). Por exemplo, os Manuscritos do Mar 

Morto, de Qûmran, detalham as práticas comunitárias de uma seita religiosa 

ascética, possivelmente dos essênios, incluindo uma seção sobre a “Regra da 

Comunidade”, condenando o “agir do espírito de falsidade”, o problema da 

ganância, da mentira, da crueldade, da insolência flagrante, da luxúria e do 

caminhar no caminho das trevas e do engano (SLATER, 1984).

Exorta-se à adesão às regras e aos ensinamentos da comunidade como for-

ma de levar uma vida reta e saudável.

Figura 1.1: Manuscrito do mar morto 
Fonte: http://universotrade.blogspot.com.br

O código essênio de sanções exibe notável semelhança com o da moderna CT. 

Deseja aprofundar conhecimento 
sobre os essênios? Então, 
não deixe de acessar: http://
mundodasmagias.webnode.
com.br/mestre-jesus-o-mago/



Para transgressões específicas (como mentir, guardar ressentimentos, proferir 

palavras tolas ou rir fora de hora, dormir durante as reuniões da comunidade 

ou deixá-las antes do fim) as sanções consistiam, de modo geral, em períodos 

de banimento da comunidade ou na redução das rações alimentares ou de pri-

vilégios. Embora consideravelmente mais severas do que as das modernas CTs, 

essas sanções são funcionalmente similares ao ter como foco a relação entre o in-
divíduo e a comunidade.

Os Therapeutrides em Alexandria

Há também referência à ideia de doenças da alma nos escritos de Filon de Ale-

xandria (25 a.C. a 45 d.C.), quando este descreve um grupo que vivia em Ale-

xandria, no Egito. Trata-se de uma comunidade de agentes de cura (os the-

rapeutrides) das doenças “incuráveis” da alma. Eles “professam uma arte de 

medicina para prazeres e apetites (excessivos) para a imensurável multiplicidade 

de paixões e vícios” (SLATER, 1984).

As histórias da medicina e da saúde mental oferecem outros exemplos de do-

ença do corpo ou da mente que se costumava atribuir a transtornos da alma e 

eram tratadas por meio de ministrações espirituais. Destacam-se dois elementos 

da antiga versão da literatura ocidental, que têm paralelos nas modernas CTs de 

tratamento da dependência química:

a) A doença da alma se manifesta como um transtorno da pessoa inteira, 

caracterizando-se particularmente por problemas de autocontrole com-

portamental e emocional.

b) A cura da doença da alma ocorre mediante alguma forma de envolvi-

mento da comunidade.

Ideias semelhantes estão presentes na vasta literatura, antiga e moder-
na sobre a filosofia, a religião e a medicina oriental.

Figura 1.2: Filosofia e religião 
Fonte: http://filosofiaensinomedio.blogspot.com.br
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Resumo
Nesta aula você conheceu sobre a proposta de comunidade terapêu-
tica dentro da evolução humana e espiritual; conheceu o código es-
sênio e as comunidades na Alexandria, e também os paralelos nas 
modernas CTs de tratamento da dependência química.

Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma pesquisa (na internet ou em livros) e resgate duas comunidades 

terapêuticas, descrevendo os valores, missão e visão de cada uma delas.

Anotações

e-Tec BrasilAula 1 – Histórico  I 13
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Aula 2 –  Genealogia da moderna comunidade 
terapêutica de tratamento da 
dependência química

Nesta aula você irá conhecer a história, o significado e o trabalho 

das Comunidades Terapêuticas, bem como os precursores ime-

diatos da moderna CT de tratamento da dependência química 

que são prontamente identificáveis pelo exame de genealogia 

de programas que proliferaram nos anos 60 e 70 na América do 

Norte e, mais tarde, na Europa.

Veremos como foi a evolução das comunidades terapêuticas ao logo dos anos, 

e como se tornaram referências mundiais em Comunidades Terapêuticas.

Figura 2.1: Comunidades Terapeuticas
Fonte: http://www.erosbiondini.com

1860 – Associação Cristã do I Século
Esse grupo buscava um estilo de vida mais fiel aos ideais cristãos, e se encon-

travam várias vezes por semana para ler e comentar a Bíblia; comprometiam 

reciprocamente a serem honestos. Em 1900, o nome foi mudado para Rear-

mamento Moral.

1877 – Movimento Cruz Azul
Fundado em Genebra, Suíça, com 125 anos de história, Cruz Azul é um mo-

vimento cristão global que intervém na questão do álcool e outras drogas, 

procurando melhorar a qualidade de vida através do verdadeiro amor, fé e li-

berdade, independente de toda a tendência política ou ligação confessional.

Federação Internacional em 
números: 
• 83.296 membros
• 51 países afiliados
• 3.000 grupos ativos de 
alcoólicos e dependentes 
químicos
• 1.632 colaboradores 
assalariados
• 167 escritórios de 
aconselhamento
• 155 centros de tratamento



1921 - OXFORD 
Fundada por Frank Buchman, ministro evangélico luterano, e pelo Dr. Sa-

muel Shoemaker, clérico episcopal da Igreja Episcopal do Calvário de Nova 

York, onde se fixou a sede do Movimento Mundial de Oxford. Este grupo foi 

influenciado pelos Quakers (Movimento Religioso Britânico do Séc.XVII) e 

pelos Anabatistas (1525 - Zurique/Suíça).

As primeiras influências religiosas sobre o grupo de Oxford e o dos Alco-

ólicos Anônimos (AA) ressurgem como componentes da moderna Comu-

nidade Terapêutica (CT). Parte das ideias e práticas até hoje sustentadas 

incluem: ética do trabalho; o cuidado mútuo; a orientação partilhada; os 

valores cristãos, destacando a honestidade, a pureza, o altruísmo, o amor, 

o autoexame, o reconhecimento dos defeitos de caráter, a reparação e o 

trabalho em conjunto (RAY, 1999; WILSON, 1957).

1935 - ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA)
Fundado em Akron, Ohio, por dois alcoólicos em recuperação: Bill Wilson, 

corretor em NY, e Bob Smith, médico de Akron.

A história da AA é uma exposição completa dos princípios e tradições dos 

12 passos descritas na literatura, principalmente em Alcoólicos Anônimos 

Atingem a Maioridade, escrito por Bill em 1957.

Curiosidade 
No século XIX, vários “bebedores” em recuperação fundaram um movi-

mento denominado Washingtonianos. Esse movimento, que logo se ex-

tinguiu, continha alguns elementos que mais tarde apareceram nas CTs, 

incluindo o apelo à abstinência, a propaganda de sua mensagem a outras 

pessoas e a prática da autoavaliação durante reuniões do grupo (DEITCH, 

1973).

•	 Os 12 passos e as 12 tradições da AA são os princípios que guiam o indi-

viduo no processo de recuperação. Esses passos e tradições enfatizam a 

perda de controle da pessoa com relação a substância e a entrega a um 

‘’poder superior’’, o autoexame, a busca de ajuda do poder superior para 

a mudança do próprio eu, a reparação de males que tem causado uns 

aos outros, a oração na luta pessoal e o oferecimento a outras pessoas 

de ajuda para que entrem num processo semelhante.

Figura 2.2: Dr. Frank 
Buchman, fundador 
da Oxford Group 
Fonte: http://www.politicso-
fwellbeing.com

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 18



Observação: Um membro 

da AA pode envolver-se 

particularmente com seus 

próprios conceitos de ‘’po-

der superior’’, ao passo que 

um membro da Oxford se 

relaciona especificamente 

com o Deus dos cristãos.

1958 - SYNANON

Figura 2.4 - SYNANON 
Fonte: http://www.moviegoods.com

 Fundada em Santa Mônica na 

Califórnia, por Charles Dederi-

ch, um alcoólico em recupera-

ção que uniu suas experiências 

no AA a outras influências fi-

losóficas, pragmáticas e psico-

lógicas. O inicio foi despreten-

sioso e tinha características 

clássicas de um grupo de au-

toajuda. Dederich, ao lado de 

vários companheiros de AA 

iniciou em seu apartamento 

grupos semanais de ‘’associa-

ção livre’’. Isso desembocou 

num peculiar processo grupal 

de encontro denominado ‘’O jogo’’, resultando em claras mudanças psicoló-

gicas nos participantes, incluindo o próprio Dederich. Surge então uma nova 

modalidade de terapia.

Um ano mais tarde, em agosto de 1959, a organização se tornou uma co-

munidade residencial para tratar de todos os usuários abusivos, independen-

te da sua substância preferida. 

Observação: A separação entre religião e terapia é explícita nas CTs norte-

-americanas e europeias. Em outras regiões e culturas, como a América La-

tina, a prática terapêutica e os ensinamentos religiosos têm sido integrados 

à rotina diária das CTs.

Leia mais sobre os doze passos 
e as doze tradições da A.A e da 
Narcóticos Anônimos (NA) em 
http://www.na.org.br

Figura 2.3 – Reunião AA
Fonte: http://www.acissl.com.br
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1959 - Desafio Jovem de Nova York
Fundado pelo reverendo Davi Wilkerson

Figura 2.5: Livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson.
Fonte: http://www.adalagoas.com.br

1962- Daytop - New York

Figura 2.6 - Daytop centro em 
Brooklin 
Fonte: http://translate.google.com

Daytop ou Vila Daytop é uma organização 

de tratamento para dependentes químicos, 

com instalações em Nova York e Nova Jersey. 

Fundada em 1963 pelo Dr. Daniel Casriel, jun-

tamente com monsenhor Dom William B. 

O’Brien, padre católico romano, fundador e 

presidente da Federação Mundial de Comuni-

dades Terapêuticas.  De acordo com Dr. Casriel, 

o nome era originalmente um acrônimo para 

dependentes de drogas tratados em liberdade 

condicional como Daytop era originalmente 

uma espécie de casa de passagem para vicia-

dos e condenados.  Outro relato dá o nome a 

ser um acrônimo para "Toxicodependentes 

Rendimento para Persuasão". 

O programa Daytop, considerado um dos mais antigos programas de tra-

tamento para dependentes químicos dos Estados Unidos,  enfatiza o papel 

da interação entre pares em seus modos de tratamento. É também descrito 

como "uma comunidade de apoio emocional em que as pessoas se sen-

tem seguras, mas, ao mesmo tempo são mantidas estritamente responsáveis 

pelo seu comportamento". Estima-se que 85 por cento dos pacientes trata-

dos permanecem em manutenção de abstinência ao longo da vida.

Assista ao filme A Cruz e o 
Punhal - Título original The Cross 

and the Switchblade 
Sinopse: As gangues de New 

York encontram a solução para 
os problemas mais pesados 

de suas vidas. É a história 
verídica que mostra David 

Wilkerson penetrando no mundo 
desesperado de Nicky Cruz. O 
mundo das gangues, os Mau 

Maus e os Bishops. São caras da 
pesada que lutam com as mãos, 

com facas, correntes e pistolas 
para protegerem seu pedaço, 
seu território. É o mundo do 

vício, da violência e dos conflitos 
urbanos. Será que essas gangues 

que controlam a cidade vão 
ouvir este pregador. http://www.
youtube.com/watch?v=VqL8Qs

xncSU&feature=related 
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"Estou aqui porque, finalmente, não há mais como refugiar-me de mim 

mesmo.

Até que me confronte nos olhos e no coração dos outros, estarei fugindo.

Até que sofra no partilhar dos meus segredos, não me libertarei deles.

Temeroso de ser conhecido, não poderei me conhecer e nem aos outros. 

Estarei só.

Onde, se não em meus companheiros, poderei encontrar este espelho?

Nele posso enfim revelar-me claramente para mim mesmo.

Não, como o gigante dos meus sonhos, nem como o anão dos meus 

temores,mas como alguém, parte de um todo, com a sua contribuição 

para o propósito comum.

Sobre este fundamento posso me enraizar e crescer;

Não mais solitário como na morte, porém vivo, para mim mesmo e tam-

bém para o outro."

(Postado por J Rossine às 12h41min) 

No início de 1979, a experiência chegou à Itália, onde se fundou a Escola de 

Formação para Educadores de Comunidades Terapêuticas. Os educadores 

que passaram por esta formação, deram um novo impulso na Europa, Ásia, 

África e América Latina.

Resumo
Desde o final do século XVIII, surgiram os primeiros grupos de trabalho preo-

cupados com o bem estar físico, emocional e espiritual de seu próximo, que 

em algum momento de sua vida e por alguma razão se desestabilizou , bus-

cando no álcool e em outras substâncias o alívio para suas dores. Surgia as 

Comunidades Terapêuticas, que ao longo dos anos foram se difundindo pelo 

mundo , seguindo modelos, métodos e teorias de trabalho muito parecidas. 

Cruz Azul, Synanon, Daytop e Desafio Jovem, são os modelos de Cts mais 

tradicionais e conhecidos desde  sua fundação a mais de 100 anos, portanto 

não estamos estudando algo novo e sim um trabalho sério que a muito vem 

dando certo em todo o mundo.

e-Tec Brasil
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Atividades de aprendizagem
Leia os textos nos blogs Amantes da história dos alcoólicos anônimos e A 

história de AA - seu nascimento e desenvolvimento, e responda as seguintes 

questões:

1. Quem foram os fundadores do AA?

2. Quais foram as seis (6) primeiras proposições de Bill W antes dos 12 pas-

sos do AA?

3. Nos textos citados abaixo, quando e como houve a contribuição e coope-

ração eficaz com a medicina e a religião?

4. Descreva os doze passos e as doze tradições do AA e do NA.

5. Pesquise sobre o crescimento e expansão pelo mundo do Desafio Jovem, 

fundado pelo reverendo David Wilkerson.

http://desdeakron.blogspot.
com.br/2011/05/articulo-sobre-

los-grupos-oxford.html
http://www.aasobriedade.

org/modules.
php?name=Conteudo&pid=6

http://www.na.org.br/

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 22
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Aula 3 –  A comunidade terapêutica 
no mundo e no Brasil

Neste capítulo aprenderemos que historicamente as comunida-

des terapêuticas (CT) têm sido uma das modalidades de trata-

mento da dependência química, que se difundiram rapidamente 

por todo mundo. A efetividade deste modelo foi amplamen-

te comprovada pela Associação Nacional de Programas norte-

-americanos, via Comunidades Terapêuticas da América, pelo 

Instituto Nacional para Abuso de Drogas e pelos Institutos Na-

cionais de Desenvolvimento e Pesquisa. Devemos ressaltar que o 

compromisso do NIDA com a pesquisa da Comunidade Terapêu-

tica, financiando o projeto de pesquisa do Dr. George D`Leon 

por 25 anos, ajudou a estabelecer a credibilidade científica da 

modalidade, como uma respeitável abordagem de tratamento 

psicológico e social, num âmbito mundial. 

A Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas é prova disso, pois está 

presente nos 05 continentes, com Federações estabelecidas em cada um 

deles e presente em mais de 100 países. 

A Comunidade Terapêutica tem dado provas de constituir uma eficiente 

abordagem de tratamento do abuso de substâncias e de problemas da vida 

vinculados a este abuso. Ela é fundamentalmente uma abordagem de au-

toajuda, desenvolvida de forma primordial fora das práticas psiquiátricas, 

psicológicas e médicas tradicionais. Hoje, no entanto, no mundo todo, as 

Comunidades Terapêuticas apresentam uma sofisticada modalidade de ser-

viços humanos, como o evidencia a gama de serviços, a diversidade da po-

pulação servida e o corpo em desenvolvimento de pesquisas vinculadas em 

Comunidades Terapêuticas.

A federação mundial das comunidades 
terapêuticas
MISSÃO 

O objetivo da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas (WFTC) é 

para que se unam em uma associação mundial de compreensão, partilha e 

cooperação  no Movimento de Comunidades Terapêuticas global, bem como 

para ampliar o reconhecimento e aceitação da Comunidade Terapêutica e a 



Figura 3.1: Diretoria da Federação Mundial 
de Comunidades Terapêuticas. B3
Fonte:  www.wftc.org

abordagem deste modelo entre as 

organizações de saúde nos orga-

nismos internacionais e nacionais. 

As CTs são chamadas para uma 

abordagem holística para a cura, 

abrangendo todas as disciplinas, 

incluindo serviços médicos, psiqui-

átricos e sociais, também técnicos 

treinados e prestadores de serviços 

profissionais.

Metas do WFTC 
a) Relatar, como a voz internacio-

nal para o movimento Comu-

nidade Terapêutica para outros 

segmentos no mundo sobre 

tratamento, repressão, preven-

ção e áreas de investigação.

b) Articular definições e normas 

de conduta para o Movimento 

Comunitário Internacional de 

Comunidades Terapêuticas.

c) Criar um repositório internacional e centro de distribuição para todo o 

mundo sobre dados da comunidade terapêutica e de informação.

d) Coordenar equipes e programas de formação em auxiliar colegas de tra-

tamento para estabelecer e reforçar parcerias viáveis entre as Comunida-

des Terapêuticas.

e) Financiamento seguro para a WFTC e os seus esforços na formação e 

investigação do governo, corporativos e fontes de financiamento. Cons-

truir pontes com outras disciplinas profissionais (psiquiatria, psicologia, 

sociologia, gestão, etc) com a finalidade de desenvolver o entendimento 

mútuo e parceria na prestação de saúde

f) Estabelecer ligação oficial com organizações governamentais internacio-

nais, bem como as ordens profissionais e privadas.

g) Estabelecer e manter uma Secretaria/Sede para a implementação das 

metas anteriores

h) Patrocinar as Conferências Mundiais de Comunidades Terapêuticas

Figura 3.2: Mons. Wm. O'Brien( Presidente 
da WFTC ) em visita a uma Comunidade 
Terapêutica. 
Fonte: www.wftc.org
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No Brasil, as comunidades terapêuticas, em especial nas últimas quatro dé-

cadas, têm se multiplicado, como um método prático, acessível e de baixo 

custo. Estima-se que existam mais de 2.000 CTs, oferecendo tratamento para 

mais de 40.000 residentes, e conseguindo emprego direto a 10.000 pessoas. 

Em parceria com a Secretaria Nacional sobre Drogas e com as Federações, 

está sendo realizado um censo para levantar dados atualizados sobre este 

importante trabalho das CTs, cuja atuação no Brasil vem desde 1969. 

ALGUMAS CTs PIONEIRAS NO BRASIL

•	 1969 - Movimento Jovens Livres – Anápolis, Goiás

•	 1972 - Desafio Jovem de Brasília - DF

•	 1973 - Esquadrão da Vida de Bauru - SP

•	 1975 - Desafio Jovem de Taubaté - SP

•	 1975 - Molivi – Movimento para Libertação de Vidas – Maringá/PR

•	 1977 - Crenvi – Casa de Recuperação Nova Vida – Curitiba/PR

As CTs são aqui entendidas como instituições não governamentais de 

atendimento ao dependente químico, em ambiente não hospitalar, com 

orientação técnica e profissional, onde o principal instrumento terapêutico 

é a convivência entre os residentes. As CTs surgiram no cenário brasileiro 

antes mesmo de existir qualquer política pública de atenção à dependência 

química no país.

Elas cresceram, e ocuparam espaços, mesmo não existindo programas e 

projetos públicos que oferecessem alternativas para o atendimento às pes-

soas dependentes de substâncias psicoativas (SPAs), desejosas de trata-

mento.
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Figura 3.3: Comunidade Terapêutica
Fonte: Comunidade_Terapeutica.jpg

Frente à proporção que a questão da drogadição alcançou no mundo e 

no Brasil, associada à violência e ao crime organizado, atingindo cidadãos 

de todas as classes sociais e a uma faixa etária cada vez mais precoce, as 

políticas públicas para essa área começou a ser pensadas e implantadas, 

embora de forma lenta e gradativa. 

Apesar de as Comunidades Terapêuticas estarem sendo preteridas na esfera 

governamental, ante ao explícito apoio aos Caps-ad e ao Serviço de Redução 

de Danos, faz-se necessário algumas ações importantes, visando à melhoria 

na qualidade do atendimento. Vejamos algumas delas:

1º.Resgate da dignidade da ct através de um trabalho eficiente

É compreensível o fato de que no passado, muitas CTs iniciaram seu trabalho 

sem as mínimas condições estruturais e técnicas para um funcionamento 

adequado, porém a época do empirismo já passou, e não podemos permitir 

que esta situação perdure.

Vivemos uma realidade de inúmeras dificuldades para a manutenção do 

trabalho, sem o devido apoio do Estado, porém, “o bom líder não é aquele 
que vive murmurando dos recursos que não tem, mas aquele que faz o melhor 
possível com o que tem.” 

É evidente que é muito difícil realizar um trabalho terapêutico, com recursos 

extremamente escassos, mas existem algumas ações que podem ser 

executadas mesmo com dificuldades, por exemplo:

 – um grupo de profissionais voluntários

 – parcerias com universidades para a implementação de novos projetos

 – parcerias com universidades para o serviço de estagiários de áreas 
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específicas, como Psicologia, Terapia Ocupacional, Assistente Social 

e outros.

 – elaboração de um programa terapêutico

 – manter a documentação e contabilidade em ordem

 – oferecer treinamento e reciclagem para equipe de monitores

 – manter o espaço físico da CT limpo e acolhedor

Figura 3.4: Valores Éticos
Fonte: http://mixdasmaterias.blogspot.com.br

2º. Resgate de princípios e valores éticos

“Abra seus braços para mudanças, mas não abra mão de seus princípios”. 
(autor desconhecido)

Muitas CTs têm deixado a desejar neste quesito. Isto faz com que a opinião 

pública generalize a desorganização, rotulando-as como ruins, até mesmo 

aquelas que fazem o trabalho com excelência.

Neste aspecto, as CTs devem:

 ser abertas e transparentes:

 – o que fala, realiza

 – o que relata, acontece

 – estar sempre pronta para vistorias e fiscalizações

 – ter suas contas em dia e contabilizadas
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 submeter-se a avaliações periódicas:

 – de seus métodos

 – de seu papel junto à sociedade

 – de suas ações 

 definição clara de propostas e metas 

 – todos devem conhecer a missão da CT.

 – todos devem conhecer a visão da CT.

 – todos devem saber sobre as metas da CT.

 estar se adequando a nova realidade:

 – ao perfil e realidade do dependente químico atual.

 – as exigências legais (documentação).

 – a RDC - 02

3º. Treinamento constante do grupo de trabalho

Um dos mais importantes fatores de sucesso ou de fracasso de uma or-

ganização na atualidade é o treinamento. A dependência química é muito 

dinâmica, o crime é organizado. Mas, e nós? Enquanto COMUNIDADE TE-

RAPÊUTICA, nosso missão, nossa visão, temos consciência de que nosso tra-

balho deve ser realizado com excelência?  Para isto precisamos nos reciclar 

de tempo em tempo, treinar a equipe, motivá-los, capacitar os monitores, os 

funcionários e os líderes para que todos possam ter a clareza de que fazem 

parte de um time, de uma equipe, que tem o objetivo maior de dar esperan-

ça de uma nova vida àqueles que estão escravizados pelas drogas.

•	 Equipe técnica (são os Profissionais: Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeu-

tas Ocupacionais, Técnicos em Reabilitação em Dep.Química, e outros...)

•	 Monitoria (são os instrutores da comunidade, aqueles que orientam e 

auxiliam no dia a dia)

•	 Funcionários ( aqueles que são responsáveis pelo operacional da CT: mo-

toristas, cozinheiros, porteiros, auxiliares de escritório, gerentes, secreta-

ria, telefonista, etc.)

Figura 3.5: Treinamento 
Constante
Fonte: http://www.iasp.br
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•	 Liderança ( diretoria estatutária, diretoria executiva,  administrativo, fi-

nanceiro, clínico)

4º. Priorizar a qualidade do atendimento oferecido

Para conhecer o andamento empresarial é necessário estabelecer parâme-

tros de medidas, não somente subjetivos, mas que esses facilitem o gestor 

na tomada de decisão. Qualidade objetiva é tudo aquilo que podemos me-

dir, e subjetiva é o que não pode ser mensurado. Na gestão da Comunidade 

Terapêutica não é diferente. Devemos constantemente buscar a excelência 

no serviço prestado e periodicamente avaliarmos nosso trabalho.

Veja na sequência modelo de questionário apresentado ao dependente para 

que ajude a instituição a melhorar a qualidade de seu próprio atendimento  

Preencha os questionários abaixo e melhore a qualidade de atendimento de sua CT.

Check list da qualidade objetiva
REQUISITOS DA QUALIDADE SIM NÃO

I - ORGANIZACIONAL

01 - A entidade tem o estatuto elaborado dentro das normas do "CNAS" ?

02 - A entidade possui CNPJ?

03 - Possui utilidade pública Municipal?

04 - Possui utilidade pública Estadual?

05 - Possui utilidade pública federal ?

06 - Está registrada no "CNAS”?

07 - Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social?

08 - Está registrada junto a SENAD ?  

09 - Está registrada no Conselho Municipal da Assistência Social? 

10 - Está registrada no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ?

11 - Está registrada na Secretaria da Promoção Social de seu Estado ?

12 - Possuem Isenção de Impostos - IPVA, ICMS, ITR, CPMF, PIS, COFINS, IR, Cota Patronal do INSS, Isenções municipais, etc?

13 - Faz anualmente Balanço Patrimonial c/ Demons-tração de Receita e Despesas?

14 - As contas são auditadas por auditores indepen-dentes?

15 - Possui livro Patrimonial ?  

16 -  Entrega anualmente, até 30 de abril, o Balanço e Relatório ao Setor de Utilidade Pública do Ministé -rio da Justiça e a 
Secretaria da Justiça ?

17 - Faz declaração anualmente do Imposto de Renda?

18 - A Diretoria reúne - se pelo menos uma vez por mês?

19 - Todos envolvidos com a Entidade conhecem sua Missão?

20 - Possui Planejamento Estratégico? 

21 - Existe uma perfeita distribuição de "cargos e tarefa? (Descrição de Cargos)

22 - Possui um plano de Carreira? 

23 - Possui alvará de vigilância sanitária?
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II MOTIVACIONAIS DE TREINAMENTO DE COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS? SIM NÃO

2) POSSUI UM PROGRAMA DE ESTIMULO E APOIO?

3)  APLICA FATORES MOTIVACIONAIS QUE ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS 
COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS?

REQUISITOS DA QUALIDADE SIM NÃO

III - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ATENDIMENTO   

01 - Possui um programa de Recuperação escrito, constituído por:   

a - Explicação de critérios de admissão;   

b - Definição do processo terapêutico, com fases e objetivos;   

c - Definição de contrato terapêutico;   

d - Explicitação de tempo de internação;   

e - Definição de critérios de alta;   

f - Definição do processo de reinserção social;   

g - Explicação de programa de pós - tratamento   

h - Definição de sistemas de acompanhamento e avaliação do processo terapêutico ;   

i - Atividades:    

Lúdico - terapêutica diária;   

Física desportiva diária;   

Terapia em grupo coordenada por profissional de nível superior;   

Didático - científica;   

Estudos para alfabetização, profissionalização etc.   

02 - Possui uma equipe técnica mínima para atendimento dos internos?   

a -  Um profissional de nível superior, na área de saúde ou serviço social responsável pelo Progra-
ma Terapêutico;

  

b - Um coordenador administrativo;   

c - Três Agentes Comunitários, capacitados em dependência química em cursos reconhecidos.   

03 - Possui Regimento Interno?   

04 - Todos os internos possuem prontuários? 

05 - Possui um Setor de Hospedagem com:   

a - Quarto coletivo para no máximo 6 pessoas com área mínima de 5,50 m2 p/ cama individual;   

b - Banheiro com um bacio, um chuveiro e um lavatório para no máximo 6 pessoas   

c - Quarto para monitor/agente comunitário;   

d - Salas de atendimento.   

06 - Possui programa de apoio e orientação aos pais?   

07 - Existe um conjunto de medidas profiláticas com relação a doenças infectocontagiosas?   

08 - A entrevista para internação é feita por profissionais de nível superior ?   

09 - O programa terapêutico está acessível aos internos e seus familiares ?   

10 - Os internos recebem acompanhamento médico, odontológico e psicológico ?   
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Check List dos Custos Invisíveis de uma Organização

(  )  Desarmonia e dos desgastes interpessoais no dia a dia

(  )  Clima pesado e da crítica destrutiva

(  )  Boicotes ás mudanças e inovações

(  )  Competição predatória, da ausência de cooperação

(  )  Falta de autenticidade

(  )  Desconfiança e dos controles excessivos

(  )  Acomodação pelo excesso de recursos

(  )  Arrogância que bloqueia a aprendizagem e o relacionamento

(  )  Busca de status

(  )  Não reciclagem

(  )  Não ligar, de não se importar

(  )  Desmotivação, da falta de pique das pessoas

(  )  Acomodação pelo sucesso alcançado no passado  

(  )  Falta de diálogo e de sintonia

(  )  Mal- entendidos e da comunicação deficiente

(  )  Não se importar com o amanhã e focar no curto prazo

(  )  Liderança ausente

(  )  Ineficácia do amadorismo, da pessoa errada no lugar errado

(  )  Não usar bem os talentos que tem

(  )  Ativos ociosos

(  )  Mau uso dos recursos da Entidade

(  )  Rotatividade de pessoas

(  )  Fazer na última hora

(  )  Isolamento e da falta de parceiros e sinergias

(  )  Falta de coordenação e da não otimização

(  )  Estruturas mal idealizadas, superadas, dessintonizadas

(  )  Sistema obsoleto

(  )  Falta de criatividade

(  )  Do que se deixa de fazer, da procrastinação

(  )  Do fazer o que não é mais necessário

(  )  Descontrole

(  )  Desordem

(  )  Refazer, do corrigir, do compensar erros

(  )  Falta de manutenção

(  )  Desperdício no dia a dia

(  )  Burocracia

(  )  Lentidão da demora para decidir

(  )  Superficialidade das análises e decisões

(  )  Inacabado, do começar muita coisa e não completar.
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Curiosidade 

22 DE JUNHO DE 2011 – DIA HISTÓRICO PARA AS COMUNIDADES TERA-

PÊUTICAS NO BRASIL, pois os representantes das federações foram recebi-

dos em audiência no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, a 

ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro da saúde Alexan-

dre Padilha, o representante do Ministério da Justiça Luiz Paulo Barreto  e 

a secretária Paulina Duarte da Secretaria Nacional sobre Drogas (SENAD). 

Fonte: Fotógrafo oficial da Presidência da República – 22/06/2011.

"O governo não vai atrapalhar e nem permitir que ninguém atrapalhe o 

importante trabalho das Comunidades Terapêuticas no Brasil. Não podemos 

pensar num Plano de Enfrentamento ao Crack sem as ações das Comunida-

des Terapêuticas", afirmou a presidenta Dilma Rousseff. Brasília, 22/06/2011.

As federações presentes neste encontro histórico foram:

1. FEBRACT – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

2. FETEB – Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil.

3. FENNORTE – Federação Norte Nordeste de Comunidades Terapêuticas

4. CRUZ – AZUL no Brasil

E ainda a COMPACTA - Comunidades Terapêuticas Associadas, que em se-

tembro de 2011 fundou a FECSUL – Federação de Comunidades Tera-
pêuticas Sul do Brasil.
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Resumo
Neste capítulo vimos a importância de se resgatar a dignidade da CT através 

de um trabalho eficiente e com excelência, resgatando princípios e valores 

éticos, com transparência, avaliações internas e externas periódicas, treina-

mento constante do grupo de trabalho, e priorizando sempre a qualidade de 

atendimento. Estar sempre em dia com a organização documental exigida 

pelos órgão competentes e acima de tudo desenvolver um programa tera-

pêutico que vise o bem estar do outro e o resgate de sua dignidade e auto-

-estima. É preciso também definir claramente, os projetos e metas e estar 

aberta para adequar-se as novas realidades, e mudanças, sem  contudo abrir 

mão dos princípios que norteiam a Comunidade. 

Atividades de aprendizagem
1. Visite o site da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas e des-

cubra as subfederações de cada continente, relacionando os países filia-

dos a cada uma delas.

2. Descubra quantas e quais são as federações de Comunidades Terapêuti-

cas existentes no Brasil. 

Anotações
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Aula 4 – Elementos essenciais da 
comunidade terapêutica

Hobart Mowrer, psicanalista americano, impressionado positiva-

mente pela capacidade de recuperação através da abordagem 

das Comunidades Terapêuticas, começou a estudar o fenôme-

no, os conteúdos, os conceitos, as crenças, as práticas clínicas e 

educacionais e os componentes do programa que eram comuns 

a todas elas. Enquanto existir dentro da mesma estrutura o gru-

po que faz o tratamento e o grupo que recebe o tratamento 

significa dizer que ainda estamos longe da verdadeira essência 

da Comunidade Terapêutica.

Hobart Mowrer concluiu em seus estudos que:
 COMPARTILHAR: é um dos fatores fundamentais e comuns.

A referência não é somente em relação aos bens, mas de compartilhar com 

os membros do grupo o que cada um possui do ponto de vista humano, ou 

seja, os pontos fracos, os desejos, as angústias, os sonhos, etc.

HONESTIDADE: é outro ponto forte que emerge do fenômeno das Co-

munidades Terapêuticas: ”Participe do grupo e fale coisas de você, não dos 

outros, de trabalho, de política, mas fale aquilo que provoca medo e dor 

dentro de você”. É uma referência clara à necessidade do ser humano de 

comunicar-se sem máscaras, em relações humanas autênticas. Esta honesti-

dade diante do grupo é um valor muito antigo que apareceu nas primeiras 

comunidades cristãs e era chamada de confissão aberta ou autorrevelação.

Outra característica que aparece nos estudos de Mowrer é o abandono da 

posição clássica vertical, médico e paciente nas relações terapêuticas. As in-

terações que se estabeleceram na comunidade, no grupo - como um todo 

- rompem as estruturas rígidas de hierarquia, e oferecem mais aproximação 

em sua horizontalidade, oportunizando assim maior possibilidade de ajuda.

A atenção é colocada sobre o indivíduo no grupo, e ele passa a ser o prota-

gonista das ações terapêuticas, porque sabe do que precisa. Porém, sozinho, 

é incapaz de buscar, daí a importância da mútua ajuda. Cada um é respon-

sável pelo seu próprio crescimento e busca ajuda no outro para se ajudar. 

Sendo assim, cada um é terapeuta primeiramente para si mesmo, e também 

para os outros da comunidade.



A hierarquia é meramente funcional, não interferindo nas relações entre as 

pessoas. A vida comunitária não poderá ser terapêutica se não desaparecer 

a dualidade equipe-residente. Enquanto existir dentro da mesma estrutura 

o grupo que faz o tratamento e o grupo que recebe o tratamento significa 

dizer que ainda estamos longe da verdadeira essência da Comunidade Tera-

pêutica.

Destacamos a seguir alguns elementos essenciais das CTs para dependentes 

químicos:

  Aconselhamento individual, grupal e familiar

  Atribuição de tarefas

  Reunião departamental

  Recreação organizada

  Recompensas e sanções

  Hábitos de higiene, moderação verbal

  Narrativas pessoais

  Pressão positiva do grupo

  Aprendizagem através da crise

  Espiritualidade (capelania)

  Isolamento (temporário) em relação ao mundo externo

  Mútua ajuda

  Responsabilidade pelo próprio comportamento (limites)

  Internalização de um sistema de valores positivo

  Oficinas terapêuticas

  Sistema aberto de comunicação

  Aprendizagem social, por meio da interação social

  Modelagem de comportamento

  Estrutura voltada para facilitar a expressão, visando à liberdade para ex-

primir emoções e entendê-las

  Confrontação existencial 

  Grupos de sentimento

  Compromisso com a participação 
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Figura 4.1: Crenvi – Comunidade Terapêutica Nova Vida – Fundada em 
03 de outubro de 1977. Curitiba-Pr.
Fonte: www.crenvi.com.br

Os elementos essenciais da CT nos mostram que:

 pode e deve ser definida como uma abordagem de auto e mútua ajuda 

peculiar – ainda que autenticamente social e psicológica de tratamento da 

dependência química. O termo comunidade denota o método (ou aborda-

gem) empregado para alcançar a meta da mudança individual. A comunida-

de é usada com vistas a curar emocionalmente os indivíduos, e a educá-los 

nos comportamentos, atitudes e valores de uma vida saudável. E a palavra 

terapêutica denota as metas sociais e psicológicas da CT, isto é, alterar o 

estilo de vida e a identidade do indivíduo.

 os elementos essenciais da abordagem da CT vem de múltipla fontes, 

sendo observadas e analisadas por pesquisadores, acerca de seus programas 

terapêuticos, da literatura conceitual e histórica,  por mais de 40 anos .

 os elementos essenciais organizados num quadro unificador consistem 

em três componentes: a perspectiva, o modelo e o método.

•	 Perspectiva: como a CT concebe o transtorno de abuso de substâncias, 

o usuário abusivo individual, o processo de recuperação e o bem viver.

•	 Modelo: apresenta o que é a CT como programa de tratamento, sua 

estrutura, sua organização social e sua rotina diária de atividades.

•	 Método: é a própria comunidade, onde os integrantes se utilizam dela pró-

pria para aprender sobre si mesmo, por meio da convivência com o outro.
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 os três componentes (perspectiva, modelo, método) provocam o processo 

de mudança individual do estilo de vida e da identidade.

O modo como estas mudanças ocorrem, depende da maneira como o indi-

víduo responde, interagindo com a comunidade e internalizando os ensina-

mentos oferecidos por ela.

Figura 4.2: Convívio
Fonte: www.crenvi.com.br

Resumo 
O compartilhar com honestidade é um dos fato-

res fundamentais da CT, pois é neste ambiente de 

mútua ajuda que abandonamos a posição clássi-

ca vertical, médico paciente, oportunizando mais 

aproximação em sua horizontalidade. Cada indiví-

duo torna-se protagonista das ações terapêuticas, 

pois sabe do que precisa, e tem a consciência de 

que sozinho não conseguirá seu desenvolvimento 

pessoal, necessitando da interação com o grupo 

para ser ajudado e ajudar seus parceiros.

Atividades de aprendizagem
1. Cite pelo menos 10 elementos essenciais na comunidade terapêutica 

para dependentes químicos.

Figura 4.3: Comunidades Terapêuticas
Fonte: http://infodrogas.net/category/comunidades
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2. Por que numa comunidade terapêutica não se pode aceitar a hierarqui-

zação do grupo que faz o tratamento sobre aquele que recebe o trata-

mento?

Anotações
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Aula 5 – Comunidade Terapêutica 
Teoria – Concepção do 
Transtorno

Nesta aula, você verá qual é a concepção que a CT tem a res-

peito do transtorno do abuso de substâncias no contexto atual 

dentro de uma compreensão biopsicossocial da dependência 

química. Bio, representa a saúde física do indivíduo, o psico a 

saúde mental, e suas emoções, e social, seu convívio com o ou-

tro, com o grupo,com a família e com a sociedade. Hoje a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) considera o biopsicosocial e 

espiritual, e vê na espiritualidade a importância da crença num 

Poder Superior, independente da religião que se professe.

Figura 5.1: Modelo Bio-Psico-Social (WHO, 2001)
Fonte: http://www.misau.gov.mz/media/images/modelo_bio_psico_social_who_2001

Fatores
Psicológicos

Perturbacão Mental
e do

Comportamento

Fatores
Biológicos

Fatores
Sociais

Na atual convenção médica, a dependência química é definida como uma 

doença paralela a outras doenças físicas. Tem base biológica, sinais e sin-

tomas característicos, um curso e um resultado previsíveis e está isenta de 

causação “intencional” (LEWIS, 1991).

A Comunidade Terapêutica enfatiza em menor medida a base biológica do 

uso de substâncias. Ela destaca a importância de fatores “intencionais”, em 

particular da motivação e da responsabilidade no processo de recuperação.

 A concepção de transtorno da pessoa inteira, que caracteriza a CT, justifica 



a consideração do abuso de substâncias não como uma doença, mas como 

um “transtorno”. 

Figura 5.2: Transtorno  
Fonte: http://laerciojsilva.blogspot.com.br/2011/06/transtornos-
-mentais-ja-sao-terceira.html

Tal como usados na CT, as palavras doença, transtorno e enfermidade 

não são conceitos científicos rigorosos. Apesar da compreensão dos corre-

latos e das consequências em termos de saúde do abuso de substâncias, as 

CTs não consideram a dependência química uma doença ou enfermidade 

médica primária.

Do mesmo modo, não aceitam a conclusão de que a dependência química é 

um transtorno crônico que exige episódios ilimitados de tratamento, apesar 

de a recaída ser inerente ao processo de recuperação (BROWN, 1998).

Segundo a literatura uma série de outras comorbidades, pode-se associar a 

dependência química, porém estas comorbidades, em vez de serem consi-

deradas causas “base” do uso abusivo de substâncias, são visto como con-

sequências deste uso.Comorbidade
A presença de doença(s), além 

da doença em estudo, que 
pode(m) alterar o efeito de 

interesse no estudo.

Figura 5.3: Usuário de drogas
Fonte: http://noticias.gospelmais.com.br/dependen-
tes-quimicos-sofrem-maus-tratos-clinicas-ligadas-
-igrejas-27956.html

Um dos elementos básicos do transtor-

no da dependência é o fato de os usu-

ários exibirem caracteristicamente, pouca 

preocupação com a alimentação, com a 

higiene, com os exames médicos regu-

lares e com outros hábitos de promoção 

da saúde (BREHM e KHANTZIAN, 1992; 

KRYSTAL, 1988).
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Na concepção da CT, os fatores sociais e psicológicos são reconhecidos como 

fontes primárias do transtorno da dependência química. Embora formulada 

primordialmente a partir da experiência clínica, essa concepção é compatível 

com amplas pesquisas sobre fatores sociais e psicológicos, como: baixo nível 

socioeconômico, disfunção familiar e cuidados parentais deficientes.

Além disso, observam-se, ao longo da experiência clínica, várias outras cau-

sas de iniciação ao uso abusivo, citadas pelos próprios usuários: automedi-

cação devido a dores ou sofrimentos físicos ou psicológicos, a busca inces-

sante em aumentar ou reduzir o ânimo e a disposição para a vida, celebrar 

momentos bons, amenizar, atenuar, anestesiar os momentos ruins, fuga da 

realidade, ou tentativa de “enfrentá-la” melhor, sentir-se “parte” do gru-

po, curiosidade, afirmação da identidade, ou ainda “mascarar” sentimentos 

desconfortantes.

Objetivamente, citam-se as tensões e pressões comuns da vida a eventos 

extraordinários ou catastróficos que marcam a vida de muitos usuários: a 

violência doméstica, os maus tratos, crimes, insegurança financeira, priva-

ções e até desabrigo.

Diante destes múltiplos sentimentos e razões, existe um ser, uma pessoa cuja 

vida é controlada pelo uso de drogas e cuja capacidade de levar uma vida 

sóbria e organizada é subdesenvolvida e pode ter sofrido deteriorações, e 

por isso não reconhece, num primeiro momento, o potencial que tem para 

chegar a uma solução para seu problema. O próprio ato de procurar trata-

mento, nada mais é que um pedido de ajuda para interromper o ciclo do 

comportamento derrotista. Embora o próprio uso abusivo e ativo de drogas 

prejudique a capacidade do usuário de tomar decisões, a opção inicial por 

seu uso ou não, é de responsabilidade do indivíduo. 

Quando os efeitos corrosivos do uso de drogas sobre as decisões se reduzem, 

é mais uma vez responsabilidade do indivíduo optar por permanecer livre de 

drogas. Assumir responsabilidade significa tomar uma decisão voluntária de 

interromper o uso de drogas, como pré-requisito da recuperação.

O fato de usar drogas é um sintoma de um mal maior, e não o problema 

propriamente dito. Não importa o tipo de drogas que está sendo usado, ou 

mesmo com que) frequência ou padrão de uso. O mais importante aqui são 

os comportamentos, as atitudes, os valores e o estilo de vida deste usuário 

abusivo.
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Caso ocorra uma deterioração de caráter, que levam a comportamentos des-

trutivos a si mesmo e aos outros, como violência doméstica, práticas sexuais 

de risco, criminalidade, tentativas de suicídio, violência contra outras pesso-

as, envolvimento em acidentes de trânsito e outros tipos de acidentes, ne-

gligência com a família, tudo isto denota a presença do transtorno, causado 

pelo abuso de drogas, culminando numa total deterioração da qualidade de 

vida do indivíduo em questão.

Estas são as principais características comportamentais, atitudinais e emo-

cionais que definem o transtorno, e são evidentes em todos os residentes 

na CT.

Resumo
Na concepção da CT, os fatores sociais e psicológicos são reconhecidos como 

fontes primárias do transtorno da dependência química. O fato de usar dro-

gas é um sintoma de um mal maior, e não o problema propriamente dito. 

Não importa o tipo de drogas que está sendo usado, ou mesmo com que) 

frequência ou padrão de uso. O mais importante aqui são os comportamen-

tos, as atitudes, os valores e o estilo de vida deste usuário abusivo. O uso de 

drogas é considerado apenas como a ponta do Iceberg, na base está o que 

chamamos de “kit-problemas”, que podem levar o indivíduo a buscar nas 

drogas um  “anestésico”.

Figura 5.4: Ilustração do ICEBERG – Drogas são apenas os sintomas
Fonte: http://www.clinicamaxwell.com.br/drogas.html
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Atividades de Aprendizagem
1. Segundo a experiência clínica, quais as causas de iniciação ao uso de 

drogas mais pontuadas pelos usuários. 

2. Por que a droga é o sintoma e não a causa do transtorno?

3. Explique a ilustração do iceberg.
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Aula 6 – Comunidade Terapêutica 
Teoria – Concepção da pessoa 

Nesta aula, veremos o detalhamento da concepção da pessoa 

nas suas características cognitivas, comportamentais, emocio-

nais, sociais e interpessoais, ou seja, o modo como os indivíduos 

se comportam, pensam, administram emoções, interagem e se 

comunicam com os outros, bem como a sua maneira de perce-

ber e de vivenciar a si mesmo e o mundo.

As drogas, mesmo o crack, são produtos químicos sem alma: não fa-

lam, não pensam e não simbolizam... Isto é coisa de humanos.

Drogas, isto não me interessa. Meu interesse é pelos humanos e suas 

vicissitudes.                         

(Dr. Antônio Neri Filho – psiquiatra e mestre da UFBA)

Essas concepções são ponderáveis com um conjunto de pesquisas sobre 

as características psicológicas e de personalidade dos usuários abusivos de 

substâncias em geral. Veremos que o centro do transtorno do abuso de 

substâncias é a “pessoa como ser social e psicológico”. 

Dimensões cognitivas e comportamentais 
Os residentes de CTs apresentam características comportamentais relaciona-

das com seus problemas de abuso de substâncias e de estilo de vida. Eles têm 

extrema dificuldade na percepção, na tomada de decisões, no julgamento, 

na resolução de problemas, e lhes faltam também capacidades educacionais, 

vocacionais e interpessoais. E a lista continua:

•	 Carências de percepção: os residentes não têm consciência, capacidade 

de reconhecer que suas ações afetam os outros e que as ações alheias 

os afetam.

•	 Deficiências de julgamento: principalmente quando relacionados com a 

resolução de problemas.

•	 Carências na identificação de relações: não compreendem ou não perce-

bem as relações entre aquilo que vivenciam.



•	 Carências na compreensão da realidade: eles não veem nada ao seu re-

dor como de fato é.

•	 Capacidades pessoais: em geral eles não possuem capacidades cogniti-

vas, educacionais ou de trabalho necessárias para ganhar sustento.

Figura 5.5: Baixa autoestima I
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_5aEGvVYGUII/SfSNdEVyqWI/
AAAAAAAAABM/NY1K0eoEDOk/s320/Imagem2.jpg

Figura 5.6: Baixa autoestima II
Fonte: http://mfmodafeminina.blogs.sapo.pt

É necessário chamar a atenção para dois aspectos relativos às características 

cognitivas do residente em tratamento. Primeiramente, há uma inter-relação 

entre as suas características cognitivas. Em segundo lugar, alguns usuários 

abusivos de substâncias apresentam capacidades cognitivas e comporta-

mentais funcionais, mas as usam basicamente na promoção do próprio estilo 

de vida marcado pelo abuso de substâncias.

Dimensões perceptuais
É quase universal a presença de uma percep-

ção negativa de si mesmos em usuários abu-

sivos de substâncias. Os residentes de Cts 

têm problemas com a maneira como veem 

a si mesmos como indivíduos, no tocante ao 

seu próprio valor pessoal e como membros 

da sociedade.    

Eles têm baixa autoestima em relação a si 

mesmos, e revelam características deprecia-

tivas em relação à família. A sociedade tem 

uma visão de identidade negativa deles e 

eles sabem disso. O estigma é muito forte, e 

Baixa autoestima é uma 
característica das pessoas 

que se sentem inadequadas 
para enfrentar os desafios da 
vida, não acreditam nos seus 

potenciais e capacidade de dar 
resposta às questões da vida. 
Têm uma estrutura emocional 

pouco sólida que origina o 
pessimismo e a negatividade.

Estigma é uma marca, um sinal, 
uma cicatriz, uma chaga (os 

estigmas da varíola, do vício etc.)

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 48

Bruna
Nota
Goreti: Figura 6.1:

Bruna
Nota
Goreti: Figura 6.2:



isto vai corroendo-os emocionalmente, causando muita fragilidade para lidar 

com esta situação. Muitos são conhecidos como: malandros, viciados, bê-

bados, maconheiros etc. Isto gera um comportamento antissocial e amoral, 

além de terem enorme dificuldade de conhecerem seus reais sentimentos, 

pensamentos honestos, objetivos e valores.

Dimensões emocionais
Têm dificuldades de vivência, de comunicação e de administração dos pró-

prios sentimentos. A intolerância aos incômodos dos residentes, em relação 

às pessoas que não usam substâncias químicas, é como se fosse sem limites, 

muito pior que o normal. 

A maioria dos residentes das CTs sente variedade de culpa, e até vergonha. 

Existem quatro fatores principais: o próprio erro, pessoas importantes na 

vida, comunidade terapêutica e sociedade como um todo. Ou seja:

•	 Culpa em relação ao próprio eu: sentimentos de tristeza, fracasso, por 

terem estragado a própria vida. Pensamentos como “quem tenho sido; 

quem deveria ou poderia ter sido...”.

•	 Culpa com respeito a pessoas importantes na vida: vem de danos causa-

dos a pessoas conhecidas do residente.

•	 Culpa perante a sociedade: vem de danos causados a pessoas anônimas.

•	 Culpas distintas: segredos pessoais associados com violações de regras, 

atos infracionais, agressividade e violência etc.

A raiva e a hostilidade são estados de sentimento ou de afeto negativo re-

lacionados entre si, e que para muitos residentes são sentimentos predomi-

nantes.

A disforia (sentimentos perturbados) e a perda dos sentimentos são estados 

afetivos gerais comuns a usuários gravemente abusivos de substâncias. De 

modo geral, os usuários têm dificuldades na administração emocional. Na 

abstinência, eles sofrem mudanças de emoções, causando até dores corpo-

rais. 

Dimensões Sociais
Os residentes exibem comportamentos e atitudes problemáticas que pertur-

bam suas relações sociais com outras pessoas ou com o mundo em geral. 
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Vejamos algumas características sociais que a CT busca tratar:

•	 Sentido de direitos: indivíduos que esperam que os outros lhes deem as 

coisas que merecem, perdem a capacidade de consegui-las por si mes-

mos.

•	 Responsabilidade pessoal, carência e responsabilidade perante os outros.

•	 Coerência: não terminar o que começa.

•	 Confiança: a falta, a perda, ou a violação da confiança é uma marca 

distintiva da personalidade e do estilo de vida do usuário abusivo de 

substâncias.

•	 Estratégias de convivência desviantes.

•	 Mentira e manipulação: mentem, manipulam e enganam seus familiares.

•	 Defesas: ocultam a verdade.

•	 Racionalização: tentam variedades de desculpas para seus problemas.

•	 Externalização: culpam forças externas.

•	 Projeção: atribuem a outras pessoas seus próprios sentimentos.

•	 Somatizações: se queixam de problemas físicos para evitar exigências de 

uma vida organizada, de modo particular, do tratamento.

Desvio Social
A maioria dos residentes em CTs tem histórico de atividades infracionais mo-

deradas ou graves que levam a problemas com a justiça, isto revela o ponto 

chave de envolvimento com a substância, levando-o a um comportamento 

anti-social.

Em outros casos, o envolvimento com atividades criminosas só ocorreu de-

pois de iniciado o uso contínuo de drogas. Era necessário “manter o vício” 

e para isso precisava fazer “a correria”, como: pequenos furtos, apropriação 

indébita, venda de pequenas quantidades de drogas (pequenos tráficos), e 

até mesmo a prostituição.
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Uma proporção menor de residente é formada por indivíduos bem socializa-

dos, cujo estilo de vida foi seriamente prejudicado devido ao uso de drogas. 

Estes tiveram bons empregos, boa educação, famílias estabilizadas e uma 

vida comunitária equilibrada, antes do envolvimento com substâncias. Outro 

dado importante é que o envolvimento destes eram predominantemente 

com drogas lícitas como o álcool, tabaco e medicações controladas.

Entre os próprios residentes se faz uma distinção comportamental, ou seja, 

os “que cometem crimes para usar drogas” e os que “usam drogas para 

cometer crimes”.

Resumo
Aprendemos aqui, que os dependentes químicos têm extrema dificuldade na 

percepção, na tomada de decisões, no julgamento, na resolução de proble-

mas, e lhes faltam também capacidades educacionais, vocacionais e inter-

pessoais. Tudo isso faz com que eles desenvolvam uma baixa auto-estima, 

causando um extremo isolamento social e consequentemente um enorme 

preconceito e estigma por parte da sociedade em relação a estes.

Atividades de aprendizagem
1. Explique as principais razões que levam o dependente químico a desen-

volver uma baixa autoestima de si mesmo.

2. A sociedade é implacável nesta relação com o usuário de substâncias, e 

estigmatiza o dependente como um marginal. Em sua opinião, é possível 

mudar este quadro? Como?
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Aula 7 – Comunidade Terapêutica 
Teoria - Concepção da 
recuperação e do bem viver

O conceito de recuperação no âmbito das CTs tem um significa-

do diferenciado daquele aplicado na medicina, na saúde mental 

e em outras abordagens de tratamento do abuso de substân-

cias. A recuperação para a CT não pretende apenas retornar o 

indivíduo ao estado de funcionamento corporal anterior à mor-

bidez ou doença. Para a CT apenas alcançar a abstinência não 

é o suficiente. É necessário que haja uma mudança de estilo de 

vida e de identidade que devem se estender para após o trata-

mento, durante toda a recuperação. E os ensinamentos do bem 

viver devem ser aplicados durante toda a vida.

Concepção da Recuperação
Existem, na CT, dois objetivos fundamentais da recuperação: a habilitação 

e a reabilitação. 

A reabilitação tem como meta reaprender ou reestabelecer a capacidade 

de manter um estilo de positivo, aliado à recuperação da saúde física e emo-

cional. A reabilitação apenas pode ser esperada naqueles indivíduos que já 

possuíram, em algum momento de suas vidas, esse estilo de vida pró-social. 

Já a habilitação acontece para aqueles que nunca desenvolveram estilos de 

vida funcionais. A meta passa a ser aprendê-los. A habilitação acontece. Pela 

primeira vez na vida eles estão expostos a uma vida social.

Autoajuda e Autoajuda mútua
Na autoajuda, o residente é o principal responsável por sua própria recupe-

ração. A CT disponibiliza o tratamento, através da rotina diária de trabalho, 

de grupos, de reuniões, de seminários etc. Mas a efetividade desses elemen-

tos como agentes indutores de mudança depende da escolha do indivíduo 

de participar ou não dessas atividades.

No caso da autoajuda mútua, o residente também se faz responsável pela 

recuperação dos companheiros como forma de atingir e manter a sua pró-

pria, os principais exemplos são a confrontação e os depoimentos pessoais 

em grupo de mudança.



Motivação, preparação e compromisso na recuperação
A motivação é a força que leva o usuário abusivo de drogas a procurar o 

tratamento, podendo essa ser externa ou interna. Também é o que mantém 

o residente empenhado e dedicado ao seu tratamento, mas, neste caso, 

apenas se a pressão interna predominar.

Outro fator vital para a recuperação do indivíduo é a preparação, que con-

siste na determinação do residente em participar ativamente no processo an-

tes com obrigações, promessas e compromissos, para consigo mesmo e para 

com os outros. O compromisso se torna uma meta vital para a recuperação.

A recaída durante a recuperação
A recaída é uma realidade de profunda importância no processo desenvolvi-

mental de recuperação da qual podem ser extraídas muitas lições. “Recaída 
é a volta ao uso da mesma maneira ou pior que antes do tratamen-
to” (Alan Marllat). Contudo, sintomas de recaída poderão ocorrer mesmo 

durante o período de internamento. Caso não sejam detectados, poderão 

precipitar uma desistência do processo terapêutico, coroando com a volta ao 

uso fora da Comunidade. Outro fato é a possibilidade de uso de drogas mes-

mo dentro do programa, o que é considerado uma falta grave e deliberada 

quebra de combinados. Ocasionalmente poderão ocorrer de algum interno 

recém admitido, “bular” a revista e passar com alguma substância dentro 

do programa, mesmo sabendo do risco de ser punido até mesmo com a alta 

administrativa.

O tratamento como episódio
A estadia na CT deve ser considerada como mais um degrau para alcançar 

um objetivo maior que é a recuperação. Será um dos degraus mais impac-

tantes, e de imensa aprendizagem, mas apenas servirá como meio para um 

fim, e não como tratamento completo. 

Concepção do bem viver
A sobriedade é pré-requisito para aprender o viver bem, mas o bem viver é 

necessário para manter a sobriedade.

Viver bem na CT significa: respeitar as regras da comunidade, permanecer 

sem usar drogas, participar regularmente das tarefas diárias de grupos, reu-

niões de trabalho e de funções educacionais, cumprir as obrigações, manter 

o espaço físico limpo e a higiene pessoal, agir responsavelmente com relação 

a si mesmo, aos outros e a comunidade, exibir um comportamento sociali-

zado na forma de civilidade, boas maneiras, respeito e honra aos acordos. 
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Código moral
As CTs sustentam claras posições morais que orientam o comportamento 

pessoal e social, dentro e fora da comunidade residencial.

Incluem-se nelas proibições de comportamentos e atitudes antissociais, dos 

valores negativos da rua, e da conduta sexual irresponsável ou exploradora. 

Esse código moral é expresso em regras essenciais da casa, normas da co-

munidade e expectativas éticas gerais. O desenvolvimento moral, modelado 

pela comunidade de companheiros, se opõe ao código da rua e da cadeia, 

bem como ao dos relacionamentos negativos. Uma comunidade de com-

panheiros que age moralmente pode ensinar a seus membros aquilo que 

eles não puderam aprender ou não aprenderam na escola, na religião ou na 

família.

A perspectiva egoica e social
As bases da CT têm como foco o modo como os indivíduos se veem, en-

quanto seres morais e sociais. É necessária uma perspectiva equilibrada a 

respeito do eu para a aprendizagem e a recuperação sustentada. Ela possui 

três distinções básicas:

•	 O eu como fundamentalmente bom

•	 “O aqui e agora”

•	 Direito ao eu e a uma posição na sociedade.

Os valores primordiais do bem viver
Esses valores abrangem a honestidade, a atenção responsável, a ética do 

trabalho e a aprendizagem como valor. Funcionam como guias orientando 

para o bem viver, e se aplicam a todas as situações e pessoas.

As máximas de recuperação da CT são os provérbios. Quase todos são auto-

explicativos. Veja alguns exemplos:

1. “Um dia de cada vez”. Só se pode viver o presente, cada hora, cada dia, 

reduz a ansiedade, a desistência prematura e facilita o atingir de metas.

2. “Simplifique”. Tentar fazer demais é receita certa para o fracasso, deve-

-se concentrar numa coisa de cada vez.

3. “Passo a passo”. Cada ponto que se aprende, forma a base de aprendi-

zagem do ponto seguinte.
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4. “O que não tem remédio, remediado está”. Ajuda a lidar com a in-

certeza e com a aparente injustiça de coisas que estão fora de controle.

5. “Não há conquista sem esforço”. O processo na CT é extremamente 

duro. É uma luta diária para “ficar limpo”, adiar a satisfação, lidar com 

as exigências sociais, enfrentar os problemas e as obrigações da vida de 

sobriedade, o que causa muito incômodo. Vale a pena ter uma nova vida 

e vale a pena se esforçar para obtê-la.

6. “Você só tira das coisas o que põe nelas”. Destaca a importância de 

investir na recuperação por meio do total compromisso com o processo 

de mudança. O grau de mudança pessoal e de aceitação de um novo 

estilo de vida depende da adesão do indivíduo ao programa terapêutico 

oferecido pela CT.

7. “Aja como se”. Dirige os indivíduos a avançar e a mudar o comporta-

mento antes mesmo de entender por que a mudança é boa pra eles.

Resumo
Aprendemos nesta aula que, recuperação para a CT não pretende apenas 

retornar o indivíduo ao estado de funcionamento corporal anterior à morbi-

dez ou doença.

 Para a CT apenas alcançar a abstinência não é o suficiente. É necessário que 

haja uma mudança de estilo de vida e de identidade que devem se estender 

para após o tratamento, durante toda a recuperação. E os ensinamentos 

do bem viver devem ser aplicados durante toda a vida. A isto chamamos de 

manutenção.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a diferença conceitual entre habilitação e reabilitação?
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2. Explique a importância da autoajuda e autoajuda mútua na CT.

3. Segundo Marllat, qual o conceito de recaída?

Anotações

e-Tec BrasilAula 7 – Comunidade Terapêutica Teoria - Concepção da recuperação e do bem viver 57





e-Tec Brasil59

Aula 8 – Comunidade Terapêutica 
Teoria - A abordagem da 
comunidade 

Veremos nesta aula que o que distingue a CT das demais abor-

dagens de tratamento, ou reabilitação de abuso de substâncias 

e transtornos relacionados, é o elemento da comunidade. 

Quando caracterizada amplamente em termos antropológicos 

culturais, a CT tem características semelhantes a outras comu-

nidades, como religiosas e seculares. Portanto, ela possui uma 

estrutura organizacional, regras formais, valores, crenças e cos-

tumes específicos da sua própria “cultura”. A comunidade é o 

próprio método no processo de mudança, e isto diferencia a CT 

de outras modalidades de comunidade e até mesmo de outras 

alternativas de tratamento.

O objetivo das CTs é tratar o transtorno individual, e seu propósito mais 

amplo é transformar estilos de vida e identidades pessoais. Com esse fim, as 

CTs usam a comunidade como método para ajudar os indivíduos a “mudar 

a si mesmos”.

Na comunidade de 24 horas da CT, os indivíduos podem ser observados em 

todas as suas dimensões:

•	 Como trabalham;

•	 Como se relacionam com os companheiros e os funcionários;

•	 Como conservam suas acomodações e mantêm a higiene pessoal;

•	 E como participam de grupos e de reuniões da comunidade.

Esses são os comportamentos e atitudes cotidianos que fornecem os dados 

iniciais consistentes a ser abordados e modificados.

Na maioria dos casos as pessoas que são tratadas nas CTs são extremamen-

te dependentes, psicologicamente perturbados, marginalizados, sem- teto, 

pobres e desprivilegiados.



Apesar das diferenças sociodemográficas e psicológicas, esses grupos de 

pessoas, em maior ou menor medida, desagregados, isolados, desiludidos 

, desapontados de maneira emocional e afetiva, e que perderam a auto-

confiança e se sentem inúteis diante da sociedade , que está em constante 

mudança, e exigindo cada vez mais de seus cidadãos , uma capacitação 

altamente qualificada para enfrentar o mercado de trabalho extremamente 

competitivo.

Na visão da CT, ajudar os residentes a se agregarem a uma comunidade de 

autoajuda é o primeiro passo para se reinserir no mundo exterior. O objetivo 

da CT é proporcionar um “habitat base” psicológico, a partir do qual os re-

sidentes podem gradualmente “reentrar” no mundo mais amplo.

As propriedades da cultura e da aprendizagem
A partir do seu progresso com o envolvimento com a comunidade, os indi-

víduos sentem-se psicologicamente seguros para ser vistos, compreendidos 

e aceitos pelos outros, em grupos, reuniões e em calmas conversas face a 

face. Os residentes passam se vincular uns aos outros, a trocar experiências 

e palavras de ajuda.  Esses gestos aliados a novas capacidades de realização 

de tarefas aumentam a eficiência pessoal, o valor pessoal e a autoestima 

dessas pessoas. A cada novo dia na CT esses indivíduos vão aprendendo a 

se inteirar com a comunidade, esses fatores são aliados a ensinos familiares 

que fortalecem o processo de aprendizagem, por exemplo, a repetição de 

mensagens de recuperação de bem viver, a aprendizagem em equipe e a 

aprendizagem vicária.

Celebração, tradição e ritual
Nas CTs, existem muitas ocasiões marcadas por celebrações que são usadas 

como símbolos positivos de mudança individual e coletiva. Além das come-

morações normais da sociedade, eles ainda comemoram marcos individuais, 

como aniversário de nascimento e casamento e passagens a outros estágios 

do tratamento, graduação no programa e na escola. O que se torna um 

marco na vida pessoal do individuo.

Nas CTs, também é muito comum cada residente contar sua própria história 

de vida e relatar o testemunho da história de mudanças vistas no outro, 

como meio de estimular e motivar aqueles que lutam no momento com o 

processo de mudança.

Assim, a comunidade promove a aprendizagem e aumenta a percepção de 

seus participantes ao dar atenção a cada história individual, dando a cada 

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 60



uma delas um significado especial. Todos esses fatores contribuem para a 

mudança do indivíduo como pessoa e sua reinserção à sociedade.

Resumo
A CT, possui uma estrutura organizacional, regras formais, valores, crenças 

e costumes específicos da sua própria “cultura”. A comunidade é o próprio 

método no processo de mudança, e isto diferencia a CT de outras modali-

dades de comunidade e até mesmo de outras alternativas de tratamento.

O objetivo das CTs é tratar o transtorno individual, e seu propósito mais 

amplo é transformar estilos de vida e identidades pessoais. A partir do seu 

progresso com o envolvimento com a comunidade, os indivíduos sentem-se 

psicologicamente seguros para ser vistos, compreendidos e aceitos pelos ou-

tros e se vinculam uns aos outros,  trocando experiências e palavras de ajuda.

Atividades de Aprendizagem
1. Comente a seguinte afirmação: Comunidade como método. Em quais di-

mensões os residentes são “observados” na CT e o que isto representa?

2. Qual a importância da celebração e a de “contar minha história”?
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Aula 9 – Comunidade Terapêutica 
Teoria - O ambiente físico 

Nesta aula veremos que as comunidades terapêuticas são proje-

tadas e programadas para aprimorar a experiência  comunitária  

dos residentes no ambiente físico e capacitar os recém-chegados 

a se absterem do uso de drogas, substituindo-as por vínculos e 

lealdades com seus pares, mudando valores e estilo de vida no 

transcorrer do programa terapêutico.

Figura 9.1:  Chácara Nova Vida Comunidade 
Terapêutica
Fonte: http://crenvi.com.br/site/tratamento/unidade-santa-felicidade/

Figura 9.2:  vista aerea chácara nova vida CT
Fonte: http://crenvi.com.br/site/tratamento/unidade-santa-felicidade/

Locais, recursos e a perspectiva da CT
Algumas CTs situam-se em terrenos de antigos acampamentos, pousadas, 

fazendas, ambientes rurais, casas, mansões convencionais em subúrbios. 

A maioria localiza-se no centro das cidades, perto de localidades urbanas 

afetadas pelas drogas. Outras 

costumam funcionar em edifi-

cações convertidas de cortiço, 

hotéis, escolas, igrejas ou cre-

ches, sendo o trabalho de re-

novação feito com a ajuda dos 

próprios residentes do progra-

ma.



Para que haja recuperação na CT é essencial remover o dependente de am-

bientes físicos, sociais e psicológicos antes associados a sua perda de contro-

le e ao seu estilo de vida disfuncional e negativo. Uma completa “desintoxi-

cação comportamental” e química é passo inicial necessária na recuperação. 

Os residentes precisam ser afastados  dos efeitos das drogas, e também de 

pessoas, lugares e coisas ligados ao seu uso de drogas.

A separação física e psicológica do ambiente social é melhor alcan-
çada quando as próprias instalações da CT estão em um ambiente 
completamente livre das drogas. Mas, os residentes precisam aprender a 

lidar com o “choque cultural” que ocorre quando voltam ao mundo real fora 

da CT. Por isso os programas precisam alcançar um equilíbrio entre a 
separação do mundo exterior e a preparação para reinserção nele.

Figura 9.3: CRENVI – Comunidade Terapêutica Nova 
Vida – Unidade Rural/Ctba/PR
Fonte: http://crenvi.com.br/site/apresentacao/nossa-historia/

Algumas organizações da CT administram várias instalações para que os resi-

dentes, que começam a recuperação, possam ficar bem longe das influências 

negativas, e mais tarde serem transferidos para uma instalação de reinserção 

situada em sua cidade ou região. Isso dá ao residente tanto a oportunidade 

de iniciar a recuperação longe das tentações e provocações, como a chance 

de aprender aos poucos a lidar com as influências do mundo real.

O relacionamento com a comunidade mais ampla
As CTs precisam manter boas relações com a comunidade, pois muitas vezes 

as próprias comunidades locais resistem à instalação de CTs, por medo de ter 

perto delas certos grupos raciais, criminosos e dependentes de drogas, e por 

causa dos efeitos imaginados em termos de qualidade de vida, preço de imó-

veis etc. Mas essa resistência não pode impedir a implementação de novos 

programas nos locais em que são necessários. Por isso, as CTs esforçam-se 

para ter suas instalações vistas como lares exemplares pela comunidade. A 
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condição física das edificações e de suas partes externas está sobre 
os cuidados dos residentes. Mesmo no centro das cidades, as CTs costu-

mam ser vistas com orgulho pela comunidade local, pois as suas instalações 

são as mais seguras e limpas da vizinhança. Portanto, vários grupos de 
residentes podem ser enviados a oferecer variedade de serviços co-
munitários, como limpar parques e ajudar idosos. Apresentações espe-

ciais em escolas, empresas, organizações religiosas podem ser fornecidos a 

preços baixos ou de graça. Com isso, os residentes aprendem a participar da 

comunidade de maneira responsável.

Figura 9.4: Fachada da Unidade Urbana da CRENVI em Curitiba
Fonte: http://crenvi.com.br/site/

Recursos
A maioria dos programas é sustentada por fundos públicos, tendo que bus-

car recursos adicionais em doações privadas e públicas. Por isso, há uma 

grande variação no montante de recursos financeiros e materiais que as CTs 

têm à disposição.

Mas seja qual for o nível básico de apoio público, as CTs incorporam o levan-

tamento de fundos à abordagem de autoajuda envolvendo os residentes o 

máximo possível nesses esforços pedindo doação de tudo, tais como: mó-

veis, roupas, calçados, aparelhos eletrônicos, alimentos etc.

O departamento de captação é dirigido pelos funcionários. Os residentes são 

usados em várias atividades, ora em campanhas de levantamento de fundo 

nas ruas; buscar e levar bens doados; administrar a dispensa; negociar por 

telefone com possíveis doadores etc. Nesses papéis, os residentes são como 

membros da família, cujos esforços pessoais para ajudarem na manutenção 

da comunidade também fortalecem sua adesão à comunidade local.

Ao mesmo tempo em que precisam manter as instalações decentes, as CTs 

depositam essa responsabilidade tanto nos residentes como nos funcioná-

rios. Pois dar aos residentes a tarefa de conservar e cuidar das instala-
ções, ensina-os de maneira concreta que viver num local assim, auxi-
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lia (a) e reforça a mudança de identidade, e a ter para si as melhores 
expectativas.

Mesmo os residentes de famílias privilegiadas e acostumadas com benefícios 

materiais, muitas vezes nunca passaram pela experiência de sentir que con-

seguem algo com seus próprios esforços. Apesar das diferenças de condição 

socioeconômica de seus residentes, a CT usa o local (em que está) e os re-

cursos (de que dispõe) para ensinar aos residentes a diferença entre espaço 

psicológico interior e espaço físico exterior. Isso envolve assimilar atitudes e 

valores coerentes com a recuperação e com o bem viver.

As instalações
Cada CT se distribui espacialmente de modo distinto. Há características físi-

cas comuns que podem ser identificadas e ter sua lógica explorada por meio 

da perspectiva da CT.

Figura 9.6: Sala de Estar de uma Comunidade Terapêutica
Fonte: http://boaforma.abril.com.br/beleza/corpo/spa-week-tratamentos-bele-
za-681385.shtml

Tamanho e capacidade
A “capacidade residencial” de um programa de CT exibe amplas variações, 

indo de 30 em organizações pequenas, e a 200 nas grandes, que adminis-

tram programas distintos abrigados em múltiplas instalações residenciais. 

Geralmente uma “casa” particular num local da comunidade acomoda de 

40 a 80 residentes.

O espaço externo tem implicações em termos de programa e administração 

para CT. Por exemplo, grandes espaços externos atraem residentes propen-

sos a “vagar” física ou psicologicamente, em particular no início do trata-

mento, quando estão menos comprometidos com o processo de recupera-

ção em longo prazo. Eles podem fazer uso de drogas, práticas sexuais ou 

retração social.
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Por isso, instalações em terrenos menores são de modo geral administrados 

com mais facilidade, além de outros benefícios. A experiência da família e 

da comunidade é moldada e fortalecida mais facilmente, quando as pessoas 

vivem e trabalham perto uma das outras.

A “capacidade estática” de uma CT é o número máximo de residentes que 

ela pode abrigar. É necessária uma massa crítica de residentes (cerca de 40) 

para moldar a estrutura (por exemplo, residentes do nível inicial, intermediá-

rio e avançado) e para preencher todos os cargos necessários à divisão hierár-

quica do trabalho. A “capacidade dinâmica” é o número real de dimensões 

por ano. Dadas as entradas e saída de clientes, devido à complementação 

no programa, as desistências dos clientes e as expulsões administrativas, o 

programa pode no curso de um ano oferecer mais do que os “40 leitos” 

para uma discussão completa de taxas de retenção.

Acesso
As CTs residenciais não são instalações trancadas, mas ambientes semife-

chados de acesso restrito. O residente é monitorado com cartões de saída e 

de entrada e um livro de registros. Idas para o exterior, compromissos legais, 

médicos ou obrigações familiares, etc., sendo acompanhados, eles podem 

realizar tarefas especiais de trabalho para a organização como ir a compras 

ou dirigir veículos. À medida que os residentes demonstram responsabilida-

de e preparo para estarem em segurança, eles conseguem acesso frequente 

e amplo através de licenças diurnas, noturnas e de fins de semana.

É preciso separar os residentes do mundo exterior para reduzir o número de 

estímulos negativos capazes de ameaçar sua recuperação. Vale sempre frisar 

que as portas da CT não estão trancadas; por isso, o residente escolhe 
ficar no programa a cada dia, e esse sentido de escolha pessoal ajuda 
a reforçar sua agregação à comunidade.

Segurança
Os próprios residentes com a supervisão dos funcionários administram a se-

gurança. As principais tarefas de segurança são: restringir a entrada e saída 

não autorizadas e monitorar os movimentos dos residentes no terreno.

Muitos residentes e funcionários têm histórias de prisão e encarceramento, 

pois se envolveram em crimes contra a propriedade e, por vezes, contra 

pessoas. Essas características poriam em risco a segurança de qualquer am-

biente.
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A segurança física da comunidade alcança o nível máximo, quando se confia 

aos residentes a tarefa de tornarem-se responsáveis perante os outros.

Ambiente interior

Espaço e áreas
Os principais espaços de uma CT são aqueles em que se realizam as ativi-

dades operacionais, educacionais e terapêuticas do programa. Todos orga-

nizados ao redor de uma casa principal em que ocorrem todas as atividades 

comunitárias.

Figura 9.7:  Refeitório Casa São Mateus
Fonte: www.casasaomateus.com

Na maioria das vezes a instalação de uma CT é uma edificação única, for-

mada por uma cozinha, um salão de refeições, dormitórios, escritórios admi-

nistrativos e salões para grupo de recreação. O espaço limitado tem de ser 

criativamente transformado para servir de múltiplos propósitos. Por exem-

plo, uma área pode servir de sala para grupos de dia, sala de seminários à 

noite e salão de festas nos fins de semana. Com poucas exceções, a maioria 

das áreas comuns também fica disponíveis em vários momentos para con-

templação, interações sociais, conversas face a face entre duas pessoas. A 

sala de refeições é a área empregada também para outras atividades como 

festas, reuniões gerais e seminários com grande número de pessoas.

A cozinha de uma CT costuma ser grande e equipada para a produção in-

dustrial de refeições, e só os residentes autorizados têm acesso a ela.
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Figura 9.9: Refeitório da Comunidade 
Terapêutica Nova Vida                                    
 Fonte: http://www.crenvi.com.br/instalacoes.htm

Figura 9.8: Cozinha Industrial da CRENVI
 Fonte: http://www.crenvi.com.br/instalacoes.htm

O refeitório costuma ser uma das maiores áreas das instalações. Administra-

do por um residente avançado, um grupo de residentes é responsável pela 

preparação da sala de três refeições por dia e lanches. As tarefas incluem 

organizar as cadeiras, mesas, servir refeições e limpar o local.

As refeições coletivas são um momento em que a maioria dos funcionários e 

dos companheiros se reúnem, por um período de 30 a 45 minutos três vezes 

ao dia. Essas refeições oferecem oportunidade para aprender convenções 

de boas maneiras sociais de comportamento às refeições da conversação e 

do comportamento interpessoal apropriado. Os membros aprendem a dizer 

“por favor” e “obrigado” de maneira respeitosa, a falar em tom moderado, 

a mostrar respeito não apenas pelo alimento servido, como também por 

aqueles que prepararam e serviram.

Não é comum a ocorrência de discussões pessoais e sociais à mesa de refei-

ções à medida que os residentes aprendem a arte da conversação e discur-

so social. Na maioria das vezes são tratados em conversas informais entre 

companheiros. No refeitório, os companheiros avançados servem de modelo 

e-Tec BrasilAula 9 – Comunidade Terapêutica Teoria - O ambiente físico 69

Bruna
Nota
Goreti: Figura 9.7:

Bruna
Nota
Goreti: Figura 9.8:



de comportamento da conduta saudável. São requisitados para dar apoio, 

oferecer treinamento, orientar e promover a integração de novos residentes.

As salas de estar são áreas separadas, reservadas para interações informais, 

relaxamento e leituras individuais, para assistir as programações da TV, ou-

vir música ou simplesmente sentar-se calmamente. O noticiário noturno é 

exibido depois do jantar para que os residentes possam ficar informados/

atualizados sobre o mundo que os cerca. Esta atividade pode estimular dis-

cussões, comentários de um modo geral, ajudando os residentes a mani-

festar livremente suas opiniões, ideias, sugestões sobre uma variedade de 

questões sociais.

Figura 9.10:Sala de TV em Comunidade 
Terapêutica                 
Fonte: http://4crs.blogspot.com.br/2011/06/relatorio-da-1-visita-do-ano-de-2011.html

Mas uma sala de estar que a qualquer momento tenha residentes demais é 

um sinal negativo numa CT. Portanto, espera-se que todos os membros da 

comunidade observem o comportamento e o tom vigente na sala de estar. 

Comportamentos como evitar os outros, gritar, dormir, formar pequenos 

grupos excludentes são indicadores de problemas de socialização e agrega-

ção.

Em CTs com dimensões maiores pode haver espaço para aulas, seminários 

e oficinas. Em CTs menores e com menos recursos pode não haver salas 

de aulas permanentes, usando-se outros espaços comuns de acordo com a 

necessidade.

Há espaços especiais dedicados ao estímulo às relações sociais. Essas áreas 

oferecem a interação social prescrita em que os residentes podem praticar e 

ensaiar a relação uns com os outros.
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Figura 9. 11: Dormitório CRENVI                                          
Fonte: http://www.crenvi.com.br/instalacoes.htm

Outra área de relacionamento projetado é uma cadeira ou banco colocado 

perto da porta da frente das instalações. Essa área oferece um lugar para que 

o indivíduo sente-se e pense sobre assuntos perturbadores ou provocadores. 

Aos residentes que passam por experiências de grande contrariedade, o ban-

co oferece um lugar para que “deem um tempo” para esfriar os ânimos. É 

comum que o banco seja usado por residentes que ameaçam desistir do pro-

grama, pois permite acalmar-se emocionalmente e rever circunstâncias que 

precipitaram o desejo de deixar a comunidade. Embora sozinho no banco, 

o residente observa companheiros que permanecem na batalha diária pela 

recuperação e inversamente testemunham e estimulam o indivíduo em seu 

período de crise ou decisão.

A cadeira e o banco de relacionamento são exemplos de como o ambiente 

físico da CT é organizado para promover certos comportamentos, atitudes 

e valores. Os espaços devem ser planejados e usados de vários modos, mas 

sempre com o intuito de promover o relacionamento social e individual, in-

terromper o comportamento compulsivo e oferecer oportunidades de refle-

xão.

Dormitórios
Os dormitórios são organizados por ordem, indo de quartos com duas a 

quatro camas, até a quartos semiprivados e privados. Exige-se que os dormi-

tórios sejam conservados limpos, arejados e em perfeita ordem.

Todos os dormitórios são separados por gênero (masculino/feminino), a fim 

de facilitar a administração e a segurança.
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Na CT, observou-se que alguns residentes tiveram problemas e dificuldades 

com a prática sexual, havendo muitos com históricos de abuso sexual.

Portanto, faz-se considerável esforço para ajudar todos os residentes a resol-

ver históricos de distúrbios sexuais e ensinar-lhes atitudes, valores e práticas 

sexuais saudáveis. É fundamental que, enquanto estiverem em tratamento 

residencial, todos os residentes evitem qualquer forma de contato sexual 

com pessoas do programa ou de fora. Com exceção para alguns residentes 

nos estágios finais do programa, caso em que pode conceder a permissão 

para prática de sexo seguro nas folgas.

Os dormitórios dos residentes também podem ser separados por idade. Em 

CTs de integração por faixa etária, os adolescentes são abrigados em andares 

ou em edificações separadas. Em CTs que só tratam adolescentes, a sepa-

ração por gênero permanece, pois os colegas de quarto podem ter origens 

raciais e étnicas distintas.

As instalações sanitárias e de banho dos residentes também são separadas 

por gênero. Designa-se uma equipe para manter limpos os banheiros, as 

comadres, os vasos sanitários e os cestos de lixo, fazer a reposição do papel 

higiênico, etc. Na hierarquia de trabalhos, essas tarefas cabem de modo ge-

ral aos recém-chegados.                   .

Os murais com a estrutura da organização e outros murais
Nas paredes por trás ou próximas da mesa de entrada, há um grande mural 

que apresenta a estrutura da CT, os nomes dos profissionais que ali traba-

lham, as principais atividades operacionais e do atual funcionamento. Esse 

mural reflete visualmente a estratificação de todo o conjunto de membros, 

suas instalações, identidades, posição na comunidade ou a fase do progra-

ma em que estão. 

Murais adicionais podem exibir escalas mensais, semanais e diárias de ativi-

dades planejadas, atualização diária da população, dados sobre a casa, via-

gens planejadas e compromissos. Os murais com a estrutura da organização 

são usados como recursos visuais gerais para administração e a operação 

diária das instalações. Mas seu uso implícito é o fortalecimento da percepção 

de comunidade e da adesão ao programa por parte dos residentes.

Os cartazes de parede
Os cartazes espalhados pelas instalações da CT reforçam a base filosófica da 

comunidade. Estão pendurados nas paredes de praticamente todos os espa-
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ços e áreas de uma CT, constituindo outro elemento essencial do ambiente 

terapêutico.

A função geral desses cartazes é aumentar e manter a consciência dos ensi-

namentos da CT. Alguns temas expressos neles servem de estímulos (a cada 

passo um avanço). Em linguagem casual e coloquial, os cartazes refletem o 

mundo real do usuário de substâncias. Os cartazes empregam vários recur-

sos como conselhos concretos e símbolos. Eles também refletem a expressão 

de experiências comuns, se não universais associadas com a recuperação em 

comunidades de autoajuda. Na verdade, a criação de cartazes é considerada 

em si uma atividade instrutiva e terapêutica; pode-se pedir a um residente 

que faça um cartaz particular para oferecer nele o conceito específico desse 

cartaz.

A filosofia do programa costuma estar no cartaz maior e mais elaborado. 

Tipicamente, essa filosofia foi criada e escrita pelos residentes iniciais, distin-

guindo o caráter e a cultura de cada CT. Torna instantaneamente tradicional, 

mostrando seu forte papel na recuperação de gerações passadas de residen-

tes e sustentando a esperança para futuras gerações.

Decoração
Todas as CTs buscam transformar seu ambiente interior de forma que lem-

bre o lar, independentemente do tipo de instalações. Podem ser objetos 

decorativos, fotografias de funcionários, de classes graduadas de residentes 

fundadores. Esses rostos sorridentes transmitem otimismo e a possibilidade 

de mudança, ao mesmo tempo promovem identificações com pessoas se-

melhantes que enfrentam a mesma batalha para vencer a dependência das 

drogas e mudar seu estilo de vida.

Resumo
Este capítulo descreveu a maneira como é projetado o ambiente físico de 

uma CT para dependentes químicos. Assim, a organização, os relaciona-

mentos, as divisões de tarefas e a segurança são todos elementos utilizados 

para promover a ordem e o bem viver. Para que haja recuperação na CT é 

essencial remover o dependente de ambientes físicos, sociais e psicológicos 

antes associados a sua perda de controle e ao seu estilo de vida disfuncional 

e negativo.
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Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise sobre a RDC-029, atual resolução da ANVISA que regulamenta 

os serviços das CTs no Brasil e apresente as diferenças desta em relação a 

RDC-101, revogada em junho de 2011.

Anotações
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Aula 10 – Comunidade Terapêutica 
Modelo – A organização social 

Ao estudarmos esta aula, conheceremos a organização social da 

CT, não como um espaço institucionalizado, porém como um lar, 

uma escola, uma empresa, onde ocorrem várias atividades de 

cuidado com as instalações pelos próprios residentes, atividades 

de cunho educacional, vocacional e comunitário. Um ambiente 

social vivo, ativo e sendo o próprio modelo de tratamento.

A comunidade terapêutica tem um clima diferente de hospitais, clínicas, ou-

tras instituições. Suas características se assemelham a uma escola, com uma 

variedade de atividades educacionais, vocacionais e comunitárias. O objetivo 

desse ambiente é reintegrar o indivíduo.

Os próprios usuários em recuperação é que montam a organização. Eles 

mesmos definem suas tarefas e responsabilidades. Ninguém melhor do que 

eles para entender suas personalidades, sua individualidade social, e revelar 

suas metas de recuperação e mudanças que queiram em seu estilo de vida.

É organizada como uma pirâmide. Uma média de 15 pacientes por funcio-

nário. É voltado para uma orientação de autoajuda, onde os residentes se 

ocupam em grupos para atividades sob a supervisão de um funcionário.

O quadro de funcionários é dividido em pessoal de administração de progra-

mas e pessoal de apoio.

Administração de programas

Figura 10.1: Grupo de Apoio Grupo de 
auto-ajuda 
Fonte: http://farmaceuticosocial.blogspot.com.br/2011/02/
farmaceutico-atuando-em-grupos-de-apoio.html

Em geral, são funcionários graduados ou com experiência, 

e são responsáveis por operações clínicas e diárias. Sua fun-

ção é dirigir grupos terapêuticos, o que envolve: acompa-

nhar o progresso dos pacientes; atribuir tarefas; oferecer 

aconselhamento individual; organizar projetos sociais e re-

creação.
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Apoio de programas
Pessoal de apoio é dividido em dois grupos: pessoal de apoio clínico e o pes-

soal operacional. O primeiro grupo oferece serviços educacionais, vocacio-

nais e médicos ao indivíduo. O grupo é formado por médicos, enfermeiros, 

professores, assistentes sociais e psicólogos. Geralmente não tem experi-

ência em recuperação. Já o segundo grupo oferece serviços técnicos nas 

atividades não-clínicas (exemplo: serviços de manutenção e alimentação). 

Formado por técnicos (alguns com experiência em recuperação). Espera-se 

que TODOS os funcionários exemplifiquem e promovam os ensinamentos 

gerais da comunidade e da boa convivência.

Os pacientes são a maior parte da CT. São divididos em níveis (o critério de 

avaliação é: Período de Permanência no programa versus Progresso Clínico). 

Quanto maior o nível (hierárquico) do residente (paciente), mais ele rece-

be privilégios, responsabilidades, autonomia, e designações mais desejáveis. 

Eles podem passar por diferentes funções, como aprendizes remunerados, 

funcionários em treinamento, e até como funcionários integrais (dependen-

do das qualificações).

A organização social da CT é autocrática. A autoridade é definida pela po-

sição e pela função no trabalho. Os encarregados do programa clínico são 

pessoas importantíssimas nas questões relacionadas aos residentes. Ques-

tões como: disciplina, transferências, expulsões, folgas. Suas decisões devem 

visar à proteção da CT e o crescimento pessoal dos residentes. E o pessoal de 

apoio também tem a sua autoridade clara nessa área. Por exemplo: os che-

fes de cozinha decidem questões sobre a alimentação e a manutenção da 

cozinha. Embora o pessoal de apoio não tenha autoridade clínica, eles têm 

influência na administração da CT. Em reuniões de funcionários (e em outras 

ocasiões menos formais) espera-se que o pessoal de apoio dê sugestões, 

faça comentários a respeito do andamento do tratamento. Isso é percebido 

pelos residentes. Os residentes mais novos aprendem com os mais antigos, 

como aceitar críticas e orientações. 

A comunicação na CT pode ocorrer de duas maneiras: 
•	 Formal: pode ser um procedimento prescrito de oferecimento de relatos; 

seminários em salas de aula e reuniões comunitárias, ou tratamento indi-

vidual, em quartos e dormitórios.

•	 Informal: conversas em refeitórios ou salas de estar.
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Resumo
Vimos que a organização da CT consiste em funcionários e residentes dis-

tribuídos em níveis de autoridade. Todos devem ser exemplos de boa convi-

vência e de apoio interpessoal. O sistema de comunicação (quer formal, quer 

informal) fornece informações que conduzem os assuntos administrativos e 

operacionais. A comunicação formal leva a informação às autoridades, en-

quanto que a informal conduz toda comunidade.

Atividades de Aprendizagem
1. Descreva as atribuições do administrador de programas.

2. O pessoal de apoio é dividido em dois grupos. Quais são eles e quais são 

suas atribuições?
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Aula 11 – Comunidade Terapêutica 
Modelo – O trabalho: 
elementos terapêuticos     

Nesta aula, veremos a importância do trabalho na CT, pois o 

mesmo agrega valores como responsabilidade, higiene, ativida-

des produtivas de sobrevivência na própria comunidade e envol-

vimento coletivo. O termo trabalho é aqui usado por De Leon. 

Contudo, as modernas CTs estão substituindo pela expressão  

Atividades da Vida Diária (AVD), com o fim de envolver o resi-

dente em atividades saudáveis e construtivas.

Figura 11.1:  Horta em Comunidade Terapêutica
Fonte: http://www.clictribuna.com.br/noticias/reviver-comeca-a-
-colher-primeiros-frutos/

Na comunidade terapêutica, o tratamento está ocorrendo em tempo inte-

gral, apesar de o ambiente não ser convencional.

 O trabalho é um dos modelos de tratamento diferenciado, e exerce papel 

fundamental para a socialização, a autoajuda e o bem viver dos residentes.

Nas primeiras CTs residenciais, os residentes em recuperação assumiam toda 

a responsabilidade pelas tarefas e organização administrativa das atividades 

diárias e das instalações, o que gerou naturalmente uma necessidade de divi-

são do trabalho, que ia desde a manutenção, tarefas domésticas, preparação 

de refeições, até atividades administrativas e aquisição de recursos.

Hoje, os recursos (como alimentos, aluguéis, salários de funcionários e cui-

dados médicos essenciais) são providos pelo governo e por fundos privados. 

Porém, o trabalho ainda continua sendo feito pelos próprios residentes, sob 

a supervisão dos funcionários.



O trabalho na perspectiva e na abordagem da CT
A estrutura de trabalho dos companheiros da CT surgiu como uma necessi-

dade. Porém, atualmente é peça fundamental na recuperação social e psico-

lógica, fundada na autoajuda.

Ao fazer um comparativo entre as outras abordagens residenciais de trata-

mento do abuso de substâncias, percebe-se que na maioria delas o individuo 

residente é visto como “paciente” que está temporariamente incapacitado e 

precisa se recuperar com o tratamento para, só depois, poder voltar ao  tra-

balho ou aprender a trabalhar. Já na CT, o trabalho é parte fundamental do 

tratamento e indistinto deste. O principal objetivo das funções de traba-
lho é a evolução pessoal. O trabalho e a vida pessoal são indivisíveis, 
pois os problemas da vida pessoal refletem no trabalho, e o modo 
como o indivíduo trabalha reflete a sua personalidade. Os problemas 

pessoais também podem ser resolvidos por meio de trabalho e com assistên-

cia dos companheiros que trabalham juntos.

Figura 11.2:  Oficina de Profissionalização Industrial
Fonte: http://www.fazenda.org.br/internacao/internacao.php

O trabalho e o usuário abusivo de substâncias socialmente 
desprivilegiado
A participação de usuários abusivos de substâncias socialmente desprivile-

giados, antissociais ou sem qualificações profissionais, muitos com pouca 

capacidade de trabalho, na estrutura de trabalho da CT, fazem-nos adquirir 

autoestima e identidade social. A experiência adquirida pelos dependentes 

nos trabalhos, fazem-nos mudar as perspectivas de futuro e posição pessoal 

e social da vida no mundo, dando a eles esperanças e sentido de possibili-

dade e identidade.
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Muitos destes residentes nunca se viram capacitados e não acreditam na 

possibilidade de acesso às “boas coisas” da vida. A aquisição de “status” 

através do trabalho realizado na CT é, muitas vezes, a primeira experiência 

de poder social e eficácia pessoal. Eles aprendem que podem aspirar a obter 

benefícios materiais na vida, como carreira, lares, educação e conta bancá-

ria. O sucesso no trabalho é a primeira experiência de sucesso pessoal para 

esses residentes; e dá a eles esperança de futuro no mundo do trabalho. 

Para muitos residentes, o sucesso no trabalho é também uma mudança da 

identidade social e pessoal. Essa mudança também ajuda a desenvolver au-

topercepções positivas da identidade.

O trabalho e o usuário abusivo de substâncias socialmente 
privilegiado
Os usuários abusivos de substâncias vindos de setores mais privilegiados da 

sociedade, que já possuem histórico de trabalho, também nem sempre são 

socializados e saudáveis psicologicamente, apresentando todas (ou muitas) 

características do transtorno, mesmo demonstrando capacidade de serem 

educados a trabalhar.

Há dois tipos de “dependentes que trabalham” na CT e que ilustram a re-

lação entre o trabalho e o transtorno. Em um dos grupos, mesmo empre-

gados, os usuários abusivos de substâncias apresentam comportamentos 

errados e que não condiz com o ambiente de trabalho, devido à falta de 

valores ou valores negativos, o que leva a constante mudança de emprego. 

Esse comportamento é consequência do uso abusivo, e também contribui 

para a continuidade deste.

Um grupo menor tem uma vida de trabalho mais eficaz, mas que é interrom-

pida periodicamente pelo uso de drogas. Muitas vezes esse comportamento 

é usado como uma forma de fuga do estresse causado pelo trabalho. Para 

suportar toda a pressão do trabalho eles usam drogas, mas não percebem 

que sua vida social e pessoal está dependendo disso.

Muitos dependentes, normalmente de classe média, se consideram diferen-

tes dos demais. Trabalham, e entendem que o uso de drogas interrompe es-

poradicamente sua vida social e pessoal, mas que não dependem das drogas 

para estar bem.

Os residentes da CT que têm a capacidade de trabalho bem desenvolvida 

alcançam rapidamente status na comunidade, o que pode ser confundido 

com recuperação terapêutica, e pode causar uma saída precoce da CT e, 
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consequentemente, uma interrupção do tratamento, podendo levar a reca-

ídas.

A hierarquia de funções de trabalho dos residentes
Na CT, a divisão do trabalho é determinada pela hierarquia de funções, que 

é definida para cada residente de acordo com a necessidade de aprendizado 

ou modificação das características psicológicas e sociais de cada um. Tanto 

os residentes que ocupam posições de trabalho no programa clínico ou na 

operação das instalações estão em contato diário com os funcionários, o que 

ajuda no processo terapêutico.

As funções de trabalho vão desde as mais simples, que não exigem níveis de 

especialização, até as que requerem uma formação educacional ou vocacio-

nal especial. E ao se graduarem na CT, podem se manter no emprego, ou 

serem solicitados como trabalhadores permanentes.

Mesmo os residentes que ocupam posições no órgão da CT onde não estão 

em contato diário com os companheiros, as posições de trabalho dão impor-

tante contribuição à socialização e aos objetivos terapêuticos.

O trabalho e as características dos residentes 
O trabalho na CT tem foco nas características da pessoa e no transtorno. 

Essas características são divididas em categorias, como hábitos pessoais, de 

trabalho, relações de trabalho, autoadministração e valores do trabalho.

Muitos residentes têm histórico de trabalho deficiente ou inexistente, alguns 

não adquiriram hábitos pessoais fundamentais. Outros, embora possuam 

estes hábitos e capacidades de trabalho, têm desempenho imprevisível.

Os valores do trabalho focam a “ética do trabalho”, que muitas vezes falta 

aos residentes da CT, os quais carecem de autoconfiança, compromisso com 

a excelência e orgulho do próprio desempenho. Muitos acabam se envolven-

do com trabalhos ilegais, ou marginais, atividades sem esforço, por se excluí-

rem do trabalho convencional. E, por isso, estes residentes também carecem 

de ética do trabalho. O trabalho era realizado somente com intuito de obter 

dinheiro para comprar drogas, mas nunca com sentido de satisfação pessoal, 

com esforços profissionais e educacionais, investimentos em si mesmos.

Funções de trabalho e características dos residentes
As funções de trabalho são agrupadas em diferentes níveis de complexidade 

e habilidades, responsabilidades e valor da função no foco terapêutico. Cada 
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nível revela as características e os problemas das áreas de habilidades e avalia 

a mudança ocorrida tendo por base o nível anterior. Os dois principais níveis 

são o inicial e o segundo nível.

As posições de nível inicial envolvem capacidades menos complexas, como 

descascar batatas, lavar louça, pôr a mesa, esfregar o chão, etc. Isso permite 

aprendizado fácil de tarefas e avalia as características gerais e o desempenho 

do residente no trabalho sem dificuldades inerentes a certas funções. A prin-

cipal responsabilidade desses residentes é com eles mesmos, aprendendo ou 

reforçando hábitos pessoais vinculados ao trabalho, e completar a tarefa que 

lhes é dada. Também melhorar as capacidades de administração emocional, 

como receber ordens e instruções de supervisores.

As posições de segundo nível supõem que o residente tenha algum grau de 

agregação ao programa, hábitos pessoais estáveis e um grau adequado de 

controle emocional, para aprimorar hábitos de trabalho como a persistência 

e o cumprimento de responsabilidades, bem como as relações de trabalho. 

Algumas dessas funções de trabalho expõem os residentes às pressões de 

ambientes de trabalho mais convencionais.

A hierarquia de funções de trabalho está relacionada com o tempo de per-

manência no programa e na evolução no tratamento, de acordo com as 

necessidades clinicas e do programa. Nos estágios posteriores do programa, 

a maioria já passou por todas ou pela maioria das funções de trabalho.

Funções de trabalho na comunidade e objetivos 
terapêuticos
Os objetivos terapêuticos do trabalho envolvem quatro principais funções 

de trabalho no âmbito do programa clínico: líder de equipe, monitor, chefe 

de departamento e coordenador. Cada uma dessas funções envolve um ní-

vel crescente de habilidades de trabalho, de responsabilidade por tarefas e 

pessoas, de autoridade e de status na comunidade. Além disso, cada função 

pode ter graus estratificados, como monitor assistente, monitor adjunto e 

monitor titular, tendo esses graus, de modo geral, correlação com o tempo 

dos residentes no programa.

Os assistentes do chefe de departamento/líderes de equipe/encarregados da 

disciplina têm responsabilidades diretas na supervisão com respeito a outros 

membros de uma equipe, mas sua autoridade não vai além da esfera do 

trabalho.
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Os monitores monitoram e dirigem a atividade dos residentes, fazendo vigo-

rar as regras da comunidade. O chefe de departamento (CD) é o ocupante 

da mais alta função de trabalho dos residentes na hierarquia em termos de 

responsabilidade e supervisão diretas numa área específica do trabalho.

O coordenador é a posição administrativa mais elevada na hierarquia de tra-

balho dos residentes. E a pessoa que ocupa essa posição costuma ser vista 

como candidato potencial para treinamento como funcionário.

A hierarquia de funções e o mundo real
A hierarquia de funções de trabalho dos residentes na CT está voltada para 

uma aproximação com o trabalho no mundo real. Para os residentes adultos, 

o trabalho é a atividade de maior destaque na rotina diária, já os adolescen-

tes em CTs dividem o tempo entre a escola e o trabalho no programa.

O progresso na hierarquia de funções de trabalho muito se assemelha à 

ascensão na escada ocupacional do mundo real. O novo residente começa 

de baixo, e o avanço requer disciplina, um bom trabalho e capacidades so-

ciais. Alguns chegam até a alcançar uma função de trabalho remunerada 

no campo clínico ou de gerenciamento em algum lugar na instituição da 

CT. Mas, ao contrário do que ocorre no mundo real, os residentes só rece-

bem salários, quando assumem posições de funcionários em treinamento. 

Em alguns programas, pagam-se pequenas somas, recompensas financeiras 

simbólicas, com propósitos clínicos, como ensinar o residente a administrar 

e economizar dinheiro. Na CT, ocupar funções de trabalho é considerado um 

privilégio. O residente tem a oportunidade de servir a comunidade, de adqui-

rir habilidades específicas e de usar o trabalho para fins de evolução pessoal 

e mudança terapêutica. Essas valiosas recompensas poderiam se degradar, 

caso houvesse o pagamento em dinheiro por serviços prestados.

Usos do trabalho na CT
O trabalho na CT reflete a concepção do uso abusivo de substâncias como 

um transtorno da pessoa inteira, e de recuperação orientada para a realida-

de. O trabalho é considerado o marco da saúde emocional e de um estilo 

de vida positivo. Logo, na CT, o trabalho é ao mesmo tempo um fim e um 

meio de recuperação. As funções de trabalho são usadas de três maneiras 

principais: para treinamento de habilidades e de educação, para a mudança 

terapêutica e para aprimorar a comunidade de companheiros.
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O trabalho como educação e treinamento
Na CT, há distinções nos objetivos de educação e de treinamento específicas 

para as capacidades de cada individuo.

O objetivo inicial do treinamento é preparar o indivíduo para o avanço no 

treinamento vocacional e na educação. O foco são os hábitos e capacidades 

pessoais e interpessoais necessários à continuidade da educação formal ou 

da formação profissional, assim que a pessoa deixar o tratamento residen-

cial.

Quando os indivíduos estão preparados para conseguir cargos iniciais no 

mercado de trabalho, o objetivo é torná-los empregáveis. Os que estão pre-

parados para conseguir emprego têm como meta de treinamento a compe-

titividade no mercado de trabalho.

As funções de trabalho da CT ensinam atitudes e valores positivos com rela-

ção ao próprio trabalho. Espera-se que os residentes, em todas as atividades 

de trabalho, tenham persistência, busquem a excelência e se orgulhem de 

seu trabalho. A lição é que o valor pessoal do indivíduo não depende do va-

lor social do trabalho, mas do investimento pessoal nesse trabalho e de sua 

contribuição para o bom funcionamento da comunidade como um todo.

O trabalho como terapia
O treinamento de capacidades práticas úteis, o treinamento no trabalho é 

usado para promover o desenvolvimento pessoal e a socialização do indi-

víduo. Assim, os usos terapêuticos específicos do trabalho na CT são iden-

tificar as áreas problemáticas em termos de comportamentos, atitudes e 

problemas emocionais; testar a estabilidade de mudanças recém-adquiridas 

nessas áreas; desafiar os indivíduos a aprofundar a mudança por meio do 

enfrentamento de maiores exigências e expectativas de desempenho.

As mudanças de função também são utilizadas com propósitos disciplinares, 

não só para manter as expectativas da comunidade no programa, mas tam-

bém para instruir os residentes sobre elementos específicos de seus compor-

tamentos e atitudes. Por meio de múltiplas mudanças de função, o residente 

é ajudado a generalizar o aprendizado adquirido e a aplicá-lo a novas situa-

ções, o que leva a níveis superiores de atuação.
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O trabalho e as necessidades da comunidade
À medida que sobem na hierarquia, encarregando-se de funções de traba-

lho de maior responsabilidade, complexidade e status na comunidade, os 

residentes exibem um correspondente aumento de funções de trabalho na 

CT. Mas, atualmente, as decisões referentes à mobilidade de funções são 

complicadas pelas necessidades práticas do programa.

Residentes com competências específicas podem ser necessários em ope-

rações das instalações, podendo ser promovidos a funções administrativas 

mais elevadas, embora seu progresso clínico possa permanecer limitado.

Mesmo assim, independentemente das necessidades do programa, o traba-

lho na CT é um veículo de promoção da mudança pessoal em vez de um fim.

O trabalho e a comunidade como método
As funções de trabalho exercidas diariamente pelos residentes é que man-

têm a comunidade viva. O trabalho dos residentes substitui os gastos com 

o trabalho profissional, que pode tanto solapar a potência da recuperação 

baseada na autoajuda como inflacionar os gastos de tratamento. Mas o 

trabalho também proporciona infraestrutura organizacional à própria comu-

nidade, sendo parte inalienável da comunidade como método.

As funções de trabalho também são consideradas meios de transmissão de 

ensinamentos da comunidade no tocante à recuperação e ao bem viver. 

Portanto, cada residente é igualmente  provedor e consumidor, inquilino e 

proprietário do programa, com a responsabilidade de manter a própria casa 

em ordem. Esse elemento de sentido de propriedade, tanto real como sim-

bólico, reforça o valor percebido pelos residentes da própria comunidade. As 

funções de trabalho de companheiros oferecem, aos residentes, o veículo da 

contribuição direta deles à própria vida e, algumas vezes, à sobrevivência da 

comunidade.

A participação ativa do residente no programa - por meio do trabalho do-

tado de sentido, e na qualidade de membro necessário da comunidade de 

companheiros - é o facilitador crítico da agregação. O trabalho na comu-

nidade é um investimento pessoal nela, o que reforça a agregação a ela. 

A hierarquia de trabalho contribui, de modo geral, para a percepção pelo 

residente da CT como comunidade e como cultura da mudança individual.
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Resumo
Este capítulo explicou que o trabalho na CT não é apenas o mediador de 

objetivos educacionais, terapêuticos e comunitários, mas também um meio 

de administração e aprimoramento da comunidade. A hierarquia de funções 

é separada por nível de complexidade e tempo no programa, a fim de atingir 

problemas individuais em todas as áreas do trabalho. A mudança terapêutica 

e ocupacional é mediada por uma variedade de papéis ocupados por funcio-

nários e companheiros na organização social da CT.

Atividades de Aprendizagem
1. No passado, o termo trabalho foi usado como elemento terapêutico edu-

cacional. E hoje, nas modernas CTs, qual é o termo utilizado?

2. Qual é fundamentalmente o papel do trabalho na CT?
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Aula 12 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – Os funcionários

O foco essencial desta aula é apresentar os vários papéis e fun-

ções do pessoal encarregado do programa de tratamento e do 

gerenciamento clínico nas instalações residenciais.

As comunidades terapêuticas contemporâneas são estruturas 

complexas que envolvem diversas tarefas ou funções diferen-

tes. Deste modo, o corpo de funcionários de uma CT consiste 

em uma combinação de profissionais tradicionais e de não tra-

dicionais, que ocupam posições clínicas, de gerenciamento, de 

administração e de apoio. 

Os papéis do pessoal de apoio e do corpo de funcionários da 

instituição são caracterizados em termos genéricos com menor 

riqueza de detalhes. Os professores médicos, enfermeiros, psi-

cólogos, assistentes sociais, advogados, terapeutas ocupacio-

nais e contadores que trabalham em CTs cumprem suas tarefas 

à maneira usual, não necessitando uma descrição especial.

Figura 12.1: Funcionários e Voluntários de CTs no RS recebem 
certificados de curso de aperfeiçoamento.
Fonte: http://centroderecuperacaoelshadai.blogspot.com.br

O corpo de funcionários em perspectiva
A hierarquia de companheiros de trabalho na comunidade define os papéis, 

funções e relacionamentos que servem de medidores à socialização e à mu-

dança terapêutica. Já a cultura dos companheiros concretiza nas normas, 



valores e crenças do bem viver. Mas a parte administrativa é de extrema res-

ponsabilidade do corpo de funcionários. Todos os membros da comunidade 

(funcionários e residentes) têm a obrigação de serem modelos de compor-

tamento em relação aos ensinamentos da comunidade sobre a recuperação 

e o bem viver. Os funcionários de cargos superiores devem ser modelos de 

comportamento para os funcionários de outros cargos e companheiros; as-

sim como os companheiros avançados são modelos comportamentais dos 

companheiros iniciantes.

A boa evolução de uma comunidade terapêutica se dá por meio da relação 

do papel do funcionário e de companheiros. A primeira geração de CTs veio 

de companheiros-residentes que assumiram um posto de liderança na ins-

tituição, sua credencial para ser funcionário era sua própria experiência na 

recuperação. 

Desta forma, funcionários recuperados e residentes são iguais como pessoas 

envolvidas no processo de mudança, mas são diferentes no termo do pro-

cesso da mudança.

Funcionários dedicados ao tratamento: papéis e funções.
Na CT, o papel dos funcionários é complexo e pode ser contrastada com o 

de provedores de serviços de atenção a pessoa humana e de saúde mental. 

O elemento terapêutico essencial em uma CT é a relação cliente com a co-

munidade de companheiros. 

Para aperfeiçoar a aliança terapêutica (indivíduo e comunidade), os funcio-

nários da CT vão assumir várias funções e atividades. Os atributos desses 

papéis múltiplos podem ser resumidos e descritos separadamente, sendo: 

facilitador/guia, conselheiro, gerente comunitário e autoridade racional.

Facilitadores/ guias
Guiar tem como significado dar assistência a um ser em uma jornada, via-

gem ou passagem. Os guias ajudam outros porque já passaram com sucesso 

pelo mesmo caminho, e como facilitador usam o que sabem sobre o trajeto 

para que a passagem do residente pela mesma seja segura. A caracterização 

do facilitador/guia se aplica aos funcionários do programa clínico da CT. Na 

comunidade terapêutica, a jornada é um processo individual de recuperação 

e desenvolvimento pessoal. O caminho é um curso de mudança traçado nos 

estágios e níveis do programa.

O facilitador tem como objetivo guiar o indivíduo ao longo do pro-
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cesso de autodescoberta e de mudança, fazendo com que o indiví-
duo seja exposto às experiências de crescimento necessárias, para 
que com elas aprenda e se supere e incorpore princípios do bem viver.

Os guias conhecem o processo de mudança a partir de suas experiências de 

recuperação, e na observação do processo de mudança de outros indivídu-

os. Sendo assim, o corpo de funcionários do programa clínico muitas 
vezes é formado por pessoa que se recuperam na CT. Um pequeno nú-

mero de funcionários clínicos é formado por pessoas que não foram usuários 

abusivos de substâncias, mas que passaram pela recuperação de transtornos 

físicos ou psicológicos, ou seja, as condições de escolha como guias vêm 

de um profundo conhecimento do processo de mudança por experiência 

própria.

Na qualidade de facilitadores, o corpo de funcionários projeta e organiza 

situações que possam ressaltar em oportunidade de aprendizagem para o 

residente, situações de resolução de problemas, enfrentamento da situação 

e a tomada de decisões.

Funcionários como conselheiros
O termo conselheiro é um desenvolvimento recente na CT, tem como mo-

dalidade a atenção à pessoa humana. Nos primeiros dias da CT, não havia 

um papel de conselheiro propriamente dito, pois os companheiros e funcio-

nários se envolviam em uma diversa variedade de aconselhamento.

A própria existência de um cargo de conselheiro na CT acentua a respon-

sabilidade dos funcionários para atender as necessidades individuais de um 

residente. Muitos residentes podem se tornar invisíveis na comunidade. Eles 

conseguem evitar as exigências do programa, quer seja pela falta de atenção 

recebida, quer seja intencionalmente. 

Assim, o corpo de funcionários tem que assegurar o acolhimento individual. 

Para avaliar e ajudar um problema individual de um residente, eles (o corpo 

de funcionários) estimulam conversas entre residentes- companheiros, por 

meio de grupos, o que reflete a ênfase da CT na autoajuda e no uso da co-

munidade como método.

Funcionários como gerentes comunitários 
Na qualidade de gerentes comunitários, membros do corpo de funcionários 

acompanham todas as atividades das instalações da CT. Algumas de suas 

funções são as manutenções das operações físicas, a supervisão de progra-
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mas clínicos e ajuda na realização da rotina diária, das atividades educacio-

nais, terapêuticas e trabalho. Os gerentes comunitários têm responsabilidade 

de garantir a segurança física e psicológica da comunidade, criar condições 

para que os companheiros mantenham o processo de autoajuda. 

Por isso, na qualidade de gerente, tem que colocar rigorosamente todas as 

ações disciplinares aplicáveis ao indivíduo (sanções, perda de privilégios) e a 

comunidade (proibições, reuniões gerais).

Em seu papel de gerente, o corpo de funcionários estuda continuamente 

processos para detectar problemas e aprimorar esses processos. 

Nas diversas funções de gerente comunitário estão a garantia de fideli-

dade na implementação de intervenções. Toda intervenção relacionada ao 

indivíduo ou à comunidade tem que ser seguida por um período prescrito, a 

fim de avaliar seu impacto e efeitos colaterais. Outra importante função dos 

gerentes comunitários é manter a responsabilidade de todos perante os ou-

tros, pois na estrutura organizaciona o caminho do segmento vai para cima e 

para baixo da hierarquia de companheiros e de funcionários de acordo com 

o desempenho de cada um. Esse segmento é feito junto à gerência da casa, 

e esta entra em contato com o pessoal de aconselhamento, que se comunica 

com os coordenadores de residentes cabendo a esses coordenadores iniciar 

o processo de segmento na hierarquia dos companheiros da parte de mo-

nitores, chefes de departamento, líderes de equipe e equipes de trabalho. 

Esse processo de segmento pode envolver tanto o pessoal clínico quanto o 

pessoal de apoio.

Figura 12.2: Trabalho em grupo
E quais as vantagens e desvantagens do 
trabalho em grupo?
Fonte: http://www.google.com.br

Os gerentes comunitários têm que promover e 

aprimorar a autoajuda, em que consiste usar os 

relacionamentos com residentes individuais e inter-

ferir no ambiente social para maximizar as influên-

cias dos companheiros. Nas intervenções diretas no 

ambiente social, os funcionários podem mudar a 

tarefa do colega de quarto de um residente, a fim 

de expor o residente a pessoas e situações diferen-

tes que desencadeiem a autoajuda mútua.

O corpo de funcionários estimula o uso de modelos 

de comportamento no interior da comunidade, isto 

é, colocam residentes que exibem boas característi-
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cas comportamentais para reforçar o modo de comportamento exigido pela 

comunidade, para que os residentes possam ter uma melhor qualidade de 

vida dentro e fora da comunidade. Assim, o corpo de funcionários pode ser 

usado como recurso, seja como facilitador para estimular a liderança de resi-

dentes, seja para promover o contato geral da autoajuda.

O corpo de funcionários como autoridade racional
Na qualidade de autoridades racionais, os membros do corpo de funcioná-

rios tomam todas as decisões sobre o status e o bem estar dos indivíduos e 

da comunidade. Assim, entre todos os papéis do corpo de funcionários, a 

autoridade racional é o que promove o processo de aprendizagem fundada 

na autoajuda. Ao exercer o poder de ensinar, guiar, facilitar e corrigir 
residentes, em vez de punir, o corpo de funcionários se constitui de 
um modelo de autoridade “boa” e digna de confiança. Os residentes da 

CT muita vezes tiveram dificuldades com autoridades, nas quais não tinham 

confiança.

As autoridades racionais são usadas para expor e corrigir os problemas ca-

racterísticos dos residentes com outros tipos de autoridade. O elemento de-

finidor da expressão autoridade racional está na palavra “racional”, isto é, 

oferecem razões explícitas para suas ações clínicas e de alocação. A decisão 

do corpo de funcionários sobre um residente tem que ser explicadas e fun-

damentadas em termos da perspectiva da CT com relação ao transtorno, à 

pessoa, à recuperação ou bem viver. 

Quando uma autoridade racional chama a atenção de um residente (seja por 

mau comportamento, seja por uma recaída) a expressão de sentimentos ou 

perda de controle por parte do membro do corpo de funcionários indica que 

este tem uma autoadministração diferente. O modo de exprimir ou o estilo 

de chamar a atenção tem que ser uma forma de ajuda ao residente.

Papéis inter- relacionados
Os quatro papéis e funções do corpo de funcionários de tratamento estão 

inter-relacionados. Em todos os seus papéis o corpo de funcionários, ao tes-

tar ou desafiar os residentes, servem de guia e facilitador.

Reuniões e grupos de funcionários
Os membros do corpo de funcionários não são simplesmente empregados, 

mas sim membros da comunidade. Como ocorre em toda organização, o 

corpo de funcionários se envolve numa variedade de reuniões e grupos que 
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tem como finalidade discutir questões gerenciais e administrativas. Vejamos 

alguns desses procedimentos:

•	 Reuniões de negócios são realizadas pelo diretor dos programas ou das 

instalações. Na reunião é abordada a manutenção de registros, a admi-

nistração de clientes e taxas de desistência, a mudança do programa, e 

os problemas especiais de trabalho, como falta de pessoal, cobertura de 

folgas e vias de comunicação.

•	 Conferência de casos: reúne todos os membros do pessoal       clínico e de 

apoio e tem como foco específico questões clínicas e de gerenciamento 

vinculados a residentes particulares. 

•	 Ocorrem também reuniões de grupos de funcionários, realizadas confor-

me o necessário para tratar questões de ajustes individuais, de tarefas, de 

personalidades, de crises e de conflitos interpessoais de membros do cor-

po de funcionários. As metas das reuniões são as resoluções de conflitos.

•	 Os retiros de funcionários têm como objetivo uma renovação (pessoal, 

espiritual, interpessoal) mais ampla, e o reforço da dedicação ao traba-

lho. O retiro é realizado durante dois ou três dias, fora das instalações 

da CT, consiste em grupos intensivos, recreação e refeições em comum.

Funcionários de apoio: papéis e funções 
Os membros do pessoal de apoio são primordialmente pessoas que não ti-

veram experiência de recuperação e que prestam serviço em vários papéis e 

funções diferentes. Portanto, temos:

•	 Pessoal de apoio da instituição: são responsáveis pela infraestrutura ad-

ministrativa da instituição; oferecem serviços na área jurídica e fiscal; es-

tabelecem relações públicas  de pesquisa, de escritório e administrativas. 

Esse corpo de funcionários costuma ser formado por pessoas habilitadas 

de fora da CT, pessoas do programa, alguns graduados do programa 

ou outras pessoas com experiência de recuperação e capacidades apro-

priadas ao projeto terapêutico, e agem de forma periférica, porém com 

funções importantes na infraestrutura de negócios e administrativa da 

instituição.

•	 Pessoal de apoio clínico: oferecem serviços diretos aos residentes em áre-

as como medicina e saúde mental, educação, assistência jurídica e acon-

selhamento vocacional e familiar. Participam de certos grupos de apoio 

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 94



de residentes e de funcionários, estudos de casos e outros eventos da 

comunidade.

•	 Pessoal de apoio das instalações: gerenciam operações de manutenção, 

de alimentação, de segurança e de administração. Servem também como 

supervisores, mentores e treinadores para residentes que assumem fun-

ções de trabalho nas unidades respectivas como membros de equipe, 

líderes de equipe e chefes de departamento.

Resumo
Vimos aqui vários papéis e funções do pessoal encarregado do programa de 

tratamento e do gerenciamento clínico nas instalações residenciais nas CTs, 

e que todos os membros da comunidade (funcionários e residentes) têm a 

obrigação de serem modelos de comportamento em relação aos ensinamen-

tos da comunidade sobre a recuperação e o bem viver.

Atividades de Aprendizagem
1. Visite uma CT e procure saber sobre o quadro de funcionários e as atri-

buições de cada um, por exemplo, se são remunerados os voluntários, 

ex-residentes ou pessoas que nunca tiveram problemas com drogas.

2. Qual a atribuição do facilitador guia? 
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Aula 13 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – Os companheiros 

Neste capítulo você saberá que os companheiros são os princi-

pais agentes de mudança. Os residentes são os mediadores da 

socialização e do processo terapêutico. Os companheiros são os 

principais membros da comunidade, e que a hierarquia de com-

panheiros é o componente primordial da organizacional pela 

mudança da própria vida.

Companheiros na Perspectiva e na Abordagem da CT
O histórico de socialização de usuários abusivos de substâncias em estado 

avançado é marcado por influências negativas de seus companheiros.

Os residentes de CTs foram particularmente suscetíveis a influências negati-

vas dos companheiros, e a maioria indica que iniciou o uso de drogas a partir 

dos companheiros. De modo geral, outros usuários de substâncias foram 

seus principais companheiros nos anos de uso ativo de drogas. Além do 

comportamento de uso de drogas sua socialização foi influenciada pelas 

relações com os companheiros. Por exemplo, imagens de rua iniciais adqui-

ridas num contexto de companheiros de modo geral antecipam as “másca-

ras” ou identidades sociais adultas mais definidas de “viciado”, criminoso 

ou marginal social.

O histórico criminal de usuários abusivos de substâncias também tem rela-

ção com as influências dos companheiros. Para a maioria dos residentes, as 

atividades ilegais começaram com o uso regular de drogas, em conjunto ou 

iniciado por companheiros. Essas atividades, em geral, são o lenocínio, a 

prostituição, o tráfico de drogas, o fruto de dinheiro de membros da família, 

a falsificação de cheques. Com o abuso ou a dependência contínua, esses 

padrões criminosos persistem e podem se tornar mais graves. Entre uma 

proporção menor de residentes, as atividades criminosas precederam o uso 

regular de drogas.  

Esse grupo exibiu tipicamente problemas precoces de comportamento em 

casa, na escola e na rua, o que inclui frutos, ociosidades e agressão. As in-

fluências dos companheiros também se evidenciam nos problemas uterinos 

desse grupo. De modo geral são os companheiros que os introduzem no uso 

Lenocínio
É uma prática criminosa que 
consiste em explorar, estimular 
ou facilitar a prostituição sob 
qualquer forma ou aspecto, 
havendo ou não mediação direta 
ou intuito de lucro.



de drogas e, com frequência em ambientes correcionais juvenis, em crimes 

mais sérios que envolvem armas e violência.

Na perspectiva da CT, deve-se manter uma cultura de companheiros positiva 

num contexto de um sistema de autoridade racional para combater influ-

ências negativas dos companheiros (do passado e do presente. Os velhos 

vínculos com companheiros têm de ser substituídos por novas relações com 

companheiros que revertem as influências historicamente negativas dos ou-

tros companheiros. É comum que os novos companheiros tenham perfis se-

melhantes aos do residente; ou, em alguns casos, podem mesmo ser antigos 

companheiros que mudaram de vida.  

A influência mútua dos companheiros ocorre por meio de sua participação 

em vários papéis sociais e interpessoais. Os papéis são conjuntos de compor-

tamentos e atitudes relacionados socialmente rotulados.

Os papéis de coordenação das instalações, tutor de companheiros ou pai/

mãe descrevem um complexo conjunto de capacidade e atitudes. Na CT, 

em consequência, a contínua troca de papéis oferece amplas oportunidades 

para a aprendizagem, mútua entre residentes, sendo um eficaz meio de mu-

danças da pessoa inteira. 

Os principais papéis dos companheiros
Durante a permanência na CT, os residentes assumem uma variedade de 

papéis sociais que podem ser organizados em duas amplas categorias re-

lacionadas: aprender sobre os outros e aprender sobre si mesmo a praticar 

papéis sociais para aplicação no mundo real.

A conversa com os companheiros é um poderoso instrumento de recupe-

ração. O aconselhamento de companheiros afirma mudanças positivas e 

interrompe em outras eventuais mudanças negativas. Os residentes estão 

constantemente envolvidos em conversas sobre si mesmos e sobre os outros.

Os companheiros falam uns com os outros para validar o crescimento pesso-

al, para evitar o isolamento pessoal, para verificar a realidade, para ventilar 

sentimentos que se não forem ditos, podem desencadear padrões negativos, 

por exemplo, confessar más ações passadas, expor suas queixas, às vezes 

ameaçar desistir do tratamento. Nesses intercâmbios, os companheiros re-

vertem continuamente seus papéis de conselheiros e aconselhados, além de 

se beneficiar do processo de autoajuda mútua.
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Os papéis de trabalho são de modo geral definidos por funções de trabalho 

específicas, que se alteram continuamente. Os residentes são treinados para 

assumir uma autoridade por meio de suas funções de trabalho e sob super-

visão do corpo de funcionários. Os mesmos devem supervisionar e gerenciar 

o trabalho dos residentes. Os companheiros são mediadores de uma ampla 

mudança educacional e terapêutica em outros residentes. Os residentes têm 

de oferecer assistência específica uns aos outros em áreas nas quais têm 

conhecimentos específicos, todos os residentes são tutores em sua contí-

nua assistência mútua ao ajuste diário. Todos os residentes são estudantes 

e aprendizes no sentido de estar continuamente envolvidos com a aprendi-

zagem. Mas espera-se que exibam os hábitos e atitudes adequados de um 

aluno. Os papéis de tutor dos companheiros e de alunos são interligados e 

se vertem continuamente entre os residentes. Espera-se que os residentes 

veteranos sejam professores e líderes para tomarem iniciativas que visem 

aprimorar a comunidade.

Os companheiros como membro da comunidade
Os companheiros têm um papel muito importante dentro das CTs, pois além 

de estarem se recuperando, estão auxiliando na recuperação de outros mem-

bros através de conselhos, sendo “irmãos e irmãs mais velhos”, chamando 

a atenção do outro e sendo, acima de tudo, companheiro exemplar e um 

bom residente. Um elemento definidor do modelo da CT é o uso de papéis 

de companheiros para a aprendizagem social. 

Resumo
Este capítulo descreveu a maneira como os vários papéis funcionais e comu-

nitários nas organizações sociais são usados pelos companheiros para mudar 

a si mesmos e aos outros. Mostrou as formas de abordar questões e papéis 

raciais e étnicos de gênero socialmente condicionados.

Atividades de Aprendizagem
1. No convívio com os companheiros, os residentes aprendem duas impor-

tantes verdades. Quais são elas? 

e-Tec BrasilAula 13 – Comunidade Terapêutica - Modelo – Os companheiros  99



2. Explique as relações positivas entre os companheiros e sobre a contribui-

ção no processo terapêutico.

Anotações
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Aula 14 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – Relacionamentos 

Nesta aula veremos de que maneira os relacionamentos inter-

pessoais são usados para transmitir ensinamentos da comunida-

de sobre o bem viver e a recuperação.

Os residentes da CT se envolvem com a execução e a participação numa va-

riedade de papéis e relacionamentos interpessoais tanto no âmbito do pro-

grama como fora dele. Amizades e ligações (românticas ou sexuais) surgem 

“naturalmente” no interior da comunidade de companheiros e são profun-

damente afetadas pela continuada intimidade na vida comunitária da CT. Os 

relacionamentos mantidos com pessoas de fora da comunidade são afetados 

pela experiência de tratamento, podendo revelar muito sobre a recuperação 

e o crescimento pessoal dos indivíduos.

Relacionamentos: A perspectiva e a abordagem
A qualidade deficiente das amizades e ligações românticas passadas tem 

sido um fator presente nos problemas com drogas dos usuários abusivos de 

substâncias em geral.

Entre os residentes, os problemas de relacionamento que mais afloram têm 

relação com a sexualidade, com os temores interpessoais e com a falta de 

habilidades e valores relacionais. Esses problemas vêm principalmente dos 

históricos social e familiar dos residentes. Os residentes apresentam uma 

variedade de problemas emocionais, comportamentais e de atitudes asso-

ciados especificamente à sexualidade. Problemas que refletem históricos de 

vítimas ou perpetradores de abusos sexuais, incluindo o estupro e o incesto.

Na perspectiva da CT, os problemas de relacionamento têm a ver com o 

ajuste social e psicológico geral, bem como com o uso de substâncias. Pro-

blemas que surgem em amizades e ligações românticas, sexualidade, aju-

dam a revelar o temor da confiança e a falta de experiência com uma real 

intimidade da parte dos residentes. Às vezes, relacionamentos no interior 

da CT mostram comportamentos relacionais francamente negativos, como 

a irresponsabilidade, a manipulação, a exploração, o abuso dos amigos e 

parceiros românticos.



A experiência passada dos residentes com relacionamentos costuma ocorrer 

no contexto do uso de drogas e das atividades criminosas associadas. 

Embora possam também ter envolvido atividades sociais convencionais 

como escutar música, ir dançar e ir ao cinema ou simplesmente passar um 

tempo juntos, as principais ligações com companheiros tinham relação com 

as drogas, envolvendo não só o seu uso conjunto, mas também com frequ-

ência o tráfico.

A CT representa uma cultura e um contexto para relacionamentos entre 

companheiros radicalmente distintos daqueles que os residentes tiveram an-

tes, abrangendo o que os companheiros fazem juntos, o que dizem uns 

aos outros, suas normas e seus valores comuns e suas experiências pessoais 

compartilhadas. Num ambiente livre de drogas apartado do mundo exterior, 

os residentes trabalham e se comunicam acerca de problemas pessoais, da 

mudança pessoal e do bem viver.

Na cultura da CT, problemas e questões associados e relacionamentos po-

dem ser usados para promover a recuperação e o crescimento pessoal. Va-

mos a eles:

1°: Essas questões e esses problemas são usados para estimular o autoe-

xame. Mágoas reais e imaginadas em amizades, expectativas românticas e 

coisa dessa natureza com frequência revelam problemas dos residentes à 

maturidade e à socialização. Tem especial importância clínica, o modo como 

os problemas de relacionamento podem provocar a retração ou a explosão 

de reações.

2°: Os relacionamentos são utilizados para ensinar experiencialmente aos in-

divíduos capacidades sociais e interpessoais e habilidades de relacionamento.

3°: O mais vital para a CT é que os relacionamentos entre companheiros po-

dem promover a aliança terapêutica entre o indivíduo e a comunidade. Re-

lacionamentos positivos são mediadores de experiências de cura e de apoio 

social. Estimulam os indivíduos a mergulhar nas atividades educacionais e 

terapêuticas da comunidade que levam à mudança individual.

A abordagem geral da CT no tocante aos relacionamentos consiste em qua-

tro estratégias interligadas: estratégias de administração, educacionais, tera-

pêuticas e de treinamento social. 
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Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma:

1. Estratégias de administração fazem uso de regras, de sanções e da re-

gulação do comportamento pela comunidade para manter a segurança 

física e psicológica tanto da própria comunidade como dos indivíduos.

2. Estratégias educacionais dão informações e esclarecem valores aos re-

lacionamentos. 

3. Estratégicas terapêuticas consistem em grupos gerais de encontro, 

aconselhamento individual e sessões especiais centradas no autoexame 

e na resolução de problemas interpessoais referentes a questões de rela-

cionamento. Essas estratégias estão especificamente voltadas para fazer 

aflorar sentimentos, atitudes e preocupações individuais, em oposição à 

compreensão intelectual.

4. Estratégias de treinamento social prescrevem as expectativas e os 

procedimentos da comunidade que orientam os relacionamentos. Nessa 

abordagem, os indivíduos aprendem experiencialmente a se conduzir nos 

relacionamento.

Têm, porém, especial importância para o indivíduo e para a comunidade 

três tipos particulares de relacionamentos: os sexuais, os românticos e as 

amizades.

A sexualidade nas comunidades terapêuticas
Os usuários abusivos de substâncias exibem problemas, dúvidas e confusões 

em suas informações, comportamento, atitudes e valores referentes à sexu-

alidade. É comum que os residentes em CTs sejam desinformados ou mal 

informados sobre fatos referentes à sexualidade biológica e psicológica nor-

mal. Isso costuma refletir deficiências na educação formal. Na história dos 

usuários abusivos de substâncias, são comuns os relatos pessoais de abuso 

sexual, estupro e incesto.

Alguns dos problemas de sexualidade mais comuns encontrados nas CTs têm 

a ver com sentimentos sexuais, papéis sexuais, valores e atitudes com relação 

à sexualidade. Pessoas de ambos os sexos têm de aprender a administrar 

impulsos sexuais fortes, particularmente quando são jovens adultos cujo ní-

vel de excitação fisiológica afeta seu ajuste físico e psicológico a ambientes 

residenciais ou restritivos. A preocupação com pensamentos sexuais e com 

sentimentos e fantasias eróticas pode interferir na atenção e na concen-
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tração e manifestar-se, no caso de alguns, em hiperatividade e, no caso de 

outros, em retração.

A incapacidade de administrar sentimentos associados a incidentes ou re-

lacionamentos sexuais passados aberrantes costuma resultar em confusão 

sobre a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade.

Problemas de beleza física autopercebida, de competição com os compa-

nheiros e de necessidade de projetar uma imagem de força, são questões co-

nhecidas da sexualidade, são complicados para os usuários abusivos de subs-

tâncias porque eles lidam com uma autoestima comparativamente inferior 

a de companheiros que não abusam de drogas. Tanto para homens quanto 

para mulheres, o início demasiado precoce da vida sexual resulta muitas 

vezes numa saturação sexual caracterizada pela perda de sentimentos e por 

atitudes cínicas. Advém do próprio histórico do uso de drogas consequên-

cias negativas específicas para o ajuste sexual saudável. Essas consequências 

têm relação primordial com os efeitos psicofarmacológicos do uso crônico 

de drogas, assim como as distorções das atitudes, dos valores e das autoper-

cepções originadas no estilo de vida socialmente negativo. Assim, de modo 

geral, o uso crônico de substâncias produz atitudes e sensações irreais que, 

para resumir, falsificam a experiência da sexualidade.

A abordagem geral da sexualidade
A interação social entre homens e mulheres é irrestrita durante todas as 

atividades da rotina diária. Não obstante, mantém-se estritamente a sepa-

ração dos dormitórios. Infrações das regras e regulamento que proíbem in-

terações e comportamentos sexuais impróprios são objetos de sanções da 

comunidade. Há um período de moratória aplicado às interações sexuais 

dos residentes até que seja clinicamente apropriado permiti-las. Podem-se 

então garantir privilégios de sexo seguro durante as folgas e no contexto de 

relacionamentos românticos. Promovem-se seminários periódicos sobre as-

suntos como: anatomia e fisiologia básica dos órgãos genitais; aborto; con-

tracepção; masturbação; práticas e sexo seguro; distinções conceituais entre 

sexualidade, sensualidade, afeição e luxúria. Empregam-se grupos terapêu-

ticos e o aconselhamento individual para facilitar a revelação de históricos 

sexuais traumáticos e abusivos, para estimular expressões de medos, ansie-

dades e expectativas concernentes ao comportamento sexual do indivíduo. 

Tanto em grupos específicos de gênero como em grupos mistos, abordam-se 

diretamente, promovendo o retreinamento, comportamentos e atitudes re-

ferentes aos estereótipos e à confiança sexuais. Os relacionamentos sexuais 
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na CT são administrados como aspectos específicos da aprendizagem social. 

O foco é o treinamento direto de comportamentos sexuais e a modificação 

de atitudes negativas, com destaque para o respeito ao parceiro sexual.

A abordagem geral dos relacionamentos sexuais apresenta algumas varia-

ções, quando eles ocorrem dentro ou fora da CT ou para diferentes subgru-

pos de residentes em estágios específicos de tratamento. Os relacionamen-

tos sexuais no interior do programa que ocorrem entre residentes avançados 

no último estágio do tratamento são aceitos pela comunidade, caso os par-

ceiros se comportem de acordo com as expectativas sociais. As característi-

cas sociais e sexuais dessas relações podem oferecer dados para questões de 

tratamento, como capacidades sociais, maturidade e responsabilidade. As-

sim, espera-se que os residentes abordem claramente problemas ou dúvidas 

de seu relacionamento sexual em ambientes de grupos especiais, tal como 

abordariam questões pessoais ou sociais.

As mesmas expectativas e a mesma abordagem geral se aplicam ao compor-

tamento sexual de residentes envolvendo parceiros sexuais significativos fora 

do programa. Os residentes têm de cumprir o período de moratória até estar 

mais preparados para retomar seus relacionamentos externos. 

As questões de sexualidade que surgem nesses relacionamentos são tópicos 

tratados abertamente na comunidade e, se necessário, o parceiro externo 

do residente pode participar de grupos especiais no programa. No caso de 

residentes que não tem parceiro sexual fixo, não há mudanças em termos de 

expectativas nem da abordagem. Mas passa a haver uma ênfase particular 

nos lugares, pessoas e circunstâncias associadas com as relações sexuais dos 

residentes.

Homossexualidade
Além de existir heterossexualidade precoce, uns consideráveis números de 

residentes em CTs tiveram experiências homossexuais e bissexuais.

A aparente discrepância entre experiências homossexuais declaradas e a 

orientação homossexual propriamente dita, pode refletir pressões contrárias 

à revelação.

As CTs contemporâneas alteraram seus níveis de tolerância rumo a uma 

maior aceitação da homossexualidade (embora os residentes ainda possam 

estar poucos inclinados a revelar uma orientação homossexual). As questões 

de socialização e de evolução psicológica dos residentes são consideradas 

e-Tec BrasilAula 14 – Comunidade Terapêutica - Modelo – Relacionamentos  105



universais, não afetadas pela preferência sexual. Muitos residentes passa-

ram por episódios sexuais envolvendo pessoas do mesmo sexo no contexto 

de seus estilos de vida e de suas circunstâncias, por exemplo, abuso sexual 

na infância, sexualidade em prisões e relações sexuais em situações de uso 

de substâncias. O treinamento de capacidades interpessoais, de atitudes e 

de valores necessários aos relacionamentos saudáveis também permanece o 

mesmo independentemente de preferência sexual.

Relacionamentos românticos
Na perspectiva da CT, os relacionamentos românticos incluem o comporta-

mento sexual, porém são mais complexos do que ele. Envolvem comporta-

mentos, atitudes, valores e capacidades de manutenção de relacionamentos 

interpessoais dotados de sentido, construtivos e com frequência estáveis. 

Trata-se de relacionamentos essenciais à vida saudável normal, a aborda-

gem deles no programa é definida por considerações clínicas e comunitárias. 

Relacionamentos românticos entre funcionários e residentes, assim como 

entre companheiros avançados e companheiros iniciantes, são estritamente 

proibidos.

Os relacionamentos românticos entre membros do corpo de funcionários 

também são fortemente desestimulados, e proibidos quando envolvem 

membros do corpo de funcionários com cargos hierarquicamente distintos.

Do mesmo modo, as ligações românticas entre companheiros avançados e 

companheiros iniciantes, embora menos disruptivas, também apresentam 

os mesmos problemas potenciais, pois violam os papéis de irmãos/irmãs que 

são assexuados e não românticos. Espera-se dos residentes avançados que 

eles sejam modelo de comportamento, que ajam como guia dos residen-

tes “mais jovens” e não parceiros românticos ou sexuais deles. Os relacio-

namentos românticos entre companheiros de programa são considerados 

mais apropriados quando os residentes envolvidos estão em níveis iguais do 

programa e em estágios semelhantes em sua recuperação. No programa de 

tratamento esses relacionamentos envolvem questões clínicas importantes 

para os indivíduos. As ligações românticas entre companheiros do programa 

podem impedir a socialização e o crescimento psicológico dos membros in-

dividuais envolvidos no relacionamento. Eles podem distrair os residentes de 

seu principal foco, que é trabalhar na recuperação e no crescimento pessoal; 

podem ainda “privatizar” os participantes, estimulando a comunicação diá-
dica e secreta em vez da revelação mais geral, o relacionamento pode torna-

-se mais importante do que a recuperação dos indivíduos envolvidos nele, as 

CTs costumam impor uma moratória limitada a relacionamentos românticos 

Disruptivas
é um termo descrevendo a 

inovação tecnológica, produto, 
ou serviço, que utiliza uma 
estratégia "disruptiva", em 
vez de "revolucionário" ou 

"evolucionário", para derrubar 
uma tecnologia existente 

dominante no mercado

Diádica
Do número dois ou relativo ao 

número dois
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entre companheiros no âmbito do programa a fim de manter uma ambiente 

psicologicamente saudável e preparar melhor os residentes para se envolver 

nessas relações de modo construtivo.

Os residentes interessados num relacionamento romântico com um compa-

nheiro têm de comunicar seus desejos ao corpo de funcionários, que avalia 

a capacidade do participante para entrar num relacionamento. A permissão 

é adiada até que ambos os residentes estejam em estágios ulteriores do pro-

grama. Se receberem as “bênçãos” da comunidade terapêutica para pros-

seguir, os residentes envolvidos podem então ser aceitos pela comunidade 

como um casal.

A afeição física é permitida, mas espera-se que o casal não mantenha rela-

ções sexuais por algum tempo, e quando podem manter só o devem fazer 

nas folgas, fora das instalações do programa. Espera-se que os casais discu-

tam abertamente seu relacionamento com outros companheiros com frequ-

ência, usando grupos para resolver conflitos e preocupações relativos a ele.

Amizades
Na CT, é possível distinguir as amizades de relacionamentos românticos, se-

xuais e outros tipos de relacionamento entre companheiros. As amizades 

são ligações especiais ou vínculos com indivíduos particulares. As histórias 

de vínculos dos usuários abusivos de substâncias são variadas e constituem 

um aspecto especial de seus problemas de relacionamento em geral. Para 

alguns, há poucas evidências de alguma ligação dotada de sentido ou dura-

doura com outras pessoas.

Alguns residentes tiveram vínculos fortes, porém doentios ou autodestruti-

vos com outras pessoas. Esses podem ter sido vínculos com pais ou paren-

tes que retardam o amadurecimento geral do residente, ou vínculos com 

cônjuges, namoradas ou namorados usuários de drogas que bloquearam o 

desenvolvimento de relacionamentos positivos com outras pessoas.

Na perspectiva da CT, as amizades dentro e fora do programa são tanto ele-

mentos críticos do problema quanto da solução. As amizades exercem influ-

ências positivas ou negativas sobre os resistentes em tratamento. Os amigos 

negativos podem manter o pensamento e as atitudes vinculados às drogas, 

ser complacentes com uma participação deficiente, facilitar a desobediência, 

estimular a saída de tratamento ou mesmo acompanhar um residente no 

abandono do programa. Os amigos positivos mostram atenção responsável 

pelo indivíduo e os ensinamentos do bem viver, levar os indivíduos a se en-
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volver cedo com o programa e manter sua motivação ao longo do processo, 

além de afirmar o progresso e a mudança positiva.

Na perspectiva da CT, as amizades são componentes integrais da comu-

nidade como método. Esses relacionamentos são usados para propósitos 

educacionais e terapêuticos. As questões relativas às amizades são aborda-

das em grupos e em agregados informais de companheiros. Esses grupos e 

agregados podem enfatizar elementos de integridade das amizades como a 

honestidade, a igualdade e a atenção responsável.

Podem também fazer surgir questões individuais de crescimento pessoal. 

Essas estratégias têm o apoio de outros companheiros, que destacam os 

elementos a aprender sobre amizades positivas.

Relacionamentos e papéis fora do programa
Os relacionamentos dos residentes fora do programa acabam por chegar ao 

conhecimento do corpo de funcionários e dos companheiros através de con-

versações e grupos. Surgem questões emocionais e problemas práticos sobre 

parceiros, filhos e pais. Na concepção da CT, os relacionamentos e papéis 

do residente fora do programa precisam ser abordados e modificados para 

garantir uma recuperação estável. Os residentes mais novos, em particular, 

são instruídos pelos companheiros e pelo corpo de funcionários a suspender 

temporariamente o envolvimento ativo em relacionamentos fora do progra-

ma. Essa abordagem tem como base vários pressupostos clínicos, que são: as 

necessidades de estabilização emocional, de uma perspectiva, a agregação à 

comunidade e o treinamento de capacidades.

O distanciamento das circunstâncias e das pessoas da vida do residente é 

provisoriamente necessário para facilitar a estabilização emocional no cur-

so dos primeiros dias de tratamento. As novas admissões do tratamento re-

sidencial estão com frequências submetidas a uma considerável tensão com 

respeito aos seus relacionamentos externos. Assim, os novos residentes não 

podem desempenhar eficazmente seus papéis externos de pais/mães, filhos, 

cônjuges ou amigos antes de alcançarem a estabilidade emocional.

Um pressuposto clínico relacionado é o de que a separação é necessária 

para se ter uma perspectiva com respeito aos relacionamentos externos. Os 

residentes têm de ter alguma compreensão de si mesmos para examinar, en-

tender e talvez mudar seus papéis e relacionamentos externos ao programa. 

É necessário um período de autoexame e de mudança antes de os indivíduos 

Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 108



poderem retornar positivamente seus outros relacionamentos e avaliar quem 

são como pais/mães, filhos, amigos, cônjuges, empregados ou cidadãos.

A agregação à comunidade de companheiros é a base do início da mudan-

ça terapêutica na CT. Uma meta fundamental do começo do tratamento é a 

rápida assimilação do novo residente à comunidade. Os residentes agrega-

dos começam a aprender capacidades genéricas de relacionamento em 

suas relações com os companheiros dentro do programa, capacidades que 

podem ser transferidas para seus relacionamentos externos. Por fim, os resi-

dentes têm de adquirir aptidões específicas em papéis sociais particulares 

fora do programa. O uso que o indivíduo faz desses recursos de treinamento 

é um importante indicador do grau de eficácia de sua assimilação da respon-

sabilidade por si mesmo e perante os outros. Assim, em conformidade com 

seu método, a comunidade usa essas atividades especiais de treinamento 

para avaliar a participação e o progresso do indivíduo no progresso da mu-

dança. 

Resumo 
Vimos aqui de que maneira os relacionamentos, amizades, parcerias sexuais 

e românticas são utilizados no processo de recuperação.Tais relacionamentos 

tanto interno quanto externos, são úteis para ensinar aptidões interpessoais 

e valores saudáveis.

Atividades de Aprendizagem
1. Cite pelo menos um benefício, onde o relacionamento positivo pode ser 

usado para promover a recuperação e o crescimento pessoal do residen-

te da CT.
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2. Quais são as quatro estratégias interligadas sobre relacionamentos na 

CT? 

Anotações
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Aula 15 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – Estágios do programa  

Nesta aula aprenderemos que os estágios do programa servem 

como um importante componente estrutural no modelo de CT, 

procurando facilitar o processo de mudança.

Na Comunidade Terapêutica, os estágios do programa são pontos prescritos 

de mudança esperada. Os estágios de programa não revelam diretamente 

o processo de mudança. Em vez disso, refletem o processo em termos do 

avanço individual no âmbito da estrutura organizacional e das atividades 

planejadas no modelo.

Os estágios do programa e a perspectiva da CT
O formato de estágio tem por base a perspectiva e a abordagem da CT. Es-

tágios e fases do programa marcam a passagem do indivíduo no processo de 

aprendizagem. Para os novos residentes em particular, as mudanças de estilo 

de vida e de identidade são metas abstratas distantes e inatingíveis.

Ao oferecer uma matriz de aprendizado passo a passo rumo a metas tan-

gíveis e alcançáveis, os estágios abordam os problemas essenciais dos resi-

dentes no tocante ao adiamento da satisfação e a completa realização das 

tarefas.

O formato de estágios facilita a avaliação pelo corpo de funcionários e pelos 

companheiros do ponto em que estão os indivíduos no atendimento das 

expectativas de mudança no programa. Uma imagem completa e precisa de 

cada residente só se forma de modo gradual em seu relacionamento mutan-

te com a comunidade.

Descrição geral dos estágios
Há três estágios principais do programa: inclusão, tratamento primário e 

reinserção, formados por várias fases ou subestágios.

A avaliação de admissões: estágio pré-programa.

A política da CT é aceitar os indivíduos que optam pelo tratamento residen-

cial independente das razões que influenciam suas escolhas. O procedimen-

to de admissão é uma entrevista estruturada.



Os clientes que estão usando medicação psicotrópica regular, incluindo anti-

depressivos, são excluídos porque o uso desses remédios, de modo geral tem 

ligação com distúrbios psiquiátricos crônicos ou graves. Embora resultados 

de exames exijam por vezes a remoção de um cliente da residência, isso 

raramente acontece. Políticas e práticas relativas a testes de HIV e a adminis-

tração de AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) ou da hepatite C 

tem sido implementadas pela maioria das CTs.

Estágio 1: Indução

Costuma ser definido com os primeiros 30 dias depois da entrada, mas nor-

malmente não se estabiliza antes de 2 ou 3 meses.

O objetivo primordial é fazer que o indivíduo seja assimilado pela comuni-

dade.

Necessidades individuais de desintoxicação, de medicações e de serviços mé-

dicos são esclarecidas. O corpo de funcionários se assegura de que drogas 

e outras coisas não sejam contrabandeadas para as instalações. Os que se 

acham nesse período, participam de todas as atividades diárias: trabalho, 

reuniões, recreação e tempo pessoal.

Novos residentes precisam de um relativo isolamento, contato mínimo com 

a família e com outras pessoas de fora da comunidade. Sessões de orienta-

ção formal são iniciadas por companheiros veteranos ou pelos funcionários 

logo após a entrada, através de materiais de leitura, vídeos e segmentos de 

respostas. Para evitar o aumento da ansiedade pessoal, todas as atividades 

terapêuticas são moderadas. O aconselhamento individual tem como função 

dar apoio, reduzir a ansiedade e a incerteza, com relação a si mesmo, ao 

tratamento e ao futuro.

Estágio 2: Tratamento primário

O objetivo primordial desse estágio é abordar as amplas metas sociais e psi-

cológicas da CT. Consiste em três fases, relacionadas ao tempo de programa 

de 12 meses, por exemplo: de 2 a 4 meses, de 5 a 8 meses, e de 9 a 12 

meses. Essas fases são definidas pelo status do membro na hierarquia de 

companheiros residentes: (fase 1 iniciante), (fase 2 intermediário) e (fase 3 

avançado).
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Fase 1: Status de iniciante no sistema da CT, liberdade limitada e tarefas 

de nível inferior.

Fase 2: Status elevado na estrutura social evidente em privilégios e fun-

ções de trabalho, “serve de exemplo” a outros residentes.

Fase 3: Oferece liderança na CT, aumento da autonomia pessoal, folgas 

quinzenais.

Estágio 3: Reinserção

Os objetivos são facilitar a separação do indivíduo da comunidade residencial 

e o término de sua transição bem sucedida para a sociedade mais ampla. 

O afastamento físico da comunidade de companheiros representa um im-

portante marco no processo de mudança do indivíduo. O que ele aprende, 

nesse período dentro da comunidade, é preparar-se para viver no mundo lá 

fora.

Na reinserção inicial, os residentes continuam a viver nas instalações, podem 

ir à escola ou ter empregos de tempo integral, dentro ou fora da CT.

O processo de grupo envolve menos líderes, menor número de encontros e 

mais grupos temáticos que abordam questões de ajuste ao mundo lá fora.

Os residentes que estão na fase final de reinserção são ex- residentes que 

continuam a ser membros da comunidade com um status de “residência 

externa”. O principal objetivo da fase final de reinserção é completar com 

sucesso a transição para macro sociedade.

Os objetivos têm a ver com a transição e a separação

a) Ajuste à vida pró-social

b) Fortalecimento de aptidões para o viver cotidiano

c) Manutenção da sociedade e do bem viver fora das instalações da CT.

Os candidatos a reinserção em situação de “residência externa”, e os que já 

se mudaram não frequentam os seminários, grupos e encontros mantidos 

pela comunidade.
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O candidato em fase final de reinserção se relaciona informalmente com o 

programa principal. Espera-se que ele “retribua” a outros - o que recebeu 

como elemento de sua própria recuperação. Por isso, é convidado a dirigir 

seminários, a servir de padrinho, ou de irmão mais velho aos novos residen-

tes.

O residente em fase inicial de reinserção vive em instalações especiais, fre-

quenta a escola, participa de treinamento ou exerce uma função remunera-

da.

O residente em fase final vive fora das instalações da CT, dedica-se a um 

emprego e aos estudos. Identifica situações, comportamentos que podem 

ser prejudiciais a recuperação.

Conclusão do programa:
Os indivíduos que completam o programa, que estiveram livres de drogas e 

de álcool, têm emprego, vão à escola ou a treinamento profissional. Resol-

veram impedimentos circunstanciais, como habitação, saúde, família, pro-

blemas legais. Em termos psicológicos, revelam significativos declínios nos 

níveis de depressão e nos sintomas, e mostram ter uma perspectiva positiva.

Por fim, os concluintes do programa são estimulados a manter alguma re-

lação com ele na qualidade de membros de um grupo informal, assumindo 

papel de “padrinhos” de novos clientes do programa.

Resumo
Estágios são elementos estruturais das CTs, que definem o ponto em que se 

encontram os residentes, no plano do programa.

Cada estágio marca o nível em que o indivíduo está na organização social da 

CT; indica também o ponto em que o indivíduo está na socialização e no seu 

crescimento psicológico.          
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Atividades de aprendizagem
1. Qual é a importância dos estágios no programa terapêutico?

 

2. Qual é o indicador de cada estágio? 

 

Anotações
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Aula 16 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – Privilégios e sanções 

Veremos nesta aula, que privilégios e sansões constituem um sis-

tema integrado de administração clínica e comunitária por meio 

do treinamento comportamental, e que a própria eficácia do sis-

tema depende diretamente do envolvimento dos companheiros 

em sua implementação.

Os privilégios e sansões são também componentes distintivos da comunida-

de como método, eles constituem as respostas explícitas da comunidade à 

maneira como os indivíduos atendem as expectativas dela. Essas respostas 

refletem respectivamente a aprovação e a desaprovação de comportamen-

tos e atitudes dos indivíduos com respeito às normas da vida diária, da recu-

peração e dos ensinamentos do bem viver da CT.

Os privilégios e sansões disciplinares são os modos prescritos de expressão 

de aprovação e desaprovação pela comunidade, em relação ao comporta-

mento do residente no tratamento.

Privilégios na Perspectiva e na Abordagem da CT
Os privilégios são recompensas explícitas concedidas pelo corpo de funcio-

nários. Embora os privilégios concedidos pela CT sejam bastante corriquei-

ros, é sua relevância social e psicológica para o indivíduo que aumenta sua 

importância como métodos clínicos e de administração da comunidade.

O sistema de privilégios funciona como recurso de construção da comunida-

de. Ele define os incentivos e recompensas explícitos destinados a residentes 

que se integram ao sistema social de maneira bem sucedida. Sua importân-

cia é decorrência direta da valorização pelo indivíduo da comunidade que os 

concede. Logo, a busca de privilégios pelo indivíduo reflete sua agregação à 

comunidade.    

Os privilégios são usados para promover a socialização individual e o cresci-

mento pessoal. O sistema de privilégios da CT ensina aos residentes que a 

participação produtiva numa comunidade se baseia em conquistar as coisas 

por meio do esforço, e não em direitos adquiridos. No jargão da CT - “você 

só tira das coisas o que põe nelas”.



Concedidos em função do progresso clínico, os privilégios são indicadores 

de realização pessoal no programa. Cada nível de privilégio significa uma 

posição ou meta no processo de recuperação, alcançado, conquistado pelo 

próprio residente.

Tipos de Privilégios
Refletem níveis crescentes de autonomia individual e status comunitário. 

No estágio inicial são: 

a) Dinheiro miúdo – pequenas somas para despesas corriqueiras, que fi-

cam geralmente guardadas no cofre da CT, em envelope lacrado com o 

nome do residente e a quantia deixada pela família.

b) Objetos pessoais – permissão para mantê-los.

c) Primeiro pedido de licença – deve incluir um acompanhante.

d) Escrever cartas e receber correspondências – permissão com leitura 

por um conselheiro.

e) Mudança de função nas equipes de trabalho – todas as promoções 

são consideradas privilégios.

f) Treinamento para funções noturnas – posição de responsabilidade na 

comunidade.

g) Designações especiais – acompanhante em deslocamentos a hospitais, 

tribunais, ou outras tarefas externas ligadas diretamente ao interesse da 

CT.

h) Posições de assistência ao corpo de funcionários – todas elas são 

consideradas privilégios.

No estágio intermediário:

a) Todos os privilégios do estágio precedente.

b) Poder sair das instalações sem acompanhante – lugares prescritos, ra-

zões específicas, período de tempo limitado.

c) Licenças quinzenais.

d) Uso de telefone – telefonemas para fora, tempo limitado, interlocutores 

identificados.
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e) Responsabilidade pela central telefônica.

f) Líder de grupo – pode facilitar a formação de grupos de base ou ocasio-

nais.

g) Disponibilidades de cargos pagos – na gerência, na administração e em 

departamentos adjuvantes. 

h) Acomodações, as camas de baixo são distribuídas de acordo com o tem-

po e status.

i) Quartos separados refletem sinais de responsabilidade por si e pelos ou-

tros. Concessão de status de pré-inserção. Isso permite mais horas de 

tempo pessoal se pedidas.

No estágio final:

a) Todos os privilégios do estágio precedente

b) Licenças para passar a noite fora. Há revisões do motivo, das pessoas 

envolvidas e da experiência.

c) Dispensado de atividades noturnas.

d) Dar assistência como funcionário na casa. Acompanha com funcionários 

as atividades das instalações durante a noite.

e) Pede itinerário ao corpo de funcionários. Programa planejado (24-48 ho-

ras)

f) Redução de deveres com relação à casa. Um residente que tem empre-

go remunerado fora da CT é liberado da tarefa de limpar o chão pela 

manhã. 

Os privilégios confirmam a autonomia pessoal geral e a capacidade de au-

toadministração do residente. Por exemplo, o privilégio de licenças e folgas 

indica que se pode confiar nos indivíduos em suas entradas e saídas das 

instalações sem ser acompanhados ou vistoriados na chegada.

Privilégios informais e afirmações    
Os privilégios informais não são prescritos e nem dependentes de comporta-

mentos e atitudes específicos. Podem ser concedidos ou retirados por vários 

motivos gerenciais e clínicos.
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Alguns exemplos de privilégios informais são: a seleção de residentes espe-

cíficos para dirigir um seminário, liderar uma oficina, agir como líderes de 

companheiros em grupos ou servir de guias a visitantes.

A função da afirmação é ampla para reconhecer positivamente os indivíduos 

por aquilo que são e por seus esforços de mudança. 

Os companheiros são constantemente estimulados e instruídos a oferecer 

afirmações e ajuda uns aos outros em expressões como 

“você vai conseguir”, “você vai indo muito bem”, e sempre com demons-

trações de afeição ou amor.

Considerações clínicas e gerenciais:
A maioria dos privilégios está explicitamente associada com mudanças de 

estágio ou de fase. Mas as decisões do corpo de funcionários sobre os privi-

légios sempre tem por base a avaliação clínica de aprendizagem social e de 

crescimento pessoal.

A maneira como os residentes se autoadministram fora da familiaridade da 

segurança e das fronteiras da comunidade de companheiros, ou sem status 

na macrossociedade, constitui um importante aspecto clínico posto em rele-

vo pelo sistema de privilégios. 

Tipos de Sanções      
O termo sanções abrange todas as modalidades de desaprovação de com-

portamentos e atitudes que não atendam às expectativas da comunidade. 

As sanções podem ser agrupadas em corretivos verbais e ações disciplinares.

 Os corretivos verbais consistem em reações dos companheiros e dos fun-

cionários decorrentes de comportamentos e atitudes negativos que, embora 

não sejam infrações das regras, não conseguem atender as expectativas da 

comunidade. As ações disciplinares consistem em consequências negativas 

especificamente prescritas (no regimento interno da CT), que o corpo de 

funcionários aplica a comportamentos e atitudes que constituem infrações 

ou violações da regras explicitas.

Corretivos verbais
Os corretivos verbais são o principal meio pelo qual os companheiros se 

envolvem no gerenciamento da comunidade, e se destinam a facilitar a 

aprendizagem daqueles a quem são dirigidos. Logo, os corretivos verbais 
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são exemplos essenciais do princípio de autoajuda mútua. Eles podem ser 

informais e ditos espontaneamente, de modo geral pelos companheiros. Já 

os corretivos formais são interações planejadas que devem ocorrer em locais 

especiais, e que envolvam tanto o corpo de funcionários como os compa-

nheiros.

As instruções costumam ser conversas face a face com o residente baseadas 

em observações de seus comportamentos, ou atitudes, negativos ou inacei-

táveis. Embora sejam duras, essas conversas são uma forma de apoio e não 

tem tonalidade emocional: elas detalham de modo cuidadoso as distinções 

incorretas e corretas que o residente tem de entender.

Quem recebe advertências tem de ouvir sem fazer comentários, supor que 

a advertência tem validade, exibir com rapidez o comportamento objeto 

da correção e exprimir gratidão por tê-la recebido (por exemplo, “obrigado 

por me dizer”). Logo, em seu foco restrito ao comportamento visado e em 

seu uso frequente, as advertências têm amplo impacto na socialização dos 

residentes.

Sanções disciplinares na perspectiva e na abordagem da 
CT
Na CT, as sanções disciplinares consistem numa variedade de consequên-

cias negativas, prescritas para comportamentos e atitudes que violam regras 

explícitas da comunidade ou deixam persistentemente de atender as expec-

tativas da comunidade. Tal como ocorre em todos os elementos da CT, as 

sanções têm múltiplas funções para a comunidade e o indivíduo, refletindo 

a perspectiva e a abordagem da comunidade terapêutica. 

No processo de tratamento, as sanções disciplinares são intervenções clíni-

cas. O pressuposto fundamental do uso de sanções disciplinares na CT é o 

de que a violação de regras reflete as características do ambiente e do indi-

víduo, bem como a natureza do processo de mudança.

A organização das regras           
As CTs mantêm um código explícito de regras e regulamentos que definem 

as fronteiras comportamentais da segurança física e psicológica da comu-

nidade. Violações e infrações dessas regras e desses regulamentos levam a 

sanções ou ações disciplinares aplicadas pelo corpo de funcionários. 
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Regras essenciais  

•	 São proibidas a violência física, as ameaças de violência física ou inti-

midação de quaisquer pessoas.

•	 São proibidas as drogas, o álcool e a parafernália a eles vinculada.

•	 São proibidos os atos sexuais, incluindo o contato físico romântico 

ou sexual.

•	 Regras básicas

•	 São proibidos o roubo e outras atividades criminosas

•	 São proibidas a quebra ou a destruição do patrimônio

•	 São proibidos o contrabando e as armas.

Regras da casa 

•	 Aceitação da autoridade (ouvir e se comportar adequadamente)

•	 Pontualidade (chegar no horário)

•	 Boa aparência

•	 Ausência de comportamentos impulsivos

•	 Boas maneiras.

•	 Ausência de empréstimos a ou de outros membros.

•	 Recepção de presentes só com permissão do corpo de funcionários.

A implementação de sanções disciplinares requer cuidadosas decisões clíni-

cas que avaliem a natureza da infração, o individuo e o método.
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Algumas considerações específicas em ações disciplina-
res:   

Natureza

•	 Frequência e gravidade da infração (grau de regressão versus recaí-

da).

•	 Tipo de uso de drogas (lícitas versus ilícitas; álcool versus cocaína) 

•	 Sozinho ou com outros; uso com a influência de outros ou influen-

ciando outros.

•	 Tipos de atitudes criminosas, violência contra pessoa/propriedades; 

uso, posse e venda de drogas.

Circunstâncias 

•	 Infração fora versus dentro das dependências da CT (“respeito pela 

casa”).

•	 Condições psicológicas e sociais associadas com a infração.

•	 Revelação individual versus negação e detecção por outros.

•	 Revelação individual de outros violadores 

Estágio de tratamento (comportamento esperado, significado 
do erro)

•	 Recursos de adultos/adolescentes e idade do indivíduo.

•	 Nova admissão, companheiro iniciante ou avançado.
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Potencial de aprendizagem 

•	 Aceitação individual do contrato disciplinar; conforma-se com a per-

da de posição e privilégios.

•	 Compreensão individual da infração e sua implicação para a comuni-

dade e a recuperação.

Opções de desligamento

•	 Desligamento com readmissão depois de um período mínimo fora da 

CT, por exemplo, 30 dias.

•	 Desligamento sem readmissão.

•	 Indicação de ambientes apropriados ao tratamento.

Resumo
Os privilégios e sanções são reações da comunidade a maneira como o indi-

víduo atende as expectativas dela. A busca de privilégios reflete a agregação 

do indivíduo a comunidade. Inversamente, a aceitação pelo indivíduo da 

sanção disciplinar e o aprendizado a partir dela refletem a influência sub-

jacente da separação da comunidade, que tem como implicação última a 

desistência ou o desligamento.

Atividades de aprendizagem
1. O que são privilégios? Em que circunstâncias eles são concedidos? E com 

qual finalidade?

2. Qual o pressuposto do uso de sanções disciplinares na CT?
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Aula 17 – Comunidade Terapêutica 
– Modelo – Vigilância e 
segurança 

Veremos nesta aula as principais atividades de vigilância no ní-

vel de todas as instalações das CTs.como: a verificação geral, a 

verificação rotineira,  e as ações implementadas e no gerencia-

mento da Comunidade.

Numa comunidade terapêutica podemos conceituar o termo vigilância como 

sendo supervisão e gerenciamento da ordem de ambiente físico, a saúde e 

o comportamento no ambiente social. As atividades diárias na CT são con-

duzidas pelos próprios residentes, porém supervisionados de perto por um 

corpo de funcionários que acompanham como os residentes se gerenciam e 

gerenciam seu ambiente.

O número de funcionários dentro da CT não é dominante, sendo pequeno 

em relação ao número de residentes. É importante dentro do programa que 

os funcionários sejam sempre vistos nas dependências da CT, circulando en-

tre os residentes, mostrando interesse pelo programa por parte da equipe. 

Permanecer nos escritórios somente o tempo necessário para preenchimen-

to de relatórios. O restante do tempo deve permanecer junto aos residentes, 

observando o “status” das dependências. Assim, a equipe torna-se modelo 

para os residentes, mostrando que a equipe também faz parte do programa, 

podendo indiretamente gerenciar o programa, e diretamente agir sobre ele 

por meio de três atividades de vigilância geral: a verificação geral, a rotineira 

e os exames de urina.

A seguir uma breve explanação sobre cada item.

1. Verificação geral  

O asseio da CT constitui um valor essencial que expressa a saúde do ambien-

te. A limpeza dos quartos e dormitórios são feitas pelos companheiros de 

dormitórios; já os espaços comuns, por equipes formadas por residentes. A 

supervisão é feita por um quadro de funcionários e residentes avançados. O 

resultado disso será pormenores levados em consideração, como maçanetas 

e talheres polidos, sala de estar em perfeito estado, jardim asseado etc.



Essa verificação pode ser semanal, mas especialmente motivada por eventos 

especiais, tais como: visitas externas ou feriados. Pode também haver moti-

vação para uma verificação geral, sequencialmente a um período de instabi-

lidade na CT, ou simplesmente para energizar positivamente o conjunto de 

membros. Todos os residentes são recrutados para as atividades, sendo or-

ganizados por equipes e sempre sob a supervisão do corpo de funcionários. 

Essa supervisão relata os resultados das atividades em reuniões fraternais 

para motivar os resultados alcançados.

A verificação geral é importante no gerenciamento clínico da comunidade, 

agregar e manter o orgulho comunitário e principalmente avaliar como cada 

indivíduo se porta sob pressões da comunidade e se relacionam uns com os 

outros durante as tarefas. 

2. Verificação rotineira

Trata-se do principal sistema de vigilância da CT. Traça o espectro global 

do asseio e limpeza, da ordem operacional, da segurança física e do clima 

psicológico da CT. Várias vezes ao dia equipes de supervisão formadas por 

um corpo de funcionários e residentes avançados percorrem as instalações 

munidos de prancheta e canetas, a fim de anotarem todos os detalhes do 

asseio para que o corpo de funcionários e os residentes tenham a mesma im-

pressão sobre o status da comunidade, fomentando assim o gerenciamento 

clínico e provendo dados sobre as condições físicas do ambiente, sendo este 

o um indicador do status psicológico da comunidade.

A verificação rotineira relaciona os espaços físicos e psicológicos, pois a 

relação dos residentes com o espaço físico revela questões de disciplina e 

treinamento, autocontrole, compromisso e agregação. Aprender a organi-

zar o ambiente físico estimula os residentes a exercer autocontrole sobre o 

comportamento emocional. Um ambiente organizado expressa um jargão 

conhecido na CTs: ”Cama limpa significa cabeça limpa”.

 Não há fórmula para criar uma equipe de verificação. A verdade é que quan-

to mais pessoas e com uma maior frequência nas inspeções, pode-se realizar 

uma (mais provável) verdadeira avaliação sobre a saúde física e psicológica 

do ambiente. (ser traçada). É importante não ter horários programados, a 

fim de evitar a prévia preparação por parte dos residentes, pois o intuito é de 

avaliar a rotina realizada pelos residentes.
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Tudo o que for anotado e verificado deve ser comunicado ao corpo de fun-

cionários do próximo plantão, a fim de evitar transtornos quando determina-

dos comportamentos forem autorizados, porém sendo estes contra normas 

internas, por parte dos residentes. Também durante a verificação pode-se 

checar o comportamento de residentes que não cumprem com as tarefas 

determinadas, sendo esse um comportamento negativo e de potencial agra-

vo sobre a comunidade devendo ser solucionado o problema de determina-

do residente.

Códigos regulatórios dão parâmetros para a verificação rotineira que, além 

de traçar o perfil da comunidade, pode traçar o perfil individual de cada 

residente. Durante a verificação rotineira problemas como de inter-relacio-

namento podem ser detectados, entre outros muitos que podem surgir, e o 

gerenciamento desses problemas é a chave de contenção da disseminação 

de uma atitude negativa, que pode partir de um único indivíduo e dissemi-

nar por toda a comunidade. Por isso deve ser dada ênfase na solução de 

pequenos focos de alteração.  

3. Exames de urina   

O ambiente das comunidades terapêuticas é livre de quaisquer tipos de subs-

tâncias químicas, e até mesmo medicamentos, como aspirinas, insulinas, ou 

qualquer tipo de psicotrópicos que ficam guardados em consultórios médi-

cos, sendo as equipes médicas que os controlam.

Os exames de urina são usados como instrumento auxiliar, para avaliar o 

provável uso de drogas, nas dependências da CT ou fora dela por algum 

residente suspeito. Nem sempre esses exames foram rotineiros, porém atu-

almente órgãos financiadores das CTs como os departamentos de justiças 

tornaram parte do programa o exame de urina. No começo esse método 

mostrou-se um tanto quanto humilhante ao indivíduo que está em recupera-

ção, pois o fato de ter que urinar em um recipiente e estar sendo observado 

por alguém, o colocava numa situação psicologicamente constrangedora. 

Contudo, ao longo dos anos as CTs conseguiram incorporar esses exames 

ao programa, tornando-os instrumento auxiliar na manutenção de um am-

biente livre de drogas. E num âmbito individual pode fornecer dados para 

avaliar o progresso de cada indivíduo dentro do programa, podendo verificar 

se para aquele indivíduo o programa está surtindo efeito, uma vez que é 

possível avaliar se aquele residente diminuiu, ou até mesmo parou com o 

consumo de drogas.
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Deve ser a responsabilidade de um ambiente “limpo” dos próprios residen-

tes, uma vez que os próprios companheiros são mais capazes detectar algo 

de suspeito no outro companheiro, e caso haja a conivência da omissão do 

fato, este também deve ser responsabilizado, portanto a vigilância é papel 

de todos da comunidade.

As coletas do material para o exame de urina podem ter duas motivações: 

coletas aleatórias não anunciadas, e os exames motivados por incidentes.

As coletas aleatórias não anunciadas selecionam residentes ao acaso, a fim 

de garantir um ambiente “limpo” dentro da CT, ou em caso de suspeita de 

“casa suja” por parte de vários residentes. Os exames motivados por inci-

dentes são implementados numa causa provável ou por base numa obser-

vação onde residentes ou até mesmo um funcionário pode estar realizando 

consumo de drogas na CT. Nesse caso é realizada uma entrevista e solicitado 

o exame ao suspeito.

Ações disciplinares
Quando os exames de urina mostram um quadro positivo de consumo de 

drogas na CT, deve ser levado em consideração que tipo de substância está 

sendo usada, e se esse consumo se dá dentro ou fora das dependências da 

CT. Sendo o consumo realizado dentro das dependências da CT, a gravidade 

do problema se dá também na esfera judicial de acordo com as legislações 

federal e estadual que proíbe a droga pode ocasionar o desligamento da CT 

do programa ao qual está ligado, e o infrator punido com perda de privilé-

gios e até mesmo o desligamento em definitivo.

Sendo o consumo fora das dependências, esse não se mostra tão grave, uma 

vez que pode se tratar de incidentes que ocorrem durante uma licença ou 

uma folga. Assim o episódio desse incidente se reverte em aprendizagem ao 

indivíduo infrator, assim como, a autorrevelação e a aceitação dos exames 

de urina mostram um parâmetro de aceitação por parte do residente ao 

programa proposto pela CT.

Resumo                                  
De acordo com os tópicos explanados anteriormente a vigilância visa manter 

sobre a CT um controle de asseio, segurança do local e dos residentes, um 

gerenciamento da comunidade e um ambiente livre de drogas. Esses que-

sitos demonstram o orgulho que a comunidade tem para com o programa, 

e um ambiente seguro e bem administrado é essencial para a eficácia do 

programa proposto. 
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Atividade de Aprendizagem
1. Por que é importante que os funcionários estejam sempre circulando 

entre os residentes?

2. O que significa o seguinte jargão: “Cama limpa = Cabeça limpa”? 

Anotações
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Aula 18 – Comunidade Terapêutica 
– Modelo – Reuniões da 
Comunidade 

Esta aula apresenta uma visão geral das quatro principais reuni-

ões da CT, que se configuram como componentes organizados 

da rotina diária

A comunidade é o meio primário de ensino e cura. Na comunidade terapêu-

tica (CT), a maior parte das atividades é coletiva e projetada de modo a for-

talecer a sensação de ambiente comum. Essas atividades podem ser formais, 

informais e espontâneas.

Reuniões na perspectiva e na abordagem da CT
Aumentar a percepção de comunidade entre os participantes é o objetivo 

comum das reuniões principais na CT. Cada reunião tem um formato distinto 

e metas específicas. Essas diferenças refletem o gerenciamento comunitário 

e clínico, além de considerações psicológicas.

Gerenciamento comunitário e clínico
O agrupamento de todos os internos, várias vezes por dia, oferece aos fun-

cionários da casa um meio rápido de monitorar a situação dos residentes. 

Isso proporciona uma visão geral da segurança física da casa e facilita a 

avaliação do status clínico global dos residentes. Funcionários e residentes 

podem identificar problemas potenciais prematuramente e, depois, abordá-

-los em grupos, sessões individuais ou reuniões especiais.

Limites psicológicos
Os formatos distintivos das reuniões asseguram aos residentes que há um 

tempo e fórum apropriado para lidar com questões práticas, pessoais e co-

munitárias. As diretrizes específicas para cada reunião minimizam a incerteza 

ou a surpresa com interações inesperadas que poderiam ameaçar a seguran-

ça psicológica dos residentes. Como exemplos 

, os confrontos pessoais, catarse ou correções verbais feitas fora de contex-

to a indivíduos ou à comunidade inteira, trazem consigo o risco de danos 

físicos ou emocionais e de perturbação coletiva.

Catarse
método que visa eliminar pertur-
bações psíquicas, excitações ner-
vosas, tensões, angústia, através 
da provocação de uma explosão 
emocional ou de outras formas, e 
baseando-se na rememorização 
da cena e de fatos passados 
que estejam ligados àquelas 
perturbações. Ajuda o indivíduo 
a obter controle emocional e a 
enfrentar os problemas da vida. 
http://www.portaldapsique.com.
br/Dicionario/C.htm



As diversas reuniões são essenciais para o estabelecimento de uma comuni-

dade eficiente, assim como para o gerenciamento clínico da casa. O uso de 

diferentes formatos proporciona variação para a transmissão das mesmas 

mensagens de recuperação e bem viver. As mudanças no modo de comuni-

cação estimulam a receptividade ao conteúdo da comunicação.

Elementos-chave das reuniões principais da comunidade
A tabela abaixo resume os elementos-chave das quatro reuniões principais 

da comunidade como um todo. 

Principais reuniões de toda a comunidade
Além dessas quatro reuniões principais, são realizadas outras reuniões for-

mais similares às que ocorrem nos ambientes de trabalho, educação e servi-

ços humanos. Porém, elas não envolvem toda a comunidade, e seu foco é 

específico para certos grupos e problemas. Embora a conduta e os procedi-

mentos dessas reuniões sejam convencionais, elas são guiadas pelos valores, 

expectativas e ensinamentos da CT.

A reunião matinal  
•	 Acontecem todos os dias depois do desjejum e reúnem todos os residen-

tes da casa e os funcionários que estiverem no local.

•	 O objetivo geral da reunião é iniciar as atividades do dia de maneira po-

sitiva.
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•	 O objetivo específico é motivar os residentes a aceitar as atividades do dia 

com uma atitude positiva, alterar imagens sociais negativas de um modo 

bem-humorado e fortalecer a consciência do programa.

Embora a reunião matinal seja um acontecimento habitual, uma congre-

gação de pessoas para a realização de atividades prazerosas, ela tem um 

significado especial para os usuários abusivos de substâncias por uma série 

de razões, pois os residentes costumam a começar o dia sempre com algum 

incentivo ou assistência, por exemplo:musica, exercícios ou corrida. (explica-

da as razões).

Os residentes de CTs nunca aprenderam ou se adaptaram a rotina de um dia 

comum. Eles são caracteristicamente descritos como pessoas noturnas, cujo 

estilo de vida de envolvimento com drogas resultava num ciclo de 24 horas 

de sono e vigília desregulada. Para muitos, as únicas atividades diárias plane-

jadas geralmente giravam em torno da obtenção de drogas.

Método
Os objetivos são alcançados por meio de uma sequência planejada de ativi-

dades que se integram numa única apresentação estruturada, concebida e 

administrada pelos próprios residentes. A reunião matinal envolve três pas-

sos principais: preparação, apresentação e seguimento. O ingrediente mais 

importante de uma reunião bem-sucedida é a preparação. As equipes têm 

prazo de pelo menos uma semana para desenvolver o material a ser apre-

sentado.

Apresentação de uma reunião matinal
Todos os residentes e funcionários reúnem-se numa área apropriada da casa 

depois do desjejum, por volta das 08h30 da manhã. A participação dos fun-

cionários é limitada a ajudar na preparação e participar como membros do 

público. O corpo de funcionários também pode conduzir algumas das reu-

niões matinais.

Elementos de uma reunião matinal típica
•	 A filosofia do programa: Inicia ou encerra a reunião matinal. Não inter-

pretada, mas lida ou recitada com sentimento. Apresentação da filosofia 

é vista como um mecanismo de criação de vínculo, um meio de afirmar 

o valor do esforço coletivo no sentido de recuperação e de mudança de 

vida.
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•	 Um conceito para o dia: Uma máxima ou expressão bem conhecida 

(por exemplo, "a honestidade é a melhor política"), escrita e apresentada 

com breve explicação que reflita a percepção ou entendimento pessoal 

dos residentes.

•	 Uma palavra para o dia: Uma palavra ou expressão tirada de qualquer 

fonte (por exemplo, "ressurreição"). O residente apresenta uma defini-

ção formal e enfatiza a palavra, ou junto com o conceito como pensa-

mento para o dia. 

•	 Notícia: De um jornal diário. Um residente da equipe de apresentação 

escolhe uma notícia interessante e compartilha com o grupo, lendo a no-

tícia e abrindo para comentários com os demais participantes, usualmen-

te estimulando despreocupação e vivacidade, e reafirmando o processo 

de recuperação.

•	 O boletim meteorológico: Um boletim rápido, geralmente tirado de 

jornais. O uso é prático, na medida em que ajuda a decidir o tipo apro-

priado de roupa a ser usado por aqueles que forem sair de casa. É tam-

bém um lembrete simples e pacífico da "realidade" da vida exterior.

•	 Cantorias: Os residentes que conduzem a apresentação cantam, acom-

panhados por um instrumento musical. A audiência é livre para cantar 

junto, bater palmas ou estalar os dedos no ritmo da música.

•	 Dramatizações e produções: Inclui também poemas, piadas imitações 

e premiações de brincadeira (por exemplo, o mais mal vestido, o mais 

bravo, o mais positivo etc.). O tema das várias produções deve ser leve, 

bem-humorado, divertido, livre de críticas sérias ou direcionados.

Cada reunião matinal é avaliada informalmente pelo corpo de funcionários 

da casa, ou, se necessário, em reuniões formais. Baseia-se em observações 

e impressões dos funcionários que estavam presentes na reunião, do coor-

denador dos residentes, dos monitores e dos próprios residentes. Pontos 

importantes a examinar são a fidelidade ao formato básico, o nível de pre-

paração ou planejamento e adequação do material em relação aos objetivos 

da reunião. 

Considerações clínicas sobre a reunião matinal
Importância clínica, porém, são a energia, as atitudes e a disposição geral 

dos apresentadores e da audiência. Os princípios que determinam o enfo-
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que estritamente positivo da reunião envolvem várias considerações clínicas 

que refletem a perspectiva da CT. A reunião também ensina aos residentes 

a moderação de estímulos excessivos, com a meta de desenvolver um com-

portamento responsável consistente.

A reunião da casa
•	 A principal função é a administração da comunidade. Essa função deve 

ser conduzida com eficiência, uma vez que é preciso transmitir uma quan-

tidade considerável de informações sobre todas as atividades relevantes 

para os residentes, em particular programações de encontros, mudanças 

de tarefas e planos para o dia seguinte.

•	 As reuniões também têm uma finalidade clínica. Elas são fórum para 

comunicações positivas e negativas sobre as atividades dos residentes.

Métodos
•	 É planejada e conduzida por um residente avançado, geralmente um co-

ordenador e, às vezes, um monitor, embora seja essencial a presença de 

funcionários e da supervisão. O coordenador desenvolve a agenda básica 

e as informações a serem transmitidas.

•	 Os funcionários mais experientes e iniciantes são responsáveis por identi-

ficar mudanças de tarefas de residentes e agendamentos de encontros a 

serem anunciados, já que estas são decisões clínicas importantes.

Condução da reunião da casa
Conversas informais não são incentivadas, a fim de assegurar que cada 

membro da comunidade escute e obtenha as informações corretas, parti-

cularmente com referência à designação de grupos e mudanças de tarefas.

Este formato não varia, com exceção de anúncios especiais e designação de 

grupos, o que depende da noite da reunião. Grupos de encontro se reúnem 

3 noites por semana, imediatamente depois da reunião da casa.

Administração clínica em reuniões da casa
Os itens clínicos da agenda costumam ser apresentados por último. Em ge-

ral, são anúncios de advertências ou de lista de membros sob contrato, en-

tregues pelo coordenador ou membro do corpo de funcionário. A advertên-

cia dada pelo coordenador é rápida e a lista de nomes é curta.
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O seminário
•	 São atividades de promoção da comunidade e de administração clínica. 

São realizadas todas as tardes, reunindo os residentes da casa e funcio-

nários que estiverem presentes.

•	 O formato do seminário procura treinar habilidades de atenção, de es-

cuta e de fala.

Método
Todos os seminários têm como diretriz básica a observação de certos proce-

dimentos, como preparação, ambiente, regras e feedback.

Principais tipos de seminários:
1. Estimulação intelectual

•	 O seminário de conceitos: é o formato prototípico e o mais comumente 

empregado, onde conceitos, ideias, grandes pensamentos e provérbios 

podem servir de influências estimulantes e poderosas, como crescimento 

pessoal, autoconfiança e esforço individual.

•	 O seminário de prós e contras: é o formato orientado para um tema, 

que envolve pelo menos dois residentes oradores e um moderador numa 

estrutura de debate. O tópico selecionado deve ser relevante para as ex-

periências dos residentes ou tratar de questões do mundo real: lei sobre 

dirigir alcoolizado, aborto, descriminalização de drogas, e outros assun-

tos de interesse comum.

•	 O seminário de indução de papéis: é o formato didático usado para 

orientar residentes quanto à perspectiva e à abordagem da CT, incluindo 

regras, procedimentos, organizações sociais, estágios do programa etc.

2. Envolvimento Pessoal

•	 Seminários sacos de surpresas: são diversas atividades de diversão e jogos 

em que os residentes falam sobre tópicos (com sentido ou sem sentido) 

que são tirados aleatoriamente de um saco. (Ex. um residente pode falar 

por dez minutos da experiência de ser um peixe).

•	 Seminários contar a sua história: pedem que os residentes contem para a 

comunidade os fatos importantes que aconteceram na vida deles; sobre 

seus erros e acertos; quem eles são; como chegaram ao tratamento; o 

que desejam para si num futuro próximo.
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Integração Social
•	 Seminário Orador Convidado: é apresentado por um especialista, geral-

mente de fora do programa, que fala de temas de interesse de resociali-

zação, como inserção no mercado de trabalho, ensino profissionalizante, 

e temas de interesse da saúde como DST/AIDS e outros.

•	 Seminários de passeios da CT: passeios associados a  museu, teatro, jar-

dim botânico, centro nacional etc. As discussões sobre a importância do 

local visitado pode ocorrer no próprio local ou no retorno a comunidade. 

Estes seminários visam à exposição com o mundo externo, promovendo 

a camaradagem, o conhecimento e a normalidade social.

O ambiente do seminário é uma sala disposta em estilo de sala de aula. Em 

geral, o seminário não deve ultrapassar 60 minutos de duração, embora esse 

período possa ser estendido por mais 30 minutos, conforme o tópico, o tipo 

de seminário e o orador.

Considerações Clínicas
Como acontece em quase todas as atividades, há considerações clínicas nos 

usos do seminário que envolve seleção de tópicos, o seminário como privilé-

gio e o seminário como informação clínica.

O seminário também proporciona úteis informações clínicas sobre a situação 

dos indivíduos e da comunidade em geral.

A Reunião Geral (RG)
É convocada para tratar de questões específicas e corrigir problemas que 

ameacem a integridade da comunidade. Os objetivos específicos são identi-

ficar e corrigir pessoas ou condições problemáticas, reafirmar a motivação e 

reforçar comportamentos e atitudes positivos.

Método
Como no caso de todos os grupos formais e reuniões, o método pode ser 

descrito em termos de preparação, condução e acompanhamento.

Preparação
A RG é a reunião mais trabalhosa de ser implementada na comunidade. Os 

problemas são usualmente identificados por residentes coordenadores ou 

por funcionários e, depois, informados ao diretor da casa, que então convo-

cará a reunião.
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Condução de uma reunião geral
A comunidade inteira (funcionários e companheiros) é utilizada para alcan-

çar os objetivos. As regras são as mesmas das reuniões da casa, centrando-se 

na preservação de um processo organizado num ambiente seguro.

No estágio inicial de esclarecimento do problema, são especificados e a gra-

vidade dos problemas e identificadas as pessoas direta e indiretamente en-

volvidas nos incidentes problemáticos.

No estágio de expressão da comunidade, os residentes problemáticos devem 

se postar a frente da comunidade, descrever sua infração e, então, escutar 

sem responder as reações da comunidade.

O terceiro estágio, consolidação da comunidade, envolve as reafirmações 

públicas de lições comunitárias, aplicação de ações disciplinares específicas e 

a formação de grupos de acompanhamento.

Papéis dos companheiros e do corpo de funcionários
As atividades e técnicas empregadas para desenvolver a reunião geral, ao 

longo dos estágios, incluem elementos terapêutico-educativos da CT, como 

preleções, confrontos, questionamentos e testemunhos.

Questões clínicas e comunitárias
A consolidação da comunidade é evidente após a RG, em termos de alívio in-

dividual coletivo e perspectiva positiva para o futuro. Uma sanção que pode 

criar percepções de injustiça para os residentes é a expulsão da casa.

Resumo  
A reunião matinal, o seminário e a reunião da casa congregam toda co-

munidade diariamente, ao passo que a reunião geral é convocada quando 

necessário. Embora cada reunião tenha um propósito específico, todas têm 

o objetivo comum de fortalecer a coesão da comunidade e as necessidades 

do indivíduo na CT, as várias reuniões favorecem a comunidade.
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Atividade de Aprendizagem
1. Quais os pontos importantes a serem examinados na reunião matinal?

2. Clinicamente, o que é considerado importante na reunião matinal?

Anotações
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Aula 19 – Comunidade Terapêutica – 
Modelo – O grupo de encontro 

Aprenderemos aqui que um dos pontos fundamentais, marcan-

tes e de maior valor dentro da CT é o grupo de encontro. 

Figura 19.1:  Grupo de Encontro 
Fonte: http://olharbeheca.blogspot.com.br/2010/10/entrevista.html

Ter grupos de encontro é muito importante, pois na comunidade terapêutica 

há ensinamentos básicos como: compaixão e atenção responsável, neces-

sidade de confrontar a realidade, honestidade absoluta e autoconsciência, 

como passo essencial para mudança pessoal.

Carl Rogers foi um dos idealizadores do grupo de encontro e escreveu muito 

sobre este tema. Ele também desenvolveu uma forma de psicoterapia cada 

vez menos diretiva, baseada mais na aceitação dos sentimentos do cliente 

pelo terapeuta, e menos na interpretação e no direcionamento. Assim, surge 

a Terapia Centrada na Pessoa (ou Abordagem Centrada na Pessoa), sobre a 

qual Rogers afirma:

“Pode parecer absurdo alguém poder nomear o dia em que a Terapia 

Centrada no Cliente nasceu. Contudo, eu sinto que é possível nomeá-

-lo como sendo o dia 11 de dezembro de 1940.” (EVANS, Richard I. 

Carl Rogers: O homem e suas ideias. São Paulo: Martins Fontes, 1979.)

Carl Rogers, psicólogo americano, atuou como psicoterapeuta por mais de 

30 anos. Trouxe grandes contribuições para a prática clínica e para a edu-

Figura 19.2: Carl Rogers
Fonte: http://carrilhofarias.blogspot.
com.br/2011/04/abordagem-centrada-
-na-pessoa-as-ideias.html



cação. No Brasil, suas ideias tiveram difusão na década de 70, em confron-

to direto com as ideias do Comportamentalismo (Behaviorismo), que teve 

em Skinner um de seus principais representantes. Rogers é considerado um 

representante da psicologia humanista e da corrente humanista em educa-

ção. Teve grande atuação política, especialmente na resolução de conflitos, 

a ponto do seu nome ter sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 1987. 

Estudiosos da linha da psicologia transpessoal também reconhecem contri-

buições de Rogers, especialmente nos últimos anos de sua obra, quando ele 

passou a dedicar atenção à espiritualidade humana e a um estado especial de 

consciência que ele identificou durante suas sessões como psicoterapeuta.

Carl Rogers nasceu no dia 08 de janeiro de 1902, em Oak Park, arredores de 

Chicago. Os pais de Rogers vinham de uma cultura protestante moralmen-

te rígida, um tanto conservadora e bastante fixada em valores tradicionais. 

Tanto o pai como a mãe tinham formação universitária e estimulavam uma 

atmosfera intelectual na família.

Com o grupo de encontro e apesar de o trabalho ser com o indivíduo, acaba 

alcançando e solucionando problemas coletivos.  O grupo de encontro foi 

desenvolvido por pessoas em recuperação de dependência química, onde 

acontecem aconselhamento e terapia, e cada um cresce com as respostas e 

com as experiências do outro. 

Na CT os grupos de encontro focam em procedimentos de confrontos em 

suas abordagens, mas há conversas afetuosas que aproximam o paciente 

para que ele possa se abrir.

Esses encontros servem para acabar com preconceitos sejam de raça, sexo, 

personalidades, entre outras.  Veja o pensamento de Rogers a respeito da 

recompensa e da dor:

Leia mais em: http://www.
buscadorerrante.com/wp/2009/

biografia-de-carl-rogers/ 

Figura 19.3 : Rogers  
Fonte:  http://meninasdeletras.blogspot.com.br
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Um dos principais teóricos da Psicologia Humanista foi Abraham Maslow 

(1908-1970), americano, considerado o pai espiritual do movimento huma-

nista. Ele acreditava na potencialidade do ser humano em tornar-se autor-

realizador, buscando assim satisfação própria. Maslow criou uma escala de 

necessidades a serem satisfeitas, e a cada conquista, nova necessidade se 

apresentava. Isso faria com que o indivíduo fosse buscando sua autorrea-

lização, pelas sucessivas necessidades satisfeitas, conforme gráfico abaixo:

Figura 19.4 - Necessidades Humanas Básicas 
Fonte: http://www.infoescola.com/psicologia/psicologia-humanista/

Regras e elementos de encontros
Devem existir regras para manter a segurança e ordem, proibir ou deses-

timular. Os elementos básicos para um bom funcionamento do encontro 

são: linguagem natural, nenhuma autoridade, honestidade total e atenção 

responsável.

Palavrões são permitidos desde que seja controlado
A linguagem grosseira é preciso, mas apenas em alguma fase do encontro 

de grupo. Devem ser confrontados comportamentos e não pessoas para 

segurança do encontro. O desrespeito implica em punições de acordo com 

a gravidade.

O encontro por fichas é para todos; o que difere são os níveis, por exemplo, 

o nível inicial e intermediário (1-9 meses em tratamento), residentes avança-

dos (9-12 meses) e candidatos a reinserção (13- 24 meses).
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A chave para um encontro bem sucedido é a preparação.

As etapas de preparação são: entrega de fichas, planejamento, atribuição 

de grupos, o círculo, posição de confrontação, relação dos grupos. 

Um encontro tem um processo formado por quatro estágios: o confronto, 

a conversa, o encerramento e a socialização. Depois há a avaliação dos en-

contros, ver resultados e ter o acompanhamento. O encontro é conduzido 

pelos próprios participantes. Facilitadores podem ser companheiros avança-

dos, funcionários em treinamento ou funcionários iniciantes ou avançados.

O papel dos funcionários nos encontros é supervisionar a preparação do en-

contro e reunião de residentes para a composição do grupo e o acompanha-

mento clínico. Papel da força de residentes no encontro servem de modelo 

para o comportamento correto em encontros.

Facilitação do processo de encontro, os facilitadores procuram permanecer 

neutros, agindo com estratégias para resolver impasses e manter os encon-

tros em seu curso.

Facilitadores experientes mantêm a integridade do formato do encontro e 

por fim administram o tempo.

A variedade de encontros
•	 Círculos internos e externos

•	 Encontros departamentais

•	 Encontros itinerantes

•	 Encontros de dormitórios

Figura 19.5 - Preparação 
Fonte: http://boiadeirorei.wordpress.com/2011/01/18/quinzena-do-
-medium-novo-preparacao/
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•	 Encontros de companheiro do mesmo nível

•	 Encontros de simulados

•	 Encontros celebração

•	 Encontros de armadilha

•	 Encontros para problemas específicos

•	 Encontros especiais

Foram apresentados os principais elementos dos grupos de encontros, cujo 

objetivo é facilitar a mudança de comportamento e atitude.

Resumo
Vimos nesta aula os principais elementos do grupo de encontro,cujo objeti-

vo maior é promover e facilitar mudanças de comportamento e atitude nos 

residentes. Vimos ainda que o modo como os indivíduos progridem como 

participantes de grupos de encontros durante a permanência na CT, reflete 

o próprio processo de mudança.

Atividades de Aprendizagem
1. Qual a data de nascimento da “Terapia centrada no Cliente” e quem foi 

o precursor desta prática?

2. Qual é a chave para um encontro bem sucedido e quais as sua etapas ?
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Aula 20 – Comunidade Terapêutica – 
  O processo de mudança  – Mudança 

individual: experiências essenciais

Nesta aula, vamos conhecer as percepções individuais, conside-

radas essenciais no processo de mudança na Comunidade Te-

rapêutica: como os indivíduos veem seus problemas, a neces-

sidade de tratamento e a própria abordagem de tratamento. 

Essas percepções estão em contínuo movimento e influenciam 

a permanência dos residentes no processo, provocando a auto-

mudança e a mudança de identidade.

“Se você tratar um indivíduo como ele é, ele permanecerá assim. Mas 

se você tratá-lo como se ele fosse o que deveria e poderia ser, ele se 

tornará o que deveria e poderia ser.” 

(Johann Wolfgang Von Goethe)

A Comunidade Terapêutica é uma cultura de mudança. Todas as atividades, 

papéis sociais, interações interpessoais e ensinamentos comunitários cen-

tram-se no tema da mudança individual. Qualquer mudança no sentido do 

bem viver e de identidades sociais e pessoais positivas é considerada um pro-

gresso. À medida que o indivíduo participa e se envolve com a comunidade, 

o mesmo passa a reconhecer e a admitir a própria mudança, e a comunidade 

atesta o movimento positivo deste progresso individual.

Percepções Relacionadas ao Tratamento
Embora a vida em comunidade na CT contenha uma mensagem da necessi-

dade de “permanecer no curso”, os residentes constantemente lutam consi-

go mesmos para se manter na situação de tratamento. A forma de perceber 

seus problemas, a necessidade de mudança, o ambiente do programa, as 

exigências do tratamento e as pressões de fora do programa obrigam à refle-

xão e à renovação da decisão de continuar no programa quase diariamente.  

Circunstâncias, motivação, prontidão e adequação são as percepções que 

veremos a seguir.

•	 Circunstâncias: Uma série de situações e condições de vida leva os usuá-

rios a buscar tratamento nas CTs, como: problemas com a justiça, proble-

mas familiares, sociais, problemas de saúde, e de emprego. Essas várias 

condições diferem de indivíduo para indivíduo, e são pressões externas 



Comunidades Terapêuticas I e-Tec Brasil 148

que compele a pessoa ou a buscar o tratamento, ou a permanecer nele, 

ou até mesmo a abandoná-lo. Porém, estas percepções podem ser usa-

das como ferramentas para manter o indivíduo no processo terapêutico 

rumo à mudança de seu estilo de vida.

•	 Motivação: Indivíduos sentem-se motivados a buscar e a permanecer no 

tratamento por várias razões internas, como: desejo de um novo estilo 

de vida, das “coisas boas e saudáveis” da vida, de crescimento pessoal, 

de melhores relações sociais e familiares, de eliminação de sentimen-

tos (culpa, fracasso, desesperança etc.). Indivíduos motivados percebem 

que a origem do problema encontra-se neles mesmos e não nas drogas, 

aceitam claramente o fato de que são eles que precisam mudar e não o 

mundo à sua volta.

•	 Prontidão: Existe um “time” para se estar pronto para a mudança. 

Quando isto ocorre todas as demais alternativas fora do tratamento são 

descartadas. O residente fica focado no tratamento e absorve dele o má-

ximo possível. Muitos dependentes químicos aparentam estar motivados 

à mudança, porém rejeitam a ideia de tratamento, e tentam administrar 

seus próprios problemas por meio do autocontrole, porém isto nem sem-

pre oferece um resultado duradouro. 

•	 Adequação: A prontidão para aceitação do tratamento é metade do su-

cesso e da efetividade na mudança e manutenção da mesma. Os residen-

tes da CT podem estar motivados e prontos para o tratamento, mas não 

necessariamente perceber a CT como apropriada para as suas necessida-

des. Assim, adequação refere-se à correspondência autopercebida entre 

o indivíduo e o tratamento na comunidade. Quando o residente adere ao 

tratamento, ele passa a internalizar os princípios abordados pela CT, que 

são as metas, a filosofia, os ensinos, os métodos de aprendizagem social 

e a ênfase em assumir compromissos a longo prazo com o tratamento.

As percepções relacionadas ao tratamento são inter-relacionadas de várias 

maneiras. A prontidão para se envolver no tratamento não pode ocorrer 

sem uma motivação interior suficiente para mudar. A adequação para um 

tratamento específico como a CT é improvável num indivíduo que não esteja 

pronto para qualquer tratamento. 

Vale ressaltar que os estágios de motivação para mudança, dos psicólogos 

Carlo DiClemente e James Prochaska, avaliam a prontidão, disposição e ade-

quação para a aceitação da mudança.
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Estágio 1: Pré-contemplação
Não pensando na possibilidade de mudança 

Neste estágio encontram-se os pacientes que não consideram que o uso 

que fazem de álcool e/ou outras drogas lhes traga algum problema. Muitas 

pessoas atendidas na atenção primária se encontram neste estágio. 

Poderíamos dizer, em geral, que indivíduos neste estágio:

•	 São "usuários-felizes"

•	 Não têm nenhuma preocupação em relação ao seu uso de substâncias 

psicoativas e não querem mudar seu comportamento

•	 Não sabem ou não aceitam que o seu uso de substância seja um risco, 

seja nocivo ou possa trazer problemas.

O que fazer:

Pessoas nesse estágio, inicialmente, não se mostram dispostas a mudar seu 

comportamento, porém estão abertas a receber informações sobre o risco 

associado ao seu nível e modo de consumo. Desse modo, ao fornecer infor-

mações, você pode encorajá-las a refletir sobre o risco de uso de substância 

e pensar na possibilidade de diminuição ou interrupção do uso.

Pré-
Contemplação Contemplação

Preparação
AÇÃO

RECAÍDA

SAÍDA
(sucesso a 

longo prazo)

Manutenção

Figura 20.1: Modelo de mudança
Fonte: Formigoni, Maria Lúcia Oliveira de Souza. Intervenção breve para casos de uso de risco de subs-
tâncias psicoativas. Módulo 4. Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 2008, p.12-16.
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Estágio 2: Contemplação
Pensando na possibilidade de diminuir ou parar o uso

Neste estágio, o paciente apresenta o que chamamos de AMBIVALÊNCIA, 

ou seja, ele tanto considera a necessidade de mudar seu comportamento, 

quanto de rejeitar.

Em geral, os indivíduos que se encontram neste estágio conseguem perceber 

tanto os aspectos bons, quanto os ruins em relação ao seu uso (vantagens e 

desvantagens), além de terem "certa" consciência da relação entre os seus 

problemas e o uso que fazem de substâncias. 

O que fazer:

•	 Forneça ao paciente as informações sobre os riscos relacionados ao uso 

de drogas.

•	 Oriente-o, com conselhos e sugestões, sobre estratégias para diminuir ou 

parar o consumo.

•	 Incentive-o a falar sobre as vantagens (prós) e desvantagens (contras) do 

uso de substâncias.

•	 Utilize as desvantagens mencionadas, como razões para diminuir ou pa-

rar com o uso. 

Mantendo esta mesma ideia, outra sugestão é mostrar a ambivalência sobre 

o uso da droga como uma balança (Figura 20.8). 

De um lado da balança, coloque os aspectos prazerosos que o paciente tem 

ao usar a droga e as desvantagens que teria, caso mudasse seu comporta-

mento (razões para continuar na mesma situação). 

Do outro lado da balança, coloque as desvantagens do uso atual da subs-

tância e os benefícios que ele teria, caso deixasse de usar ou reduzisse o 

consumo (razões para mudança). 

As mudanças serão mais prováveis, desde que as razões para a mudança 

pesem mais do que as razões para continuar na mesma situação. 
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Estágio 3: Preparação
Desenvolvendo um plano ou estratégias para a mudança de comportamento

Neste estágio, o paciente reconhece o seu uso de drogas como sendo o 

causador de seus problemas e se propõe a mudar de comportamento, de-

senvolvendo um plano ou estratégias que o ajudem a colocar em prática a 

mudança de comportamento. 

O que fazer: 

•	 Desenvolva, junto com o paciente, um plano para a mudança de com-

portamento.

•	 A partir da identificação das situações de risco para o uso de substâncias, 

oriente o paciente sobre algumas estratégias para enfrentar as possíveis 

dificuldades relacionadas à mudança de comportamento.

Balança de Decisão

• ganhos por não mudar
• perdas com a mudança

• ganhos com a mudança
• perda por não mudar

Figura20.2: Balança de Decisão
Fonte: Formigoni, Maria Lúcia Oliveira de Souza. Intervenção breve para casos de uso de risco de subs-
tâncias psicoativas. Módulo 4. Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 2008, p.12-16.
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Estágio 4: Ação
Colocando em prática a mudança de comportamento

Neste estágio, o paciente coloca em prática as estratégias e os planos para 

conseguir atingir sua meta de mudança.

Apesar de motivado a mudar de comportamento, muitas vezes o paciente 

pode manifestar dúvidas sobre se conseguirá ou não realizar a mudança. Se 

isto acontecer, o profissional deve encorajá-lo e fortalecê-lo, ajudando-o a 

manter sua decisão.

Estágio 5: Manutenção
                                                 Mantendo o novo comportamento

Realizar uma mudança não garante que ela será mantida. 

Durante este estágio, o desafio é manter a mudança obtida e evitar a re-

caída. Neste estágio, o paciente estará tentando manter o comportamento 

mudado e para isto necessita ser continuamente reforçado e encorajado. 

O que fazer: fortaleça e encoraje o paciente, elogiando o sucesso da mu-

dança de comportamento e reforçando as estratégias para evitar as situa-

ções de risco de recaída ou, até mesmo, ajudando-o a se recuperar de um 

lapso ou de uma recaída.

Recaída: deslizes (lapsos) e recaídas são normais e até esperadas, quando o 

paciente busca mudar seu padrão de comportamento. Em geral, quando os 

pacientes recaem, eles voltam ao estágio anterior: pré-contemplação, con-

templação ou ação.

Não encare os lapsos ou as recaídas como fracasso seu (como profissional) 

ou do paciente, e sim como uma oportunidade de fortalecer aspectos pouco 

discutidos com o paciente, como outras situações de risco.
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O que é preciso para o paciente mudar o comportamento 
dele? 
Para que as pessoas mudem de comportamento, elas precisam sentir-se 

prontas, dispostas e capazes de mudar. 

O modelo de estágios de mudança discutido anteriormente é uma forma de 

entendimento de como um paciente se torna pronto e disposto para realizar 

a mudança de seu comportamento de uso da substância.

Estar pronto e disposto a reduzir ou parar o uso está relacionado à impor-

tância dada pelo paciente para a sua mudança. Porém, pensar em mudar é 

importante, mas nem sempre é suficiente para que uma pessoa passe para 

a fase da ação. 

Algumas vezes, uma pessoa está disposta a mudar, mas NÃO ACREDITA que 

seja capaz de fazê-lo. Ou seja, tanto a importância quanto a capacidade de 

Estágios                                                        O que Deve Fazer

• Forneça ao paciente informações claras sobre os riscos que envolvem o uso de 
drogas Oriente-o sobre possíveis estratégias para diminuir ou parar o consumo     

• Incentive-o a falar sobre as vantagens e desvantagens de seu uso.
• Encoraje o paciente a colocar em prática os planos para a mudança de compor-

tamento.

• Forneça ao paciente informações claras sobre os riscos que envolvem o uso de 
drogas

• Oriente-o sobre possíveis estratégias para diminuir ou parar o consumo
• Incentive-o a falar sobre as vantagens e desvantagens de seu uso

• Ajude o paciente a desenvolver um plano para a mudança de comportamento
• Identifique, junto com o paciente, as dificuldades que podem surgir durante o 

processo de mudança de comportamento e estabeleça estratégias para que ele 
possa enfrentá-las (estratégias de enfrentamento)

• Encoraje o paciente a colocar em prática os planos para a mudança de compor-
tamento.

• Encoraje o paciente a colocar em prática os planos para a mudança de compor-
tamento

• Elogie o paciente pelo sucesso da mudança de comportamento.
• Reforce as estratégias de enfrentamento para prevenir a recaída.

• Identifique, junto com o paciente, as situações de risco relacionadas à recaída (ex: 
onde ele usou, com quem, o que o motivou a usar)

• Estabeleça estratégias de enfrentamento para as novas situações de risco iden-
tificadas nesta etapa

• Reforce e fortaleça as estratégias de enfrentamento anteriormente estabelecidas 
Encoraje o paciente a recomeça

Pré-contemplação:Pré-contemplação:

Contemplação:

Contemplação:

Ação:

Manutenção:

Recaída: 

Relembrando os Estágios de Mudança 
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mudança devem ser enfocadas na intervenção, a fim de encorajar os pacien-

tes a mudarem seu comportamento. 

Resumo
Nesta aula vimos às experiências essenciais para o processo de mudança na 

CT. Elas são conceitualizadas sob três temas amplos: Cura emocional, rela-

cionamento social/atenção e aprendizagem subjetiva. Vimos também os es-

tágios motivacionais para mudança, e a importância de identificarmos cada 

um para uma maior efetividade no processo terapêutico.

Atividades de Aprendizagem
1. As percepções relacionadas ao tratamento são inter-relacionadas de vá-

rias maneiras. Quais são elas?

2. Cite os estágios de motivação para mudança.
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Atividades autoinstrutivas

1. Em sua forma contemporânea, surgiram duas grandes vari-
antes da Comunidade Terapêutica:
a) Psiquiatria social e Comunidade Terapêutica

b) Hospital geral e consultórios de rua

c) Caps ad e redução de danos

d) Hospital dia e oficinas terapêuticas

e) Nenhuma das alternativas

2. Alguns pesquisadores sugerem que o protótipo da Comuni-
dade Terapêutica é antigo, estando presente em todas as for-
mas de cura e de apoio comunitário. O povo que primeiro de-
senvolveu esta prática comunitária foi:
a) Os Incas

b) Os Chineses

c) Os Essênios

d) Os Hebreus

e) Os cristãos

3. Fundada em Genebra, Suíça, em 1877 e com 125 anos de 
história, a Cruz Azul é um movimento cristão global que in-
tervém na questão do álcool e outras drogas com:
a) 1.500 grupos ativos de alcoólicos e dependentes químicos

b) 2.500 grupos ativos de alcoólicos e dependentes químicos

c) 3.000 grupos ativos de alcoólicos e dependentes químicos

d) 3.500 grupos ativos de alcoólicos e dependentes químicos

e) 4.000  grupos ativos de alcoólicos e dependentes químicos

4. Fundado em Akron, Ohio, por dois alcoólicos em recupera-
ção: Bill Wilson, corretor em NY, e o Dr. Bob Smith, médico de 
Akron o :
a) AA

b) NA

c) AS

d) CR

e) Nenhuma das alternativas



5. Os 12 passos e as 12 tradições de AA são os princípios que 
guiam o indivíduo no processo de recuperação e são ministra-
dos por:
a) Padres

b) Médicos

c) Delegados

d) Agentes Comunitários

e) Voluntários anônimos em recuperação

6. Quem foi o fundador do Desafio Jovem de Nova York, con-
siderada a primeira Comunidade Terapêutica Evangélica, e em 
que ano isso aconteceu?
a) Charles Dederichi, 1958

b) David Wilkerson,1959

c) Daniel Casriel,1962

d) De Leon, 1965

e) Galdino Moreira Filho,1972

7. O que contribuiu para estabelecer a credibilidade científica 
da modalidade COMUNIDADE TERAPÊUTICA, como uma respei-
tável abordagem de tratamento psicológico e social, num âm-
bito mundial foi:
a) O apoio da Senad, através de pesquisas do Cebrid

b) O apoio da Interpol, através de pesquisas de campo

c) A Organização Mundial de Saúde (OMS)

d) O apoio do NIDA (EUA) – Instituto Nacional para Abuso de Drogas, por 

25 anos as pesquisas do Dr.George De Leon

e) Nenhuma das alternativas

8. O objetivo da Federação Mundial de Comunidades Terapêuti-
cas (WFTC) é para que se unam em uma associação mundial de:
a) Apoio financeiro, boas práticas psicopedagógicas, bem como ampliar o 

reconhecimento e aceitação da Comunidade Terapêutica no mundo

b) Companheirismo, corporativismo e altruísmo de uma maneira regionali-

zada visando um maior reconhecimento dos políticos locais e da comu-

nidade internacional

c) União por uma melhor visibilidade do trabalho, em todos os continentes

d) Compreensão, partilha e cooperação no movimento de comunidades 

terapêuticas global, bem como para ampliar o reconhecimento e aceita-

ção da comunidade terapêutica e a abordagem deste modelo entre as 

organizações de saúde nos organismos internacionais e nacionais

e) Todas as alternativas estão incorretas
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9. Extima-se que existam hoje no Brasil mais de (       )CT’s, que 
ofereçam tratamento a mais de (         ) residentes e emprego 
direto à (      )  pessoas.
a) 5.000 - 50.000 - 10.000

b) 2.000 - 40.000 - 10.000

c) 1.000 - 20.000 -   8.000

d) 800 -   8.000 -   1.000

e) 3.000 – 60.000 - 12.000

10. As comunidades terapêuticas entendidas como instituições 
de atendimento ao dependente químico, não governamentais, 
em ambiente não hospitalar, com orientação técnica e profis-
sional, onde o principal instrumento terapêutico é a convivência 
entre os___________, surgiram no____________,  antes mesmo 
de existir qualquer _________ pública de atenção à dependência 
___________no país. 
a) residentes,cenário brasileiro,política,química

b) técnicos, contexto terapêutico, orientação, financeira

c) políticos, congresso, ação, física

d) colegas, ensino, resolução, química

e) profissionais, trabalho, segurança, de drogas

11. As Comunidades Terapêuticas cresceram e ocuparam espa-
ços na medida em que:
a) existiam vários programas públicos e privados de atenção ao dependen-

te químico

b) não existiam programas e projetos públicos que ofereciam alternativas 

para o atendimento às pessoas dependentes de substâncias psicoativas 

(spas), desejosas de tratamento

c) estavam sendo criados os CAPs-ad

d) foi criada a RDC – 101

e) Nenhuma das alternativas

12. Numa Comunidade Terapêutica, devemos definir claramente 
as propostas e metas para conhecermos com propriedade:
a) Missão, Visão e Metas

b) Acordos, Contratos e Convênios

c) Ambiente, Funcionários e Residentes

d) Administração, RH e Tesouraria

e) Nenhuma das alternativas
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13. Porque 22 de junho de 2011, foi um dia histórico para as 
Comunidades Terapêuticas no Brasil?
a) Foi liberado pelo governo federal um recurso de R$ 4 Bilhões para as CT’s

b) Representantes das federações de CT’S foram recebidos pela presidenta 

Dilma, em audiência no Palácio do Planalto pelo reconhecimento ao tra-

balho de mais de 40 anos no Brasil

c) Dia mundial de combate as drogas

d) Dia do Técnico em Reabilitação do Dependente Químico

e) Senadora Gleisi Hoffmann assume o Ministério da Casa Civil

14. Compartilhar: é um dos fatores fundamentais e comuns nas 
CT’s, segundo Mowrer, não apenas em relação aos bens materi-
ais, mas do ponto de visto humano:
a) Os pontos fracos, desejos, angústias, sonhos...

b) Os privilégios e sanções...

c) As licenças, saídas e passeios...

d) Os elogios, advertências e trabalhos...

e) Nenhuma das alternativas

15. Qual é a vantagem do abandono da posição clássica verti-
cal, médico e paciente nas relações terapêuticas?
a) Rompimento das estruturas rígidas de hierarquia, e maior aproximação 

em sua horizontalidade, oportunizando assim maior possibilidade de 

ajuda entre equipe e pacientes

b) Rompimento das estruturas rígidas de controle social, beneficiando os 

familiares dos pacientes

c) Maior aproximação da equipe técnica com a administração da comuni-

dade visando a inclusão social do residente

d) Estabelecimento de novas técnicas de mútua ajuda

e) Criação de um novo espaço terapêutico na unidade

16. Aconselhamento individual, grupal e familiar, Atribuição de 
tarefas, Reunião departamental, Recreação organizada, Rec-
ompensas e sanções, Hábitos de higiene, moderação verbal, 
Narrativas pessoais, Pressão positiva do grupo, Aprendizagem 
através da crise, Espiritualidade (capelania), Isolamento (tem-
porário) em relação ao mundo externo, Mútua ajuda, são ape-
nas:
a) Elementos de barganha na CT

b) Alguns dos elementos essenciais das CT’S para dependentes químicos

c) Elementos provocadores de crises internas no residente

d) Elementos desnecessários no programa terapêutico

e) Todos os elementos de um programa
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17. A _____________ Terapêutica enfatiza em _______medida a 
base biológica do uso de____________. Ela destaca a importân-
cia de fatores ______________, em particular da ___________e  da 
________________, no processo de recuperação.
a) Equipe, maior, drogas, motivacionais, escolha, responsabiidade

b) Comunidade, menor, substâncias, “intencionais”, motivação, responsa-

bilidade

c) Atuação, grande, álcool, inofensivos, cerveja, abstinência

d) Dinâmica, larga, anfetaminas, orgânicos, inspiração, aspiração

e) Atuação, maior, álcool, inofensivos, inspiração, abstinência

18. A _____________ Terapêutica enfatiza em _______medida a 
base biológica do uso de____________. Ela destaca a importân-
cia de fatores ______________, em particular da ___________e  da 
________________, no processo de recuperação.
a) Equipe, maior, drogas, motivacionais, escolha, responsabiidade

b) Comunidade, menor, substâncias, “intencionais”, motivação, responsa-

bilidade

c) Atuação, grande, álcool, inofencivos, cerveja, abstinência

d) Dinâmica, larga, anfetaminas, orgânicos, inspiração, aspiração

e) Todas estão corretas

19. Não importa que tipo de drogas se esteja usando, ou mes-
mo a frequência ou padrão de uso. O mais importante aqui são 
os comportamentos, as atitudes, os valores e o estilo de vida 
deste usuário abusivo. Isto está ligado a:
a) Lucro pessoal do dependente

b) Perdas do dependente

c) Sonhos do dependente

d) Mania do dependente

e) Letargia do dependente

20. Os dependentes químicos têm muitas dificuldades na per-
cepção, para tomar decisões, no julgamento, na resolução de 
problemas e falta também capacidades educacionais, vocacio-
nais e interpessoais que são:
a) Carências de percepção: os residentes não têm consciência, capacidade 

de reconhecer que suas ações afetam os outros e que as ações alheias 

os afetam

b) Limitações cognitivas, que dificultam o aprendizado educacional, com-

prometendo o futuro profissional

c) Deficiências de julgamento: principalmente quando relacionados com a 

resolução de problemas
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d) Carências na identificação de relações: não compreendem ou não perce-

bem as relações entre aquilo que vivenciam

e) Todas as alternativas estão corretas

21. A disforia (  _____________   ) e a perda dos sentimentos 
são estados _________ gerais comuns a __________ gravemente 
abusivos de substâncias. De modo geral os usuários têm dificul-
dades na administração¬¬¬¬______________.
a) (sentimentos perturbados), afetivos, usuários, emocional

b) (sentimentos de prazer), depressivos, todos, financeira

c) (sentimentos de solidão), alegres, homens, familiar

d) (sentimentos derrotistas), crônicos, dependentes, mental

e) Nenhuma das alternativas

22. Existem na CT dois objetivos fundamentais da recuperação 
a “habilitação” e a “reabilitação”:
a) Habilitação: habilitar-se para o primeiro internamento e reabilitação é 

quando ocorre a recaída e o retorno ao tratamento

b) Habilitação: é a constatação do comprometimento com a dependência 

de uma droga e reabilitação ocorre com múltiplas drogas

c) Habilitação: teste psicológico para avaliar a motivação do residente e 

reabilitação é quando o mesmo não é aprovado no teste inicial

d) Habilitação acontece para aqueles que nunca desenvolveram estilos de 

vida funcionais e reabilitação tem como meta reaprender ou reestabele-

cer a capacidade de manter um estilo de positivo, aliado à recuperação 

da saúde física e emocional

e) Nenhuma das alternativas

23. O que distingue a CT (Comunidade Terapêutica) das demais 
abordagens de tratamento ou reabilitação de abuso de sub-
stâncias e transtornos relacionados é o elemento da comuni-
dade, pois ela possui:
a) Ambiente físico adequado e equipe de ex-residentes com formação em 

reabilitação de dependentes químicos

b) Uma boa equipe nutricional, grupos de mútua ajuda e oficinas terapêu-

ticas

c) Uma estrutura organizacional, regras formais, valores, crenças e costu-

mes específicos da sua própria “cultura”, a comunidade é o próprio mé-

todo no processo de mudança

d) Uma equipe técnica especializada em dependência química, em parceria 

com o Ministério da Saúde

e) Certificado de funcionamento nas 03 esferas governamentais
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24. O que é o “choque cultural” que ocorre quando os residen-
tes voltam ao mundo real fora da CT?
a) Eletrochoque, técnica usada para residentes em crise de abstinência

b) Miscigenação sociocultural que causa desconforto no residente

c) É quando o residente sente que o efeito da droga passou e ele cai na 

realidade

d) É o equilíbrio a ser alcançado no programa terapêutico entre a separação 

do mundo exterior e a preparação para reinserção nele, evitando um 

choque cultural no residente que recebe a alta clínica da CT

e) Nenhuma das alternativas

25. A segurança no interior das Comunidades Terapêuticas é 
feita por:
a) Uma equipe especializada e contratada para este fim

b) Por especialistas treinados em artes marciais e fisiculturismo, visando à 

coerção e o medo, pela força bruta

c) Pelos próprios residentes com a supervisão dos funcionários administram 

a segurança, cujas principais tarefas de segurança são: restringir a entra-

da e saída não autorizadas e monitorar os movimentos dos residentes no 

espaço físico da comunidade

d) Pela guarda municipal conveniada com a CT

e) Por cães adestrados para esse fim

26. A comunidade terapêutica tem um clima diferente de hospi-
tais, clínicas, outras instituições. Suas características se assemel-
ham a uma escola, com uma variedade de atividades educacio-
nais, vocacionais e comunitárias. Lembra uma pequena cidade 
ativa, um vilarejo, uma grande família. É diferente porque:
a) o ambiente social é o próprio modelo de tratamento, cujo objetivo é 

reintegrar o indivíduo

b) o ambiente é pesado, dando a impressão de clausura e medo constante

c) o ambiente cria uma clara diferença entre os que ministram o tratamen-

to e os que fazem o tratamento, enfatizando a hierarquia

d) o ambiente propicia ociosidade e falta de propósitos em todo o tempo

e) o ambiente é antissocial

27. O apoio clínico é dado por profissionais com muita experiên-
cia no tratamento da dependência química, esta equipe é com-
posta por:
a) administrador, farmacêutico, contador, gerente financeiro

b) médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, psicólogos, tera-

peutas ocupacionais, musicoterapêutas, capelães e técnicos em reabili-
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tação de dependentes químicos

c) Agrônomos, veterinários, engenheiro elétrico, técnico em informática

d) Tarólogos, astrólogos, acumpultores  e massoterapeutas

e) Nenhuma das alternativas

28. Nas modernas CT’s o termo “trabalho” foi substituído por:
a) avds – atividades da vida diária

b) a.p.b  - atividades profissionais básicas

c) t.t.d.  – trabalho terapêutico diário

d) t.o.o. – terapia ocupacional obrigatória

e) o.t.d. – oficina de trabalho diário

29. Na Comunidade Terapêutica (CT), os __________são os prin-
cipais agentes de______________. Os___________ são os mediad-
ores da______________e do processo _____________. 
a) companheiros, mudança, residentes, socialização, terapêutico

b) companheiros, crises, pais, intriga, judicial

c) amigos, drogas, amigos, troca, em curso

d) Voluntários, mudança, voluntários, paz, terapêutico

e) todas as alternativas estão corretas

30. O mais vital para a CT é que os relacionamentos entre com-
panheiros podem promover:
a) Discórdias e desistências do programa terapêutico

b) Aliança terapêutica entre o indivíduo e a comunidade

c) Romances furtivos e problemas clínicos

d) Amizades passageiras e inseguras

e) Inimizades e guerra entre facções

31. Os três estágios principais do programa são:
a) a entrevista, a anamnese, a triagem

b) a autoajuda, o grupo, as oficinas

c) o trabalho, a espiritualidade, o aconselhamento

d) a inclusão, o tratamento primário e a reinserção

e) a recepção, o esporte e a alta

32. Os modos prescritos de expressão de aprovação e desap-
rovação pela comunidade, em relação ao comportamento do 
residente no tratamento denominam-se:
a) oportunidades e fracassos

b) perdas e ganhos

c) perdas e danos
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d) lucros e prejuízos

e) privilégios e sanções

33. Quais são as regras essenciais na CT passíveis de exclusão?
a) desacato à autoridade, atrasos, pequenos furtos

b) violência física, uso de drogas e sexo

c) xingamentos, mentiras e manipulação

d) faltas as atividades 

e) discussões, gírias e uso de tatuagens

34. Porque é importante na CT, que os funcionários e monitores 
circulem pelo meio dos residentes?
a) Para se exercitarem

b) Para evitar o sedentarismo e a ociosidade

c) Para mostrar interesse no programa, observar o andamento da casa

d) Ser modelo para o residente e gerenciar o programa pela vigilância

e) Apenas as alternativas c e d estão corretas

35. Um ambiente organizado expressa um jargão conhecido 
nas CT’s:
a) cama limpa significa cabeça limpa

b) mente vazia, oficina do mal

c) diga com quem andas, que te direi quem és

d) quem com ferro fere...

e) Nenhuma das alternativas

36. A comunidade é o meio primário de:
a) interação e conflitos

b) ensino e cura

c) busca individual

d) fuga da realidade

e) Nenhuma das alternativas

37. O agrupamento de todos os internos várias vezes por dia é 
importante. Pois:
a) oferece aos funcionários da casa um meio rápido de monitorar a situa-

ção dos residentes

b) Preenche os quadros de horários faltantes

c) Dá mais atividades aos residentes

d) Proporciona uma maior interação entre equipe e residentes

e) Apenas as alternativas a e d estão corretas
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38. Quais as principais reuniões de toda a comunidade?
a) Grupo de apoio, mútua ajuda, família e N.A.

b) Amor exigente, musicoterapia e oficinas de artes

c) Matinal, seminário, casa e geral

d) Lazer, recreação, teatro e jogos

e) Nenhuma das alternativas

39. Quem foi um dos principais idealizadores do Grupo de En-
contro que valoriza uma forma de psicoterapia baseada nos 
sentimentos do cliente?
a) Freud

b) Carl Rogers

c) Yung

d) Bethoven

e) Marx

40. As Necessidades Humanas Básicas segundo a escala pirami-
dal de Maslow são:
a) Alimento, água, oxigênio e salário

b) Amizade, relacionamento social e profissional

c) Fisiologia, segurança, relacionamento, estima e realização pessoal

d) Habitação, transporte, saúde, serviços odontológicos

e) Medicação, terapia, plano de saúde e saneamento básico

41. Os elementos básicos para um bom funcionamento do en-
contro são:
a) Linguagem natural, nenhuma autoridade, honestidade total e atenção 

responsável

b) Cadeiras confortáveis, lanche, ar condicionado e música ambiente

c) Recepcionistas, coordenador, moderador

d) Local ao ar livre, ambiente sem drogas

e) Alegria, descontração e participação

42. O objetivo do grupo de encontro é:
a) Aproximar a família

b) Confrontar os residentes

c) Facilitar a mudança de comportamento e atitude

d) Lançar uma carga de culpa sobre o paciente

e) Minimizar os sentimentos de frustração

43. A Comunidade Terapêutica (CT) é uma cultura de:
a) Paz
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b) Mudança

c) Família

d) Política social

e) Nenhuma das alternativas

44. À medida que o indivíduo _________e se____________com 
a_____________, o mesmo passa a reconhecer e admitir a 
própria,___________ e a comunidade atesta o movimento posi-
tivo deste _____________individual.
a) Participa, envolve, comunidade, mudança, progresso 

b) Agride, rebela, comunidade, fraqueza, isolamento

c) Abraça, percebe, vida, dependência, reconhecimento

d) Recai, isola, equipe, conquista, movimento

e) Escolhe, aceita, droga, limitação, descobrimento

45. Uma série de situações e condições de vida levam os usuári-
os a buscar tratamento nas CT’s, são as circunstâncias como:
a) falta de dinheiro

b) problemas com a justiça, problemas familiares, sociais, problemas de 

saúde e de emprego

c) problemas de dívidas com o tráfico

d) baixa escolarização

e) todas as alternativas estão corretas

46. A prontidão para aceitação do tratamento é metade do 
sucesso e da efetividade na mudança e manutenção da mesma. 
Quando isto ocorre o indivíduo fica:
a) Desanimado e desiste do programa

b) O residente fica focado no tratamento e absorve dele o máximo possível

c) O residente fica com excesso de confiança, mas logo demonstra insta-

bilidade

d) Confuso, ambivalente, em estágio de contemplação

e) Simplesmente incrédulo com o programa

47. Quando o residente adere ao tratamento, ela passa a inter-
nalizar os princípios abordados pela CT, ou seja:
a) Saudades da família

b) Sentimento de vazio existencial e culpa pelas perdas

c) Frustração e derrotismo

d) Companheirismo e afeto interpessoal

e) As metas, a filosofia, os ensinos, os métodos de aprendizagem social e a 

ênfase em assumir compromissos a longo prazo com o tratamento
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48. Carlo DiClemente e James Prochaska criaram os estágios de 
motivação para mudança, que são:
a) Observação, dúvidas, aceitação, lapso, arrependimento

b) Informação, princípios e aplicação

c) Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção

d) Aceitação, preparação, metas, prevenção da recaída

e) Conhecer os gatilhos e situações de risco

49. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:
a) Pré-contemplação

b) Contemplação

c) Preparação

d) Ação

e) Manutenção

f) Recaída

(  ) oportunidade de fortalecer aspectos pouco discutidos com o paciente, 

como outras situações de risco.

(  )  o desafio é manter a mudança obtida e evitar a recaída.

(  ) coloca em prática as estratégias e planos para conseguir atingir   sua 

meta de mudança.

(  ) o paciente apresenta o que chamamos de AMBIVALÊNCIA, ou seja, ele 

tanto considera a necessidade de mudar seu comportamento, quanto a 

rejeita.

(  ) os pacientes que não consideram que o uso que fazem de álcool e/ou 

outras drogas lhes traga algum problema.

(  ) o paciente reconhece o seu uso de drogas como sendo o causador de 

seus problemas e se propõe a mudar de comportamento,

(A) f,e,d,b,a,c

(B) a,d,e,c,f,b

(C) d,a,c,b,e,f

(D) b,a,c,e,f,d

(E) c,b,a,d,f,e

50. O que é preciso para o paciente mudar seu comportamento?
a) eles precisam obedecer às normas da CT

b) eles precisam sentir-se prontos, dispostos e capazes de mudar

c) eles precisam ouvir os conselhos da família

d) eles precisam cumprir o tempo de tratamento

e) Nenhuma das alternativas
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Figura 12.2: Trabalho em grupo 
E quais as vantagens e desvantagens do trabalho em grupo? 
Fonte: http://www.google.com.br 

Figura 19.1:  Grupo de Encontro  
Fonte: http://olharbeheca.blogspot.com.br/2010/10/entrevista.html 

Figura 19.2: Carl Rogers 
Fonte: http://carrilhofarias.blogspot.com.br/2011/04/abordagem-centrada-na-pessoa-as-ideias.
html 

Figura 19.3 : Rogers   
Fonte:  http://meninasdeletras.blogspot.com.br 

Figura 19.4 - Necessidades Humanas Básicas  
Fonte: http://www.infoescola.com/psicologia/psicologia-humanista/ 

Figura 19.5 - Preparação  
Fonte: http://boiadeirorei.wordpress.com/2011/01/18/quinzena-do-medium-novo-preparacao/ 
Figura 20.1: Modelo de mudança 

Fonte: Formigoni, Maria Lúcia Oliveira de Souza. Intervenção breve para casos de uso de risco de 
substâncias psicoativas. Módulo 4. Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 2008, 
p.12-16.Estágio 1: Pré-contemplação  

Figura20.2: Balança de Decisão 
Fonte: Formigoni, Maria Lúcia Oliveira de Souza. Intervenção breve para casos de uso de risco de 
substâncias psicoativas. Módulo 4. Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 2008, 
p.12-16. 
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