
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CURSO DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

IARA CRISTINE RODRIGUES LEAL LIMA 

 

 

 

 

 

Famílias de usuários de drogas em relatos de técnicos de CAPSad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2016 



1 

 

Iara Cristine Rodrigues Leal Lima  

 

 

 

 

 

 

Famílias de usuários de drogas em relatos de técnicos de CAPSad 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia. 

Orientador: Prof. Dr. Pedro de Oliveira Filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2016 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Iara Cristine Rodrigues Leal Lima  

 

Famílias de usuários de drogas em relatos de técnicos de CAPSad 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre em 

Psicologia. 

 

 

Aprovada em: 29/02/2016  

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

______________________________________________ 

Prof° Dr° Pedro de Oliveira Filho  

(Orientador/a) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

___________________________________________ 

Prof° Dra° Maristela de Melo Moraes 

 (Examinador/a Externo/a) 

Universidade Federal de Campina Grande 

 

__________________________________________ 

Profª. Draª. Maria de Fátima de Souza Santos  

 (Examinador/a interno/a) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A primeira condição para modificar a realidade 

consiste em conhecê-la”. 

 

Eduardo Galeano 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

  

  

Ao Deus que tem sido a esperança dos meus dias, que tem me mostrado os caminhos e 

concedido à força necessária nos momentos de dificuldade. Que minha fé em ti seja sempre 

renovada.  

 A minha família, porto seguro, a quem devo toda minha gratidão, principalmente aos 

meus pais que acreditaram em mim até quando eu mesma duvidei que seria capaz. Obrigada 

pelos ensinamentos sobre a vida.  

 À Pedro, meu orientador, por sua disponibilidade, ensinamento e paciência. Os nossos 

momentos de discussões foram essenciais para a construção de todo o trabalho. Além de um 

ótimo profissional, demonstrou nessa caminhada ser uma pessoa digna de admiração.  

 Agradeço aos professores que passaram por minha vida, nosso crescimento 

profissional vai acontecendo por etapas, e cada um foi essencial para que eu pudesse chegar 

até aqui. Desejo que a vontade de ser luz na vida dos seus alunos possa sempre crescer.  

À minha turma de mestrado, amigos e companheiros nessa caminhada. Não importava 

se estávamos próximos ou distantes todos estavam dispostos a ajudar uns aos outros.  

Grata à banca examinadora, pelas leituras e sugestões que contribuíram na construção 

do trabalho desde o momento da qualificação. Os momentos de trocas de conhecimentos 

foram valiosos para a construção dessa dissertação.  

A equipe de gerência de saúde de Recife, aos gerentes do CAPSad que participaram da 

pesquisa e a todos os técnicos que se disponibilizaram em realizar a entrevista. Obrigada.   

Agradeço à vida. Esse é meu sentimento: gratidão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTAS DE SIGLAS 

 

SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

DST – DOENÇAS SEXUALMENTE TRASMISSÍVEIS  

PNAD – POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS 

RD – REDUÇÃO DE DANOS 

CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

CAPSad – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS  

PTS – PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR  

TR – TERAPÊUTA DE REFERÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Resumo  

 

As práticas de cuidado ofertadas no campo do uso e abuso de drogas no contexto brasileiro 

foram predominantemente repressivas e ao usuário de drogas cabia a internação e exclusão do 

convívio familiar e social. Porém, em contraposição a essas práticas, surgem políticas que 

procuram reduzir a demanda e a oferta de drogas como a Política de Atenção Integral a 

Usuários de álcool e outras drogas. Desse modo, procura-se desenvolver um trabalho integral, 

intersetorial e inclusivo de atenção aos usuários e dependentes de bebidas alcoólicas, com 

ações na rede básica de saúde e atendimento na rede hospitalar não-psiquiátrica, quando 

necessário, além de programas de suporte e reintegração social. Nesse contexto, novos 

serviços foram criados como os CAPSad. A partir dessa lógica, procura-se incentivar a 

participação dos familiares dos usuários, objetivando instrumentalizá-los como cuidadores 

além de ofertar práticas de cuidados a essa família, de modo a minimizar a sua sobrecarga 

emocional. Tendo em vista essas propostas de mudança e a inserção da família nesses 

serviços, o estudo teve como objetivo geral identificar e analisar o significado sobre a família 

do usuário de drogas para técnicos dos CAPSad da cidade do Recife. Os objetivos específicos 

são os seguintes: identificar e analisar em relatos sobre as famílias dos usuários de drogas e as 

diferentes ações realizadas com esses relatos; identificar e analisar os diferentes discursos que 

orientam as práticas desses técnicos com o usuário de drogas. Participaram da pesquisa 20 

técnicos que trabalham em quatro CAPSad da cidade de Recife. Para a coleta de dados foi 

utilizada a técnica da entrevista semi-estruturada e para a análise dos dados foi utilizada a 

análise de discurso. Utilizamos a perspectiva teórico-metodológica da Psicologia Social 

Discursiva, na qual a linguagem não é considerada apenas como um instrumento de 

representação da realidade, mas sim como profundamente implicada na construção desta. 

Pudemos observar que nos relatos dos entrevistados há a descrição de uma família 

desestruturada e saturada, sendo o uso de drogas o responsável por essa situação. Ainda que 

posicionem as novas constituições familiares de forma positiva, os técnicos constroem um 

discurso reducionista e não enfatizam a multiplicidade de fatores relacionados ao uso de 

drogas, apontando a família como principal responsável pelo o início ou interrupção desse 

uso. Além disso, descrevem o distanciamento da família do serviço como um desinteresse 

desta pelo projeto do usuário. Há nos relatos dos entrevistados uma tentativa de apontar a 

presença da família como um fator essencial para se atingir os objetivos do projeto terapêutico 

do usuário, mas, por outro lado, não enfatizam outras estratégias de intervenção que possam 

ocorrer sem a presença da família. Diante do exposto, podemos concluir que os técnicos 

constroem discursos moralistas ao responsabilizar a família pelos problemas apontados. 

Portanto, considera-se de fundamental importância a intensificação de discussões sobre a 

inserção da família nas práticas de cuidados, uma vez que essa inserção não pode ser feita de 

forma desarticulada das necessidades do usuário e sua família. 

 Palavras-chave: família, drogas, profissionais, discurso.  
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Abstract 

Care practices offered in the field of the use and abuse of drugs in the Brazilian context were 

predominantly repressive and drug user was up to admission and exclusion of family and 

social life. However, in contrast to these practices, there are policies that seek to reduce the 

demand and supply of drugs such as Policy Care Policy alcohol users and other drugs. Thus , 

it seeks to develop an integrated, intersectoral and inclusive labor of attention to users and 

addicts of alcohol , with actions in public health care facilities and care in non- psychiatric 

hospital network , when needed, as well as support and reintegration programs social. In this 

context, new services were created as the CAPSad. From this logic, it seeks to encourage the 

participation of the families of users, aiming to instrumentalize them as caregivers in addition 

to offering care practices to this family, to minimize your emotional overload. In light of these 

proposed changes and the family's insertion in these services, the study aimed to identify and 

analyze the meaning of the drug user's family to experts from the city of Recife CAPSad.  

The specific objectives are: to identify and analyze reports on the families of drug users and 

the different actions taken with these accounts ; identify and analyze the different discourses 

that guide the practices of these technicians with the drug user. The participants were 20 

technicians working in CAPSad the city of Recife. For data collection was used the technique 

of semi -structured interviews and the analysis of the data was used discourse analysis. We 

use the theoretical and methodological approach of Discursive Social Psychology, in which 

the language is not only considered as an instrument of representation of reality, but as deeply 

involved in building this. We observed that the reports of respondents there is a description of 

a dysfunctional family and saturated, and the use of drugs blamed for this situation. Although 

to position the new family constitutions positively the technical building a reductionist 

discourse and do not emphasize the multiplicity of factors related to drug use, pointing the 

family as primarily responsible for the onset or interruption of that use.  

Also, describe the distance of the service family as a lack of interest by the user of this 

project. There are reports of respondents in an attempt to point out the presence of the family 

as an essential factor to achieve the therapeutic user project objectives, but on the other hand, 

do not emphasize other intervention strategies that might occur without the presence of 

family. Given the above, we can conclude that the technical build moralistic speeches to 

blame the problems pointed out by the family.  

Therefore, it is considered of fundamental importance to intensifying discussions about the 

family's insertion in care practices, since this insertion can not be done in a disjointed manner 

the user's needs and your family. 

 Keywords: family, drugs, occupational, speech. 
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1. Introdução 

 

Neste trabalho investigamos o modo como profissionais dos CAPSad do Recife 

compreendem a família da pessoa que usa drogas. Na minha trajetória enquanto estudante e 

profissional de psicologia, o despertar para estudar família surgiu a partir de uma experiência 

de estágio em um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III na cidade de Campina Grande. 

Durante esse período foi possível perceber as dificuldades em aproximar a família das 

atividades do serviço. Esse distanciamento era apontado pelos técnicos do serviço como um 

desinteresse por parte da família em participar do projeto terapêutico do usuário no serviço. 

Nesse contexto, os técnicos do serviço destacavam a ausência da família como dos fatores que 

dificultavam a realização das atividades necessárias para atingir os objetivos do projeto 

terapêuticos singular do usuário do serviço.  

A partir dessas inquietações, surgiu o interesse em realizar uma pesquisa com 

familiares, porém em um Centro de Atenção Psicossocial de álcool e outras drogas – CAPSad 

II, na cidade de Campina Grande - Paraíba. Esta pesquisa foi realizada ainda na graduação do 

curso de psicologia na Universidade Estadual da Paraíba para a construção do trabalho de 

conclusão de curso. A pesquisa realizada nessa época tinha como título “O sistema familiar 

frente ao processo de recuperação do usuário de drogas” e apresentava como objetivo geral 

investigar os discursos dos membros da família sobre o uso de drogas e as consequências 

deste uso no sistema familiar.  

Nessa pesquisa, os familiares produziam relatos que apontavam para um sentimento de 

impotência e fragilidade diante da situação de uso ou abuso de drogas pelo parente. Além 

disso, os familiares também descreviam uma situação de saturação familiar. Muitos 

apresentavam o serviço como um lugar de suporte para enfrentar a problemática.  Porém, 

apesar de apontarem para esse suporte, nessa mesma pesquisa observou-se, a partir do 

acompanhamento das atividades realizadas no CAPSad, e dos relatos dos profissionais, que 

também havia dificuldades para realizar o trabalho com os familiares, em parte porque estes 

participariam pouco das atividades oferecidas.  

Assim, apesar da necessidade de cuidados para essas famílias, havia um 

distanciamento dessas pessoas em relação ao serviço, além disso, as atividades oferecidas se 

resumiam a encontros semanais no grupo de família, com a presença de um número pequeno 

de pessoas e em algumas visitas domiciliares esporádicas, quando a equipe percebia a 

necessidade. 
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   Além disso, mesmo com o surgimento de políticas públicas que defendam a 

importância da presença da família nas práticas de cuidado, os familiares assinalavam as 

dificuldades em participar desse processo, uma vez que eles não saberiam como enfrentar essa 

situação conflituosa com o seu familiar. 

Dados como esses mostram como é importante estudar as práticas profissionais nos 

novos serviços, bem como o trabalho realizado com os familiares dos usuários, uma vez que 

as atividades desenvolvidas nos CAPSad podem estar muito distantes das demandas dos 

usuários do serviço e de seus familiares 

Igualmente, essa realidade também aponta para o distanciamento entre o cotidiano do 

CAPSad e aquilo que preconizam as novas políticas sobre álcool e outras drogas. A presença 

de um atendimento oferecido aos familiares, reuniões e assembleias, devem constituir 

momentos em que seja possível sanar as dúvidas e acolher as sugestões, sendo uma forma dos 

familiares participarem, conhecerem o trabalho dos CAPSad e passarem a se envolver de 

forma ativa no processo terapêutico (BRASIL, 2004).  

A família continua distante dessas práticas de cuidado o que dificulta o seu diálogo 

com o serviço para que seja possível o conhecimento de suas demandas. Desse modo, essa 

aproximação é importante para que as práticas ofertadas possam levar em consideração as 

distintas facetas da grupalidade familiar, permitindo a compreensão das diferentes formas de 

ser família hoje, uma vez que essas mudanças têm promovido diversas formas de expressão 

dos conflitos entre os seus membros e destes com outros grupos sociais (PASSOS, 2003). 

O trabalho com a família deve levar em consideração as diferentes dinâmicas 

familiares. Assim é importante que as práticas no serviço sejam guiadas por concepções da 

família compatíveis com as configurações familiares da contemporaneidade, configurações 

que desafiam a visão tradicional que pressupõe um padrão ideal de família a ser seguido, e 

que classifica as possíveis falhas nos processos de construção da família como patologias ou 

deficiências morais, intelectuais ou psicológicas dos pais (SZYMANSKY 1995, apud MOTA, 

2012).  

Neste trabalho entende-se que a família não pode ser pensada a partir de um padrão 

ideal. Diante do profundo processo de mudança que envolve a sociedade e revela a 

pluralidade de posturas, a diversidade de valores e metas que se encontra em nossa cultura, 

deve-se ter atenção para a família contemporânea que passa a ser considerada como mais 

fluida, com contornos indefinidos, vivendo mudanças em muitas dimensões, especialmente 

nas relações intergeracionais e de intimidade (PETRINI; ALCANTARA; MOREIRA, 2009). 
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Não obstante essas mudanças, alguns estudos mostram certa persistência da concepção 

tradicional de família na fala de técnicos de serviços substitutivos. Em um estudo de Mota 

(2012), a “desestruturação familiar” é assinalada pelos técnicos como uma causa para o uso de 

drogas, desse modo, o tratamento de sucesso seria aquele em que o sujeito consegue resgatar 

os laços familiares e sociais. Esses profissionais se contrapõem aos novos arranjos de família 

e clamam por um padrão tradicional de família que salvaria os usuários da destruição 

provocada pelas drogas.  

O apego a esse padrão contribui para a compreensão do uso ou abuso de drogas como 

decorrente de problemas na estrutura familiar. Tal compreensão se sustenta em noções 

psicopatologizantes, tais como “falta de autoestima dos pais”, “falta de autoridade paterna”, 

“problemas decorrentes da separação dos pais”, “hábito de beber dos familiares”, “pais 

alcoolistas ou com histórico de dependência” (SCHINEIDER, 2010, p. 692).  

Em relação ao trabalho realizado por esses técnicos, portanto, torna-se relevante fazer 

os seguintes questionamentos: Quais os significados atribuídos aos familiares dos usuários de 

drogas? Segundo os técnicos, há influência da família no uso e abuso de drogas pelo seu 

parente? Para os técnicos, qual o papel da família no processo de recuperação do parente? 

Como eles descrevem a participação da família no tratamento do usuário?  

Cabe destacar que os técnicos que trabalham nos CAPSad possuem diversas 

formações e integram uma equipe multiprofissional, sendo um grupo de diferentes técnicos de 

nível superior e de nível médio (BRASIL, 2004). 

Essa investigação pretende então gerar discussões a respeito do tema; que 

possibilitarão questionar se esses técnicos estão combatendo saberes e práticas 

preconceituosas ou se estão contribuindo para a manutenção dessas práticas. 

Esses questionamentos tornam-se relevantes, pois, segundo Melo (2005), infelizmente, 

até os dias de hoje, muitas vezes a família é culpabilizada pelos profissionais ou deixadas à 

margem do tratamento de seu familiar, não recebendo esclarecimento acerca das práticas de 

cuidados necessárias. Assim, elas acabam se distanciando do cotidiano do serviço, o que 

dificulta que os profissionais conheçam a sua demanda e ofereçam suporte necessário a essa 

família.  

Assim, o que ocorre é que muitas vezes há uma cobrança da presença dessa família no 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) do seu parente, mas não há referência de trabalhos 

realizados para que se possa atender a demanda dessas famílias ofertando meios para que elas 

consigam desenvolver suas potencialidades e ofertar cuidados ao seu parente.  



13 

 

A culpabilização da família se dá muitas vezes porque esta tem como função social a 

socialização dos seus membros. Desse modo, cabe a ela transmitir regras e valores para os 

sujeitos. Assim o apoio familiar é considerado como um recurso para a pessoa e para a 

sociedade, por inserir o indivíduo em processos fundamentais da constituição da identidade, 

sendo central em processos humanos, como a formação dos vínculos afetivos com os pais, 

com irmãos, avós e tios, cônjuges, etc., os quais possuem grande repercussão para o seu 

desenvolvimento (PETRINI; ALCANTARA; MOREIRA, 2009). Quando o indivíduo 

apresenta condutas que fogem do padrão, a responsabilidade recai sobre a família e outros 

fatores sociais não são levados em consideração.  

Porém, as famílias não devem ser culpabilizadas ou excluídas das práticas de cuidado. 

Necessitam, sim, ser gradativamente trabalhadas em suas relações com o seu parente que faz 

uso prejudicial de álcool ou outras drogas. Os profissionais desses serviços devem incentivar 

a participação das famílias da melhor forma possível do cotidiano dos serviços. Participação 

esta que foi por muito tempo negada à família sendo o sujeito afastado do seu ambiente 

familiar e social. Esse distanciamento do usuário da sua família, bem como os julgamentos 

morais em torno do uso de drogas geraram uma percepção estigmatizante do uso de álcool e 

outras drogas (BRASIL, 2003).  

Assim, a família acaba não tendo recursos para enfrentar essa demanda. Quando a 

família chega ao serviço de saúde mental, em geral, encontra-se cansada e desesperançada, 

sem entender muito bem o que realmente está acontecendo com o seu familiar (MELO, 2005). 

Portanto, não há como negar o impacto gerado. Destarte, torna-se imprescindível que os 

profissionais gerem, nos cotidianos institucionais, dispositivos terapêuticos que contemplem 

as demandas dos familiares para que eles possam desenvolver recursos que auxiliem no 

projeto terapêutico do parente.   

Desse modo, a intervenção junto à família deve partir de uma visão ampliada. Os 

profissionais devem adotar uma abordagem cultural de cuidado, ou seja, uma abordagem na 

qual os técnicos levem em conta os valores, crenças e modos de vida padronizados, 

aprendidos e transmitidos e que facilitam ao indivíduo ou ao grupo manter o seu bem estar, 

melhorar suas capacidades e modos de vida (ROSSATO; KIRCHHOF, 2006).  

Percebendo a família como uma parceira nas práticas de cuidado oferecidas pelo 

serviço, atenta-se para as necessidades e dificuldades presentes nesse grupo que podem 

interferir na problemática vivenciada (MORAES, 2008).  

Valoriza-se então a presença dos familiares durante os atendimentos e reuniões 

trazendo dúvidas e conhecendo melhor o trabalho do CAPS, para que assim possam conhecer 
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de forma mais ativa o processo terapêutico, como também incentivar diretamente os usuários 

a participarem das atividades (MELO; PAULO 2012). Desse modo, os profissionais podem 

realizar um trabalho que desfaça determinados mitos e tabus existentes em relação ao uso de 

drogas, esclarecendo e capacitando as famílias para lidar com esse uso.  

As ações educativas são fundamentais, já que, como apontam Silva, Oliveira e Costa 

(2007) em pesquisa realizada com os familiares, boa parte dos depoimentos que apareceram 

nos grupos focais demonstra ainda um grande desconhecimento dos conceitos relativos ao uso 

ou abuso de drogas, sem que os sujeitos envolvidos tenham se apoderado da compreensão dos 

fundamentos básicos do tratamento e de como enfrentar as adversidades que surgem por conta 

desse uso. 

Nesse sentido, gerar discussões que problematizem o trabalho da equipe técnica com a 

família é importante. No entanto, como afirmam Silva, Oliveira e Costa, (2007), ainda há 

despreparo dos técnicos do serviço da área de saúde em deixar claro para os familiares dos 

pacientes qual é o projeto terapêutico singular, o que pode reforçar a ideia errônea que o 

sujeito em foco é apenas o paciente, e não todo o seu núcleo relacional. Ainda segundo os 

autores, esta tendência a “abandonar” o parente ao cuidado único do CAPSad torna sua 

ressocialização muito prejudicada. De tal modo, o trabalho deve também procurar esclarecer 

determinadas questões não só para a família como também para a comunidade, aproximando-

os das práticas ofertadas pelo serviço. 

Partindo dos questionamentos supracitados, o objetivo geral deste trabalho foi 

investigar o significado da família do usuário de drogas para os técnicos dos CAPSad da 

cidade do Recife. Os objetivos específicos são os seguintes: identificar e analisar as diferentes 

ações discursivas realizadas por esses técnicos em relatos sobre as famílias dos usuários de 

drogas; analisar os discursos que orientam as práticas desses técnicos com as famílias dos 

usuários de drogas e com os próprios usuários. 

Para tanto, estruturamos essa dissertação em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

abordamos o uso de drogas, a insuficiência de terapêuticas mais eficazes e as novas políticas 

criadas que procuram oferecer práticas mais ampliadas, entendendo o uso e abuso de drogas 

de forma mais complexa. Além disso, discutimos o surgimento de novos serviços a partir da 

Reforma Psiquiátrica e da implantação das políticas públicas que ofertam cuidados para 

pessoas que fazem uso prejudicial de drogas, ressaltando como a família passou a ter papel 

importante nesse novo contexto.  

No segundo capítulo apresentamos o referencial teórico utilizado para orientar a 

pesquisa, a Psicologia Social Discursiva, em que descrevemos seus fundamentos e conceitos 
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principais. No terceiro capítulo apresentamos as estratégias metodológicas utilizadas na 

realização da pesquisa.  

No quarto e no quinto capítulos apresentamos a análise dos dados. Nesses capítulos 

buscamos compreender as ações realizadas nos relatos dos profissionais quando descrevem a 

família do usuário de drogas bem como os discursos que orientam as práticas desses 

profissionais.  

Por fim, apresentamos nas considerações finais algumas reflexões sobre os discursos e 

as práticas dos profissionais sobre a família, procurando relacioná-los aos objetivos do 

trabalho.  
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2. Capítulo 1: A reforma psiquiátrica e a ampliação do tratamento do 

usuário de drogas: a inserção da família  

 

O uso de drogas sempre esteve presente nas diferentes épocas e diversas culturas. Ao 

longo da história, as drogas estavam disponíveis para uso pessoal, seja para fins culturais ou 

medicinais, estando, em determinados períodos, livres para a comercialização em farmácias e 

drogarias e as propagandas eram livres e muito intensas, tendo muitas dessas substâncias 

funções medicinais (GIL; FERREIRA, 2008).   

Porém, começa-se a proibir o uso de determinadas substâncias. Assim, com a 

proibição modifica-se a forma como o estado passa a lidar com as pessoas que fazem uso de 

drogas. Nas décadas de 60 e 70, a forma como o Estado lidava com a questão do uso de 

drogas, sem fazer distinção entre o consumo e tráfico, acarretou uma desconfiança moral em 

relação à pessoa envolvida com a droga, independente de seus hábitos e de seu contexto social 

(GIL; FERREIRA, 2008). Desse modo, o tratamento oferecido aos usuários de drogas tinha 

um caráter reducionista e muitas vezes aconteciam em hospitais psiquiátricos.  

O tratamento oferecido nos hospitais psiquiátricos era apoiado pelo discurso médico-

psiquiátrico, para o qual as pessoas, antes denominadas de doentes mentais, deveriam ser 

isoladas nos hospitais sob a justificativa de que este seria um lugar onde seriam curadas 

(FIGUEIRÓ; DIMENSTEIN; OLIVEIRA, 2009). Esse discurso psiquiátrico colocava-se 

como um altaneiro instrumento de defesa da sociedade brasileira e reivindicava as ações de 

controle e proteção social diante da ameaça da alienação mental (GOULART; DURÕES, 

2010). Portanto, as práticas ofertadas nos manicômios tinham um caráter reducionista e, em 

relação ao uso e abuso de drogas, não levava em consideração o contexto político, econômico 

e social.  

Contudo, o caráter dessas instituições não atendia aos objetivos médicos e sociais e, 

além de estarem desprovidos de condições humanas dignas, aos pacientes era negado o seu 

direito de ir e vir livremente por onde quisessem (FIGUEIRÓ; DIMENSTEIN; OLIVEIRA, 

2009).   

A impiedade do tratamento oferecido aos pacientes com transtorno mental estava 

baseada numa legislação que refletia o nível e o grau de compreensão que a medicina mundial 

entendia ser o modelo de atenção possível a ser oferecido e imposto aos doentes mentais 

(DELGADO, 2011).  

Diante dessa situação, começam a surgir alguns movimentos que vão exigir a mudança 

nas formas de tratamento a pessoas com sofrimento psíquico e que fazem uso ou abuso de 
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drogas. Assim, a mudança na forma de tratamento oferecida para o uso e abuso de drogas 

ganha impulso com o surgimento da Reforma Psiquiátrica. O movimento que nasce a partir da 

década de 70, ganha força com a Reforma Sanitária e posteriormente com a implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

É no contexto de mudança no campo da saúde brasileira que a Reforma Psiquiátrica 

ganha força. Esse processo visava modificar o tratamento oferecido principalmente à pessoa 

com transtornos mentais e foi possível graças à insatisfação de profissionais, familiares e 

usuários com o tratamento oferecido para usuários de saúde mental. Essa mudança se estende 

também aos cuidados dispensados às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras 

drogas.   

Antes da implantação de leis e serviços que buscavam oferecer outra forma de 

tratamento, a internação ocorria em hospitais psiquiátricos, comunidades de cunho religioso-

social e comunidades terapêuticas. Apesar da assistência nessas instituições favorecer a 

abstinência e outras vezes proteger a vida do usuário de drogas, o tratamento era inadequado 

uma vez que era realizado por meio da ruptura total com o mundo externo (DANTAS, 2009). 

Além disso, segundo esse autor, esses pacientes passavam pelas mesmas intervenções 

destinadas aos “doentes mentais”, uma vez que ao estarem inseridos no campo da saúde 

mental, participavam do processo evolutivo da assistência nessa área, que, por mais de um 

século, teve como base o modelo centrado na internação em asilo.  

No Brasil, a questão das drogas foi historicamente vista pelo Estado como um 

problema a ser regulamentado e fiscalizado. Havia um desconhecimento dos usos culturais 

presentes na sociedade brasileira como afirmam Gil e Ferreira (2008) sobre a Lei n° 

11.343/06, que regulamenta as políticas brasileiras concernentes às “drogas”. Essa lei não 

reconhecia os usos culturais de certas substâncias psicoativas vinculadas a rituais, tampouco 

possuía classificações e penalizações diferenciadas para os usos tradicionais de drogas, 

criminalizando os usuários com a mesma pena oferecida a traficantes.  

  Ainda segundo esses autores, a forma como o Estado lidava com essa questão, sem 

fazer distinção entre o consumo e tráfico, acarretava uma desconfiança moral em relação à 

pessoa envolvida com a droga, independente de seus hábitos e contexto social (GIL; 

FERREIRA, 2008).  

Portanto o tema foi sendo associado à criminalidade, a práticas antissociais e à oferta 

de “tratamentos” inspirados em modelos de exclusão/separação dos usuários do convívio 

social, pois, quando não associada à criminalidade, a questão do uso abusivo e/ou 

dependência de álcool e outras drogas também será abordada por uma ótica 
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predominantemente psiquiátrica ou médica (BRASIL, 2003), que desconsidera as implicações 

sociais, psicológicas, econômicas e políticas da problemática.   

Assim, a atenção oferecida no campo do uso e abuso de drogas no contexto brasileiro 

tem sido predominantemente repressiva e pouco preventiva. Ao invés de ser percebido como 

um problema complexo, o abuso de drogas tem sido tratado pela sociedade com tolerância 

apenas nos casos das drogas lícitas, o abuso das drogas ilícitas tem sido definido como delito, 

e se dá pouca atenção ao contexto social, econômico e político do consumo (GONÇALVEZ, 

2002).  

Porém o caráter repressivo do tratamento além de não contribuir com a redução da 

oferta de drogas, não leva em consideração os problemas secundários decorrentes desse uso. 

Esse uso, por exemplo, pode acarretar o surgimento de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) principalmente quando há trocas de seringas para o uso de drogas injetáveis. Portanto, 

estamos vendo o surgimento de novas abordagens que procuram atender a essa problemática, 

como estratégia de Redução de Danos (RD), que além de procurar diminuir o preconceito em 

relação aos usuários de drogas, procura reduzir os prejuízos acarretados pelo o uso de drogas 

e alertar a sociedade sobre sua responsabilidade na definição de uma política nacional 

(GONÇALVEZ, 2002). 

É diante dessa insuficiência das leis proibicionistas, que se tem procurado, através da 

criação de projetos, oferecer atendimento aos dependentes químicos de forma mais 

abrangente e multiprofissional, possibilitando a participação da família e de outros atores 

sociais na promoção de saúde desses cidadãos (GONÇALVEZ, 2002). A década de noventa é 

um marco nesse processo. Nela se constrói uma política nacional sobre o tema do uso de 

drogas, objetivando a redução de sua demanda e a oferta de práticas de cuidados mais 

humanizadas. 

A partir desses movimentos é proposto um Projeto de Lei do senado, que pretende “a 

extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais, bem 

como a regulamentação da internação psiquiátrica involuntária” (DESVIAT, 1999, p. 146). A 

partir desse projeto, se promulga a Lei n. 10.216, também conhecida como lei Paulo Delgado. 

Esta lei vai dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 

2008). Esse texto reflete o consenso possível sobre uma lei nacional para a reforma 

psiquiátrica no Brasil. Esta “lei redireciona o modelo da assistência psiquiátrica, regulamenta 

cuidado especial com a clientela internada por longos anos e prevê a possibilidade de punição 

para a internação involuntária arbitrária ou desnecessária” (p. 22).  
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Diante desse contexto, via-se a necessidade de promover recursos terapêuticos que 

garantissem o respeito aos direitos humanos e civis das pessoas que estavam internadas nesses 

hospitais, procurando superar o hospital psiquiátrico e oferecer respostas alternativas a esse 

tratamento.  

Assim, por meio “de um conjunto de iniciativas políticas, científicas, sociais, culturais, 

administrativas e jurídicas, visando transformar a relação da sociedade com as pessoas que 

apresentam transtornos mentais”, procura-se também ofertar um tratamento eficaz, além de 

buscar resgatar a dignidade e cidadania dessas pessoas (PESSOA; GADELHA; OLIVEIRA; 

DIMENSTEIN, 2009, p. 250). 

Esse movimento é histórico de caráter político, social e econômico. O movimento que 

reivindicava mudanças apontava as inconveniências do modelo que está fundamentado os 

paradigmas da psiquiatria clássica e tornou o hospital psiquiátrico a única alternativa de 

tratamento, facilitando a cronicidade e a exclusão dos doentes mentais em todo o país 

(GONÇALVES, SENA, 2001). 

Assim, a Reforma Psiquiátrica procura contribuir para um debate que possa gerar 

interlocuções com atores sociais envolvidos na luta antimanicomial produzindo interferências 

decisivas nos rumos da sua implantação, buscando não se conformar com as atuais promessas 

enganosas de hospitais psiquiátricos humanizados (DIMENSTEIN, 2009). Com essa 

participação social na busca por mudança no tratamento, o campo da saúde mental, bem como 

os sujeitos que há muito tempo estavam presos em manicômios, começam a ganhar 

visibilidade social. 

É preciso romper com essa tradição de tutela sobre pessoas portadoras de transtornos 

mentais, toxicomanias e alcoolismo, que foi agravada pela sedação e pelo isolamento. Por isso 

que a Reforma Psiquiátrica precisa ter esse caráter social, pois a internação e o isolamento só 

encontram aceitação social se a sociedade não dispõe de serviços descentralizados, 

comunitários, abertos com a mesma facilidade que encontra o mal que a desampara 

(DELGADO, 2011). É inaceitável, assim, usar o terror e o pânico para buscar legitimidade 

para a internação prolongada característica da obsoleta cultura manicomial. 

Para que fosse possível atender a essas necessidades, era necessária a criação de novos 

espaços clínicos de tratamento a essa clientela marcada pela segregação. Assim, no contexto 

brasileiro, esse processo de desinstitucionalização torna-se política pública em 1990 e ganha 

impulso em 2002 com algumas normatizações do Ministério da Saúde que tinham como 

objetivo a redução dos leitos hospitalares e ampliação dos serviços substitutivos (PESSOA; 

GADELHA; OLIVEIRA; DIMENSTEIN, 2009). Para atender a esses objetivos vários 
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dispositivos foram criados: o Programa de Volta Para Casa, os Hospitais-Dias, as Residências 

Terapêuticas e os CAPS nas suas diversas modalidades. Nesse contexto, para que haja a 

diminuição dos leitos psiquiátricos, esses serviços de saúde mental surgem em vários 

municípios do país e vão se consolidando como dispositivos eficazes na diminuição de 

internações e na mudança do modelo assistencial (BRASIL, 2004).  

Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) constituem a principal estratégia do 

processo de reforma psiquiátrica por ser um serviço de atendimento de saúde mental criado 

para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. São serviços destinados a 

acolher os pacientes com transtornos mentais, objetivando estimular sua integração social e 

familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, além de oferecer atendimento 

médico e psicológico (BRASIL, 2004). As atividades realizadas buscam integrar os usuários 

“a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu ‘território’, o espaço da cidade 

onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares” (pg. 09). Além de oferecer um 

tratamento digno, esses serviços procuravam a não segregação dos usuários do meio social e 

familiar.  

Com a Reforma, o CAPS passa a ser o lugar “de referência e tratamento para pessoas 

que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves, transtornos decorrentes do 

uso de drogas e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de 

vida” (BRASIL, 2004, p. 13). Esse serviço objetiva oferecer atendimento à população de sua 

área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários.  

Portanto, para atingir os objetivos da Reforma, exige-se desses dispositivos novas 

formas de organização das equipes, procurando a transformação dos papéis destinados aos 

técnicos, o trabalho interdisciplinar e intersetorial, a articulação entre os aspectos clínicos e 

políticos da atenção psicossocial, o entrelaçamento entre estratégias de cuidado e estratégias 

de responsabilização ou interpelação do sujeito, levando em consideração que esses são temas 

cruciais para a formação de profissionais capazes de levar adiante o processo de 

transformação defendido pelo ideário reformista (BEZERRA JUNIOR, 2007).  

É preciso compreender que para lidar com essas situações limite são inúteis às 

estratégias autoritárias ou coercitivas. Esses serviços devem estar atentos para não 

manicomializar e abertos à renovação constante, seguindo a agenda de quem chega, pede e 
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precisa e não presas ao modelo interventor que não adormece nunca ou engessadas aos 

serviços que oferece (DELGADO, 2011). 

Pensar em um trabalho antimanicomial requer a participação dos atores que fazem 

parte da rede do usuário, a busca de recursos comunitários para a reinserção social de pessoas 

em sofrimento mental. Dessa forma, o trabalho em rede deve ser pensado a partir do cuidar 

em liberdade necessitando-se que essas redes sejam descentralizadas, e não organizadas em 

torno de um dispositivo centralizador e que estendam-se na tessitura do espaço social, 

tornando-se cada vez menos técnicas e menos sanitarizadas (LOBOSQUE, 2011).  

Os CAPS possuem diversas modalidades e vão se diferenciar quanto ao tamanho do 

equipamento, estrutura física, profissionais e diversidade nas atividades terapêuticas e 

especificidade da demanda, isto é, para crianças e adolescentes, usuários de álcool e outras 

drogas ou para transtornos psicóticos e neuróticos graves (BRASIL, 2004). Os diferentes tipos 

de CAPS são (p. 22): 

• CAPS I e CAPS II: para atendimento diário de adultos, em sua população de 

abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes.  

• CAPS III: para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias da semana, 

atendendo à população de referência com transtornos mentais severos e persistentes. 

• CAPSi:  para atendimento diário a crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

• CAPSad:  para atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de 

CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de 

desintoxicação. 

 

 

2.1 Novas formas de pensar o uso e abuso de drogas.  

 

É nesse contexto de mudança que, no âmbito do uso abusivo de drogas, surge a 

Política Nacional Antidrogas que após revisão em 2004 passa se chamar de Política Nacional 

sobre Drogas (PNAD). Essa política foi implementada no país, e foram estabelecidos os 

fundamentos, os objetivos, as diretrizes e as estratégias indispensáveis para que os esforços 

voltados à redução da demanda e da oferta de drogas possam ser conduzidos de maneira 

planejada e articulada (BRASIL, 2011). Desse modo, implementa-se uma política nacional 

para a redução da demanda e oferta de drogas, no intuito de desenvolver um trabalho integral, 
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intersetorial e inclusivo de atenção aos usuários e dependentes de bebidas alcoólicas e outras 

drogas, com ações na rede básica de saúde e atendimento na rede hospitalar não-psiquiátrica, 

quando necessário, além de programas de suporte e reintegração social (BRASIL 2004). 

Outra política importante implantada foi a Política de Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde. Esta política é específica para a atenção a 

estes sujeitos e está em consonância com os princípios da política de saúde mental vigente, 

respaldada pela Lei Federal 10.216 (BRASIL, 2003).  

Ela propõe a ruptura com uma lógica binarizante que separa e detém o problema em 

fronteiras rigidamente delineadas, e cujo eixo principal de entendimento (e, portanto, de 

“tratamento”) baseia-se na associação drogas-comportamento anti-social (álcool) ou 

criminoso (drogas ilícitas), procurando apenas um único objetivo: a abstinência (BRASIL, 

2003). 

Logo, essas políticas veem sendo criadas com o objetivo de modificar a forma de 

tratamento oferecida aos usuários abusivos de drogas e ampliar o foco de tratamento, 

procurando oferecer uma terapêutica que atenda as especificidades de cada indivíduo e 

desenvolva um trabalho levando em conta as questões familiares, econômicas e sociais. Deste 

modo, é preciso consolidar a estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência 

centrada na atenção comunitária associada à rede de serviços de saúde e sociais, que tenha 

ênfase na reabilitação e reinserção social dos seus usuários, orientando a oferta de cuidados a 

pessoas que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas em 

dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial especializada, devidamente articulados 

à rede assistencial em saúde mental e ao restante da rede de saúde (BRASIL, 2011).  

Portanto, um dos serviços criados para modificar essa lógica vigente que direcionava o 

tratamento é o CAPSad, que segue os princípios da Reforma Psiquiátrica sempre buscando 

viabilizar a substituição do modelo assistencial vigente em saúde mental por redes de atenção 

especializadas e compostas por dispositivos extra-hospitalares (BRASIL, 2003).   

 O CAPSad encontra-se entre os serviços de atenção psicossocial que devem procurar 

desenvolver ao máximo suas habilidades e alargar relações com os vários recursos existentes 

no âmbito de sua comunidade, prestando atendimento a pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas em municípios com população superior a 100.000 habitantes 

(AMARANTE, 2007). Tais dispositivos devem fazer uso deliberado e eficaz dos conceitos de 

território e rede, bem como da lógica ampliada de redução de danos, realizando uma procura 

ativa e sistemática das necessidades a serem atendidas, de forma integrada ao meio cultural e 

à comunidade em que estão inseridos, e de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica. 
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Os CAPSad ofertam atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva 

individualizada de evolução contínua, possibilitando intervenções precoces, limitando o 

estigma associado ao tratamento (BRASIL, 2004). A rede proposta se baseia nesses serviços 

comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção 

comunitária de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos. 

Assim, ao estabelecermos diretrizes, ações e metas na constituição de políticas 

públicas, deveremos ter em mente a perspectiva transversalizadora que permite a apreensão 

do fenômeno contemporâneo do uso abusivo/dependência em álcool e outras drogas de modo 

integrado, e diversificado em ofertas terapêuticas, preventivas, reabilitadoras, educativas e 

promotoras da saúde (BRASIL, 2003). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2003, p. 42), o CAPSad tem como objetivo 

oferecer atendimento à população, respeitando uma área de abrangência definida, oferecendo 

atividades terapêuticas e preventivas à comunidade, buscando:  

 

1. Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da 

lógica de redução de danos; 2. Gerenciar os casos, oferecendo 

cuidados personalizados; 3. Oferecer atendimento nas modalidades 

intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, garantindo que os usuários 

de álcool e outras drogas recebam atenção e acolhimento; 4. Oferecer 

condições para o repouso e desintoxicação ambulatorial de usuários 

que necessitem de tais cuidados; 5. Oferecer cuidados aos familiares 

dos usuários dos serviços; 6. Promover, mediante diversas ações (que 

envolvam trabalho, cultura, lazer, esclarecimento e educação da 

população), a reinserção social dos usuários, utilizando para tanto 

recursos intersetoriais, ou seja, de setores como educação, esporte, 

cultura e lazer, montando estratégias conjuntas para o enfrentamento 

dos problemas; 7. Trabalhar, junto a usuários e familiares, os fatores 

de proteção para o uso e dependência de substâncias psicoativas, 

buscando ao mesmo tempo minimizar a influência dos fatores de risco 

para tal consumo; 8. Trabalhar a diminuição do estigma e preconceito 

relativos ao uso de substâncias psicoativas, mediante atividades de 

cunho preventivo/educativo”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p. 

42) 
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Em relação às estratégias que buscam a prevenção, os serviços devem propiciar o 

fornecimento de informações sobre os danos do álcool e outras drogas, alternativas para lazer 

e atividades livres de drogas; devem também facilitar a identificação de problemas pessoais e 

o acesso ao suporte para tais problemas. Além disso, devem fortalecer os “vínculos afetivos, o 

estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima das pessoas. Os CAPSad devem 

construir articulações consistentes com os Hospitais Gerais de seu território, para servirem de 

suporte ao tratamento, quando necessário”.  Também devem oferecer condições para o 

repouso, bem como para a desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo 

de cuidados e que não demandem por atenção clínica hospitalar (BRASIL, 2004, p.24). 

Este serviço trabalha na lógica da Redução de Danos e tem por objetivo por em ação 

estratégias de autocuidado imprescindíveis para diminuição da vulnerabilidade frente à 

exposição às situações de risco (BRASIL, 2004). A partir dessa lógica, o CAPSad, entre 

outros objetivos, tem a finalidade de ensinar e fornecer informações sobre a condição do 

usuário, procurando demonstrar os danos causados pelas drogas e como o usuário pode criar 

subsídios para o autocontrole e para a redução de danos.  

Essa lógica possui uma ampla perspectiva de práticas voltadas para minimizar as 

consequências globais de uso de álcool e outras drogas, encontrando o devido respaldo em 

propostas mais flexíveis, que não tenham a abstinência total como a única meta viável e 

possível aos usuários dos serviços CAPSad (BRASIL, 2004). A perspectiva da redução de 

danos traz a dimensão singular da experiência do uso das drogas, evidenciando usuários que 

desejavam continuar a usá-las. Deste modo, nessa nova forma de compreender o uso das 

drogas o foco muda da substância para o usuário e suas formas de uso (MOTA, 2012). 

Contudo para que essa perspectiva seja efetiva é importante levar em conta o contexto social 

do usuário.  

Assim, procura fortalecer as práticas territoriais e a construção de redes de redução de 

danos, contrapondo-se ao modelo da abstinência que segue a lógica da moralização, 

penalização, e criminalização do usuário de álcool e outras drogas (BRASIL, 2010).    A 

redução de danos pode ser entendida como uma clínica e uma política que resguarda os 

direitos e a autonomia do sujeito. Portanto, a direção proposta pela redução de danos, de 

acolher o outro na sua diferença, atualiza um sentido de universalidade aliado à dimensão 

singular da experiência com o uso de drogas que cada um pode ter (SOUZA, 2013). 

Esta política de saúde procura reduzir os prejuízos de natureza biológica, social e 

econômica do uso de drogas, promovendo o acesso aos serviços de saúde (MARLATT, 1999). 
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Além disso, devem procurar criar condutas de cuidado e prevenção, tanto para os 

profissionais que atuam nessa área como para os próprios usuários de drogas.  

O trabalho nessa perspectiva busca compreender o uso da droga em relação aos danos 

ou aspectos desfavoráveis ao usuário, familiares e à sociedade como um todo, negando a 

visão moralista de certo ou errado e também a visão do modelo de doença, que ao conceber a 

dependência química como uma patologia biológica/genética tem como meta principal, no 

tratamento, a abstinência (MOTA, 2012). 

Muitas vezes os profissionais não adotam essa perspectiva, objetivando apenas a 

abstinência. Desse modo, o nível de adesão ao tratamento ou a práticas preventivas e de 

promoção é baixo, não contribuindo para a inserção social e familiar do usuário, pois os 

consumidores de drogas não compartilham da expectativa e desejo de abstinência dos 

profissionais de saúde, e abandonam os serviços (BRASIL, 2003). 

Diante desse cenário de mudança, o exercício de reflexão sobre as práticas existentes 

torna-se importante, pois é realmente difícil deslocar-se do lugar comum em que prevalece 

uma clínica pautada exclusivamente pela lógica da abstinência e do corte abrupto do uso da 

droga.  Essa mudança procura ascender a uma clínica que irá trabalhar o mais próximo 

possível da pessoa que faz uso abusivo de drogas, que não consegue ou não quer abster-se 

dela e, a partir desse lugar, ir construindo gradativamente, delicadamente, um vínculo, um 

lugar de negociação e terapêutica exequível, em que o usuário possa mobilizar seu lado 

saudável e passar a cuidar, mesmo que minimamente, da própria vida (SILVEIRA; 

RESENDE; MOURA, 2010). 

Corroborando com essas afirmações, Silveira et. al (2010), aponta dados de uma 

pesquisa realizada em um serviço de CAPSad II que apontam para a dificuldade da realização 

do trabalho nesse âmbito. Além de apontarem os problemas estruturais, eles chamam a 

atenção para a dificuldades da equipe do CAPSad em “viabilizar um potencial terapêutico em 

função de uma rigidez pessoal e institucional que busca obsessivamente pautas, regras e 

protocolos salvacionistas para lidar com as dificuldades enfrentadas” (p. 191). Esses dados 

apontam mais uma vez para a necessidade do questionamento dessas práticas. 

 

 

2.2 A família enquanto agente de mudança 

 

No contexto do uso e abuso de drogas a família é culpabilizada pela dependência do 

usuário. Alguns estudos realizados apontavam para padrões nas famílias dos usuários que 
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contribuiriam para o abuso de drogas. Segundo Fleming (1997 apud, CAVACO; REZENDO, 

2010) as famílias de usuários de drogas, apresentariam graves disfunções familiares situadas, 

sobretudo, no nível dos elos entre o subsistema parental e o subsistema filial. Observar-se-iam 

nessas famílias a presença de alianças patológicas entre pais e filhos, assim como uma 

ausência de limites e elos claros na díade pai-filho, sendo as relações “emaranhadas”, 

distantes ou demasiado difusas e equívocas (CAVACO; REZENDO, 2010). Portanto, 

justificava-se a internação do paciente como forma de afastá-lo desse ambiente “hostil”.  

Um estudo realizado por Rodrigues et. al. (2009) objetivou mostrar os fatores de risco 

e proteção para o uso de drogas, e indicou que famílias com pais separados apresentariam 

mais riscos para o uso ou abuso de drogas por um de seus membros.  

Porém, é preciso ter um olhar mais complexo para as causas do uso ou abuso de 

drogas do que o olhar dessas pesquisas.   

A responsabilização da família surge a partir do momento em que ela passa a ter um 

papel de destaque na sociedade, e se começa a atribuir a esse grupo a responsabilidade pelos 

membros que a compõem (PASSOS, 2003). Nesse contexto, “a família é tida como 

responsável por todos os males, da violência da desafecção, que não mata corpos, mas 

espíritos, afetos, à violência física materializada” (p. 13).   

A família tem como responsabilidade social a educação do ser humano e, mesmo que 

este indivíduo passe a frequentar outros ambientes sociais, é no seio da família que os valores 

morais e os padrões de conduta são adquiridos (GUIMARÃES; HOCHGRAF; 

BRASILIANO; INGBERMAN, 2009). De acordo com esses autores, “somente quando esses 

valores morais não são adquiridos adequadamente durante a infância é que os outros 

ambientes poderão ter influência de risco na adolescência” (p. 70).  

Na atualidade, a família ainda é vista no imaginário social como a única que seria 

responsável pelo ser humano, porém, apesar de sua proximidade com os membros, é preciso 

entendê-la como um produto das intersecções entre os universais psicológicos e as condições 

socioculturais e temporais que organizam os grupos em determinadas realidades (PASSOS, 

2003).  

Assim, o foco não deve ser apenas no usuário ou na família, culpando-os pelo o uso de 

drogas. A dependência das drogas é um transtorno marcado pela heterogeneidade, já que afeta 

as pessoas de diferentes maneiras, por diferentes razões, em diferentes contextos e 

circunstâncias (BRASIL, 2003). 

Por estar inserida em um contexto social e sofrer influências deste, a família deve, 

indubitavelmente, também ser foco desse tratamento, uma vez que ela também pode se 
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apresentar como um sistema que se encontra fragilizado e precisando que suas redes de apoio 

social sejam fortalecidas. Nesse novo panorama, os profissionais, no estabelecimento do 

vínculo terapêutico, passam também a ser corresponsáveis pelos caminhos a serem 

construídos pelo usuário e pelas muitas vidas que a ele se ligam e que nele se expressam 

(BRASIL, 2003). 

É importante ver a família como uma instituição que possui recursos para auxiliar o 

membro usuário de drogas, desde que devidamente estimulada e acompanhada (MARTINS; 

PILLON; LUIS, 2004). Além disso, os membros da família podem estar fragilizados e 

impotentes diante da situação. De fato, alguns estudos mostram que a família pode apresentar 

conflitos por causa do uso e abuso de drogas do seu membro (ZANATTA; GARGHETTI; 

LUCCA, 2012). Dessa forma, é importante que os profissionais em saúde mental possam 

desenvolver um trabalho que atenda as demandas da família. 

Assim, um dos objetivos do CAPS é incentivar que as famílias participem da melhor 

forma possível do quotidiano dos serviços, pois, muitas vezes, estas são o elo mais próximo 

que os usuários têm com o mundo e por isso são pessoas muito importantes para o trabalho 

dos CAPS, contribuindo não só para o envolvimento dos usuários no projeto terapêutico, mas 

também participando diretamente das atividades do serviço, tanto internas como nos projetos 

de trabalho e ações comunitárias de integração social (BRASIL, 2004). A intervenção junto 

aos familiares visa não apenas instrumentalizá-los como cuidadores, mas como pessoas que 

também precisam ser cuidadas, de modo a minimizar a sobrecarga emocional. 

Porém, a equipe em um CAPSad também deve procurar priorizar a atenção na 

comunidade, a educação em saúde, o envolvimento de recursos comunitários, vínculos com 

outros setores, apoio a pesquisa e formação de recursos humanos organizadas sob a lógica da 

redução de danos (SOUZA; KANTORSKI; MIEKLE, 2006), não depositando apenas na 

família a reponsabilidade pelo sucesso ou fracasso do tratamento do usuário. Essa visão mais 

ampliada é fundamental, pois tanto o usuário como a sua família estarão em relação com 

vários sistemas, e em diálogo com várias redes de apoio social.   

Com o surgimento desses novos dispositivos e dessas novas estratégias de tratamento, 

faz-se necessário a capacitação desses profissionais para atender a essa demanda, atentando-se 

para a importância da inclusão da discussão desse tema na formação e nos currículos desses 

profissionais, além disso, para a produção de pesquisa não apenas no âmbito da academia, 

mas no contexto da assistência e gestão dos novos serviços de saúde mental (AZEVEDO; 

MIRANDA, 2010), até porque as reformas e marcos legislativos avançaram com maior 

velocidade do que as reformas dos currículos acadêmicos.  
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Portanto, é preciso mudar o foco do trabalho realizado com o usuário de drogas, 

deixando a visão reducionista e individualista de lado e procurando perceber a importância do 

envolvimento da rede de apoio social da família e do individuo, nesse processo, para que, 

através dos recursos da comunidade, se possa contribuir não só para a recuperação do usuário 

de drogas, mas para o restabelecimento dos seus vínculos familiares e sociais. Dessa forma, 

torna-se essencial a criação de novas estratégias para atender a essa demanda.  

Em estudo realizado com familiares sobre a percepção destes em relação ao trabalho 

no CAPSad, Azevedo e Miranda (2010) afirmam que esse serviço está sintonizado com 

algumas mudanças viabilizadas pela reforma.   

 
“A liberdade para falar, discutir e ser ouvido, mencionadas pelos 

familiares participantes desse estudo é um aval à proposta do modelo 

substitutivo, portanto, jamais vista noutros tempos no modelo asilar, 

experimentado ainda por alguns conforme apreendido nas entrevistas. 

Dessa forma, incute nos familiares uma situação privilegiada, 

motivando-os ainda mais a comparecerem ao serviço e a assumirem a 

coparticipação no tratamento do familiar, melhorando o 

funcionamento e o ajustamento da família” (p. 59).  

 

 

  Contudo, apesar desses apontamentos positivos, e embora as transformações histórico-

culturais e as inovações tecnológicas tenham sido marcantes nos últimos anos, as concepções 

e modelos da abordagem prática não têm avançado significativamente e requerem estudos e 

reflexões relacionadas às intervenções, bem como às políticas e saberes teóricos que têm 

subsidiado as mesmas (SOUZA; KANTORSKI, 2007). A capacitação desses diversos 

profissionais deve considerar a sua formação e atuação, contemplando as intervenções 

possíveis em cada nível assistencial, evitando que se realize um trabalho reducionista com os 

usuários e seus familiares. Sempre devemos considerar o potencial informativo que detêm 

junto aos usuários dos serviços de saúde e suas famílias, o mesmo ocorrendo em relação às 

suas comunidades, de forma geral (BRASIL, 2003).  

Há, então, a necessidade de um exercício de questionamento da atuação desses 

profissionais para que não se reproduzam práticas que se guiem pelo modelo manicomial e 

excludente. Em pesquisa realizada com profissionais desses dispositivos sobre redução de 

danos, Mota (2012) chama a atenção para os relatos destes sobre a família. Nessa pesquisa, 

observa-se que, ao destacarem que as pessoas que fazem uso de droga são normalmente 

oriundas de “famílias desestruturadas”, apoiam seus argumentos no padrão normativo e 

tradicional de família como forma de responsabilizar a mesma pelas dificuldades dos usuários 

e, assim, justificarem suas práticas. Desse modo, quando se justifica que a causa do uso ou 
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abuso de drogas está na “família desestruturada”, ela será vista no serviço como culpada pela 

situação do usuário de drogas.  

Outra pesquisa aponta para a presença de discursos reducionista sobre a família. Em 

um estudo realizado com a equipe técnica de serviços especializados para tratamento de 

álcool e outras drogas, a família é posicionada como culpada pelo uso de drogas e os 

profissionais apontam para situações psicopatológicas no ambiente familiar das pessoas que 

usam drogas (SCHNEIDER, 2010). Partindo desse ponto, os problemas no funcionamento 

familiar são tomados em perspectiva ahistórica e não dialética, servindo para referendar a 

concepção subjetivista, moralista e psicopatologizante predominante. 

Portanto, apesar de vários estudos apresentarem resultados que apontam para alguns 

padrões considerados socialmente disfuncionais, presentes em famílias de usuários de drogas, 

é importante que os profissionais compreendam os arranjos e as condições de cada grupo, no 

intuito de construir vínculos e laços de solidariedade, em um espaço privativo e pouco 

confortável para os trabalhadores de saúde mental que não têm respostas prontas para oferecer 

(OLIVEIRA; MENDONÇA, 2012).  

O uso e abuso de álcool e outras drogas, por se tratar de um fenômeno complexo e que 

atinge as pessoas de diferentes formas e em variados contextos, exige uma atenção também 

complexa e sofisticada. Porém, os dispositivos de saúde nem sempre apresentam esse tipo de 

atenção e muitas vezes querem impor a mesma lógica de tratamento para todos os usuários 

dos serviços. Assim, exige-se a presença da família como critério de eficácia do tratamento e 

não acreditam que o usuário possa atingir seus objetivos se a família não está presente.  

Em uma pesquisa realizada acerca da política integrada sobre drogas no Recife, a 

pouca informação, e, principalmente, as informações equivocadas sobre drogas, uso, abuso e 

dependência, baseadas em estigmas e preconceitos construíram barreiras difíceis de serem 

superadas pelos profissionais nessa rede (CAMPOS; RAMEH-DE-ALBUQUERQUE; 

ALMEIDA; SANTOS, 2013). Ainda segundo esses autores, um dos desafios maiores nesse 

campo “está no exercício de reorganizar em movimento, a mudança do olhar do foco da droga 

em si, para a relação entre as pessoas e a droga, inseridas em um contexto socioeconômico e 

cultural” (p. 29).  
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3. Capítulo 2: Abordagem teórico-metodológica 

 

Esta pesquisa é orientada teoricamente e metodologicamente pela Psicologia Social 

Discursiva, perspectiva construcionista que aplica o método da Análise do Discurso em 

questões que tradicionalmente interessam à psicologia social. Os estudos nesse campo tem 

foco na linguagem e no modo como ela ordena nossas percepções e faz coisas acontecerem 

(POTTER; WETTHEREL, 1987; GERGEN, 2007; BILLING, 2008; POTTER, 1996).   

 A psicologia discursiva, assim como várias outras perspectivas discursivas nas 

ciências sociais, se insere num amplo movimento intelectual do século vinte denominado de 

giro linguístico. 

 

3.1 O Giro Linguístico 

 

O Giro Linguístico ganha força nos anos 1970 e 1980. Ibanez (2004) afirma que o giro 

linguístico é uma expressão utilizada para designar uma mudança ocorrida na filosofia e em 

várias ciências humanas e sociais, a partir do qual se passa a dar mais atenção ao papel da 

linguagem na construção da realidade.  

Cabe então destacar as rupturas importantes, proporcionadas pela linguística e a 

filosofia, abrindo um contexto para dupla ruptura que se apresentaria como o estímulo inicial 

dessa revisão da função da linguagem. A primeira delas foi protagonizada por Ferdinand de 

Saussure que, ao instituir a linguística moderna e seus conceitos e metodologia, abriu 

caminho para o estudo rigoroso da língua e a segunda ruptura aconteceria a partir de Gottlob 

Frege e Bertrand Russell, e romperia com a hegemonia que a filosofia da consciência exerceu 

durante dois séculos, redirecionando o olhar da filosofia, até então voltado para o mundo 

interior e privado das entidades mentais, para o mundo passível de ser objetivado e público 

das produções discursivas (IBAÑEZ, 2004). A esse novo olhar se deu o nome de filosofia 

analítica.  

O movimento do giro linguístico proporcionou a mudança na forma de se encarar a 

linguagem. Portanto, abriu possibilidades de ver a ação científica como uma prática social 

equivalente a qualquer outro tipo de ação social, já que propôs adotar um embasamento 

epistemológico de tipo não-representacionista (IÑIGUEZ, 2004).  

Porém, muito mais do que isso, ele contribuiu para que fossem esboçados novos 

conceitos sobre a natureza do conhecimento para permitir que sugerissem novos significados 
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para o que se costuma denominar como realidade, desenhando diferentes modalidades de 

investigação, proporcionando outros contextos teóricos e outros enfoques metodológicos 

(IBAÑEZ, 2004).  

Desse modo, esse fenômeno, que percebe a linguagem a partir das relações cotidianas 

vai se formando progressivamente e adotando várias modalidades ao longo de seu 

movimento, influenciando diferentes campos e disciplinas.  

Em um primeiro momento do giro linguístico, há um deslocamento do estudo das 

ideias como um discurso mental e de caráter privado, deixando de lado a noção de que tem 

que olhar para dentro de nossa mente, para o estudo dos enunciados linguísticos e públicos 

(IBAÑEZ, 2004). Então, “deixa-se de considerar que são as nossas ‘ideias’ que se relacionam 

com o mundo, e passa-se a afirmar que são nossas palavras que se correspondem com os 

objetos do mundo” (p. 27). Assim, não temos que olhar para dentro das pessoas, como se a 

verdade estivesse lá.  

Neste sentido, alguns pensadores começam a ressaltar a importância da linguagem no 

processo de investigação. Para eles, a linguagem não poderia ser reduzida a uma mera função 

de descrição e representação do mundo, sendo que ela também produz coisas (IBAÑEZ, 

2004).  

Assim, o “giro linguístico” é uma expressão utilizada para designar a progressiva 

atenção que foi dedicada à linguagem nas ciências humanas e sociais. A partir desse 

movimento, ocorre uma crescente relevância da linguagem que favorece uma nova concepção 

de “realidade”, assim como a emergência de novos conceitos acerca da natureza do 

conhecimento, e como da própria concepção de linguagem, o que consequentemente 

provocou a necessidade de desenhar novas formas de investigação (MELLO; SILVA; LIMA; 

DI PAOLO, 2007. p. 29). 

O giro linguístico se caracteriza por negar a possibilidade de registrar ou refletir na 

mente a realidade, superando o mentalismo, já que é possível passar das coisas às palavras 

sem passar pelo caminho da representação na mente e sua verificação ou concordância entre a 

representação e a coisa representada (GAMBOA, 2011). Em suma, o “discurso torna-se 

objeto da cognição, o único fator confiável” (p. 84). 

Porém não se deve encarar esse movimento apenas como um mero interesse pela 

linguagem. Sua relevância consiste na oposição da linguagem cotidiana à linguagem científica 

e formal, questionando se esta segunda seria capaz de explicar como é o mundo, 

deslegitimando esse tipo de linguagem ao igualar as práticas científicas às práticas de 

qualquer pessoa comum (IÑIGUEZ, 2004) 
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3.2 Etnometodologia, análise de conversação e a teoria dos atos de fala  

 

Veremos neste item três perspectivas teóricas muito influentes nesse amplo 

movimento denominado de giro linguístico e que são muito importantes na constituição do 

corpo teórico da psicologia discursiva: etnometodologia, a análise de conversação e a teoria 

dos atos da fala.  

A etnometodologia tem se centrado na análise das práticas cotidianas das pessoas. Os 

estudos etnometodológicos têm focado nas pessoas e em suas interações cotidianas e nas 

atividades que acontecem nos seus contextos (ÍÑIGUEZ, 2004). Então “essas atividades 

diárias são concebidas e analisadas como métodos a que as pessoas recorrem para fazer com 

que essas mesmas atividades sejam explicadas” (p. 71). 

Assim sendo, o investigador não pode se afastar da realidade investigada. Nessa 

perspectiva, não há uma realidade social independente dos indivíduos, já que o senso comum 

é perfeitamente capaz, não só de construir a realidade como também de conhecer e dar conta 

dela, uma vez que essa realidade é incessantemente construída pela atividade de todos os 

membros de um grupo e suas ações cotidianas e coletivas (IÑIGUEZ, 2004).  

Sua influência se dá pela ideia de que o conhecimento é produzido a partir dessas 

práticas que acontecem no cotidiano. Segundo Campos (2012), a partir dessa perspectiva, “se 

extrae la noción que el linguaje no solo es reproducido, sino que tambien es producido en el 

habla cotidiana, construyendo las situaciones concretas y la accion misma (p. 191). 

A etnometodologia como disciplina concerne a junção de uma ampla variedade de 

características da vida social e há um interesse particular em como a linguagem é usada em 

todas as situações (POTTER, 1998).  

Para essa perspectiva, a linguagem é parte integrante do mundo e das pessoas, em um 

processo de constituição mútua, utilizando-a para desempenhar diferentes atividades. A 

linguagem passa a ser compreendida como um instrumento capaz de construir acontecimentos 

e condições de existência, na medida em que é uma maneira de atuar no mundo (MELLO; 

SILVA; LIMA; DI PAOLO, 2007). 

Os etnometodologistas afirmam que, assim como os pesquisadores sociais, as pessoas 

comuns também procuram compreender o que está acontecendo e utilizam essa compreensão 

para produzir comportamentos apropriados para aquela determinada situação (PINTO, 2011). 

Assim sendo, essa disciplina centra-se em como a vida cotidiana adquire sentido.  Os 

investigadores consideram que a interação é um fenômeno que segue ordens predeterminadas 



33 

 

e que os sujeitos a produzem ativamente, sendo que as descrições e explicações formulam a 

natureza da ação e da situação (CAMPOS, 2012).  

Cabe aqui apresentar quatro conceitos chaves dessa perspectiva: a competência, a 

reflexividade, a indexabilidade e a accountability.  

A competência não se refere a pertença a um grupo, mas sim ao bom uso que se faz da 

linguagem natural. Portanto, ser um membro competente é ser uma pessoa capaz de atuar com 

conhecimento de procedimentos, métodos e estratégias que permitam a adaptação e 

desenvolvimento exitoso no contexto social que se habita (IÑIGUEZ, 2004). Um membro 

competente utiliza então a linguagem a partir das regras do seu cotidiano.  

 Em relação ao conceito de reflexividade, defende-se a ideia de que o discurso é 

reflexivo, pois as descrições de mundo realizadas pelas pessoas não servem apenas para 

descrever o mundo, mas também para produzir algo (POTTER, 1998). Logo o discurso 

produzido pelo sujeito estará associado ao contexto da pessoa que o produz e as interações 

cotidianas. Esse discurso se delineia pela estrutura social no qual é construído, portanto, não 

se limita à representação do mundo, mas lhe confere significado, numa prática de constante 

construção de distintas formas de significação (LEITE, 2012).  

O conceito de indexabilidade implica que o significado da linguagem natural é sempre 

dependente do contexto em que foi produzido. Portanto, a enunciação de toda palavra ou frase 

se produz em um contexto e esse contexto faz com que cada palavra tenha um significado 

específico em cada oportunidade de enunciação (IÑIGUEZ, 2004). Assim, a etnometodologia 

se interessa em como utilizamos a linguagem e como somos capazes de dar sentido a elas em 

relação ao cotidiano. Segundo Potter (1998), seguindo os princípios desse conceito, o estudo 

do significado de uma expressão não apontará para uma conclusão satisfatória se não se tem 

compreensão dos detalhes específicos da interação na qual se utiliza tal expressão. 

Por último, o termo accountability, de difícil tradução, é usado na teoria para nos dizer 

que algo, uma ação, uma situação social, é acessível porque podemos descrevê-lo, entende-lo 

ou contá-lo (IÑIGUEZ, 2004). Assim, “el mundo no preexiste como tal, sino que se realiza, se 

instituye em cada acción practica y e cada interaccion llevada a cabo por las personas” (p. 71).  

Uma derivação da etnometodologia, a análise de conversação também utiliza uma 

perspectiva pragmática da linguagem (PINTO, 2011). Os teóricos dessa perspectiva procuram 

entender como as pessoas organizam seu discurso no cotidiano para atingir determinados 

objetivos. Trata-se de uma perspectiva que, ao invés de focar a análise nas visões, percepções 

e atitudes implícitas na fala dos entrevistados, “as compreende como tentativas de produzir 
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versões factuais dos acontecimentos, de apresentar a própria identidade de modo preferível, 

entre outras ações possíveis” (RASERA, 2013, p. 817). 

O discurso não é considerado como uma manifestação de um conceito, mas como um 

meio de produzir efeitos, sendo estes efeitos ocultos ou óbvios (PINTO, 2011).  

Os analistas conversacionais têm tratado de demonstrar que os detalhes das 

expressões, bem como as entonações do discurso, existem porque são úteis para a ação que 

tem se realizado e não é uma espécie de aura turva que se possa eliminar (POTTER, 1996). 

Assim a atenção tem sido na relação entre as expressões e as sequências conversacionais a 

que pertencem. 

A linguagem para os pensadores dessa corrente é uma forma de ação no mundo, é uma 

prática que possibilita a construção da realidade. É parte integrante do mundo e das pessoas, 

que a utilizam para desempenhar diferentes atividades, em um processo de constituição 

mútua. Nesse sentido, a linguagem passa a ser compreendida como um instrumento capaz de 

construir acontecimentos e condições de existência, na medida em que é uma maneira de atuar 

no mundo (MELLO; SILVA; LIMA; DI PAOLO, 2007). 

A contribuição da teoria dos atos de fala se dá pela ideia de que a fala é uma ação 

equivalente a qualquer outra, é ação no mundo, capaz de fazer coisas. De acordo com Austin 

(apud ÍÑIGUEZ, 2004) quando falamos, não estamos expressando um significado, mas 

estamos produzindo algo, assim, falar se regula do mesmo modo que todas as ações dos 

indivíduos. Portanto a linguagem não permite apenas descrever o mundo, ou expressar algum 

significado, mas também possibilita fazer coisas.  

Austin estabelece a distinção entre as expressões constatativas, que são aquelas que 

descrevem o mundo e as coisas que formam parte desse mundo, comumente chamadas de 

expressões afirmativas, descritivas ou relatos, e as expressões performativas, que são aquelas 

expressões que emitidas em determinadas circunstâncias, não se limitariam a uma mera 

descrição do enunciado, mas também fazem, executam e realizam a situação (IÑIGUEZ, 

2004). Elas não serviriam para descrever nada, mas sim para executar atos.  

É a partir dessa distinção que Austin desloca a discussão da ideia de que as afirmações 

se localizariam num espaço conceitual de onde se poderia representar algum aspecto do 

mundo, e direciona a atenção para as afirmações como ações realizadas em determinados 

contextos com a intenção de obter determinados resultados (POTTER, 1998). Porém Austin 

conclui que as expressões constatativas também realizam ações. Assim, afirma que as 

sentenças ao mesmo tempo em que descrevem também fazem coisas, e abandona a distinção 
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entre essas duas classes de enunciados, a reorganiza e desenvolve a teoria dos atos de fala 

(DINIZ, 2010). 

Portanto, é diante desse novo movimento que surgem diferentes posições teóricas, que 

apresentam inconsistência entre si, mas que exibem algumas características semelhantes. Em 

primeiro lugar, todos eles tendem a serem movimentos de oposição às ciências sociais 

tradicionais, e em particular aos seus pressupostos realistas (POTTER, 1996). Ainda segundo 

esse autor, outra característica em comum é que eles tendem a enfatizar o modo como a mente 

e a ação são contingentes em formas culturais específicas. Em terceiro lugar, todos eles 

tendem a tratar o discurso como o princípio organizador central da construção da realidade.  

 

3.3 Psicologia e Construcionismo Social  

 

A partir dos anos 70, quando ocorre a ruptura com um saber científico empenhado em 

descobrir a verdade dos fenômenos, se desenvolve a perspectiva construcionista social 

(CORTEZ, 2010; CASTANÕN, 2004). O construcionismo surge a partir dos 

descontentamentos em relação ao pensamento moderno vigente. Esses pensamentos 

conferiam à ciência positivista o papel de desvendar as verdades do mundo. Para sustentar 

este estatuto, a ciência tinha que se colocar acima e fora do mundo, para, por meio da suposta 

neutralidade, ser capaz de apreender a verdade dos fenômenos (CORTEZ, 2010). 

O empirismo tradicional sustenta que a experiência é a pedra angular da objetividade; 

as hipóteses devem ser confirmadas ou confrontadas em virtude dos dados sensíveis, ideia 

contrária ao ponto de vista construcionista, que afirma que ambos os conceitos de experiência 

e de dados sensíveis estão colocados em questão (GERGEN, 2009). Para os pensadores dessa 

corrente, esses conceitos não seriam capazes de produzir verdades absolutas.  

De acordo com Gergen (1985, apud DINIZ, 2010), o construcionismo busca superar o 

dualismo que norteia as teorias empiristas e racionalistas, além de procurar localizar o 

conhecimento no interior dos processos de intercâmbio social, contestando fortemente a 

concepção positivista-empirista do conhecimento e a visão tradicional de que as teorias 

servem para refletir ou mapear a realidade de uma forma direta ou descontextualizada. 

A efervescência teórica provocada por esse movimento e a agitação dos movimentos 

sociais e universitários desencadeou a chamada crise da psicologia social, suscitando novas 

formas de fazer psicologia, entre elas, as pesquisas pautadas numa perspectiva construcionista 

do conhecimento (CORTEZ, 2010). Segundo o autor, essas crises surgiram por conta das 

pesquisas representarem muitas vezes um exibicionismo teórico empobrecido de relevância 
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social, o que gerou uma insatisfação fundamental com a epistemologia positivista que 

fundamentava as pesquisas em psicologia.  

Kenneth Gergen em sua celebre obra “Social Psychology as History”, argumenta que 

apesar dos métodos de pesquisa em Psicologia Social serem de caráter científico, as teorias 

sobre o comportamento social são primariamente reflexões sobre a história contemporânea 

(CASTANÕN, 2004).  

Ao tentar obter o status de ciência, a Psicologia Social acaba assumindo um caráter 

reducionista e não consegue responder a algumas demandas sociais.  

Dessa forma, ao assumir esse caráter, a Psicologia Social não deu atenção aos detalhes 

e refinamentos sociais, além disso, não possibilitou tempo necessário para reflexões mais 

profundas ao debate e a ação contra a dominação entendida como algo natural e homogêneo 

(IÑIGUEZ, 2004).  

Portanto, esse movimento aponta que aquilo que consideramos como experiência do 

mundo não é um produto da indução, ou da construção e avaliação de hipóteses gerais e não 

determinam por si só os termos em que o mundo é compreendido (GERGEN, 2009). O que se 

confronta, portanto, é a tradicional concepção ocidental de um conhecimento objetivo, 

individualista e a-histórico. Os processos sociais teriam características que as regras 

científicas, com seus métodos, e os laboratórios sociais são incapazes de abarcar (CAMPOS, 

2012).  

Portanto, criticava-se fundamentalmente a ideia de que a psicologia tinha que seguir os 

pressupostos das ciências naturais. Logo, refutavam-se os princípios básicos do otimismo 

epistemológico, do realismo ontológico, do método empírico de investigação da realidade, da 

regularidade do objeto e do progresso científico (Gergen, 2007). No Realismo Ontológico se 

tem a crença de que o objeto existe independentemente da mente do observador, a crença na 

estabilidade, pelo menos em alguns de seus aspectos, do objeto que se estuda, está ligada ao 

princípio da Regularidade do Objeto; a crença de que através do método adequado, podemos 

vir a conhecer algo sobre o objeto, relaciona-se com o Otimismo Epistemológico; e, por 

último e não menos importante, a crença de que podemos representar adequada e 

estavelmente o mundo através da linguagem, o Representacionismo (CASTANÕN, 2004). 

Diante desses pressupostos, o construcionismo assume uma postura marcadamente 

antiessencialista, pois compreende que as pessoas e o mundo são resultado de processos 

sociais específicos. Então, quando se define um objeto no mundo, elegem-se certas 

características e não outras, com base em referências e padrões estabelecidos socialmente 

(CORTEZ, 2010).  
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Além disso, essa perspectiva não oferece regras fundamentais de garantia e, neste 

sentido, é relativista. Por causa da dependência inerente dos sistemas de conhecimento em 

comunidades de inteligibilidade compartilhada, a atividade científica será sempre em grande 

medida governada por regras normativas (GERGEN, 2009). Entretanto, o construcionismo 

percebe estas regras situadas histórica e culturalmente – sujeitas, portanto, à crítica e à 

transformação. 

Assim sendo, esse movimento tem uma preocupação com os processos pelos quais as 

habilidades humanas, as experiências, o senso comum e o conhecimento científico são 

produzidos, e reproduzidos pelas comunidades humanas (POTTER, 1996). Essa construção 

do conhecimento e das realidades não é algo que se reproduz a partir da mente, mas acontece 

a partir das interações sociais, do contexto e da história da comunidade.   

Partindo desse ponto, o grau com que uma dada forma de entendimento prevalece ou 

se sustenta através do tempo não depende fundamentalmente da validade empírica da 

perspectiva em questão, mas das vicissitudes dos processos sociais (GERGEN, 2009). Desse 

modo, as descrições e explicações sobre o mundo constituem, elas próprias, formas de ação 

social e não algo que está na mente. Assim sendo, as construções discursivas dos profissionais 

sobre a família do usuário de drogas estão entrelaçadas no amplo leque de outras atividades 

humanas. 

 

3.4 A Psicologia Social Discursiva: discurso e linguagem 

 

Segundo Iñigez (2004), o enfoque metodológico da Psicologia Social Discursiva é 

utilizado para definir uma variedade de métodos empíricos e que contribuem no estudo de 

diversos temas, que abrangem das interações sociais aos problemas sociais como a exclusão 

social, a diferença de gênero, o racismo e o uso e abuso de drogas.  

Distanciando-se de estudos tradicionais, estuda as relações feitas através de 

conversação e textos e considera como essas relações são feitas, em quais recursos se baseiam 

e como se relacionam com questões mais amplas na vida social (POTTER, 1998). Assim, a 

abordagem não está no que se produz a partir da mente, e sim como os profissionais 

constroem a realidade a partir de estratégias linguísticas.  

Os estudos em Psicologia Social Discursiva têm focado na maneira pela qual as 

descrições são construídas pelos sujeitos de modo a se tornarem factuais e a forma pelas quais 

os conceitos psicológicos podem ser compreendidos a partir de seu papel na interação 

(POTTER, 2003). De tal modo, não definem essas descrições a partir de algo interno ao 
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sujeito, ligado a cognição, mas sim, a partir das interações no cotidiano. Portanto, esse estudo 

não compreende os relatos dos profissionais sobre família como expressões de seu mundo 

mental, compreende esses relatos como ações situadas.   

Partindo desses pressupostos, a Psicologia Social Discursiva apresenta três premissas 

centrais. A primeira delas é o interesse em saber como as pessoas constroem a “realidade”; 

segundo é a consideração da linguagem como construtora de “realidades”; e por fim a 

compreensão da linguagem como uma prática social. Nesse sentido, prioriza-se o momento da 

interação social, em que estão sendo produzidos novos sentidos, abrindo espaços para novas 

construções, considerando que antigos e novos conceitos se articulam e constroem repertórios 

através da linguagem (PINTO, 2007).  

Assim a Psicologia Social Discursiva centra a sua atenção naquilo que o uso da 

linguagem pode trazer de concreto, investigando como as pessoas usam os discursos 

disponíveis de forma flexível na criação e negociação de representações do mundo e 

identidades na interação e analisar as consequências sociais dessa construção discursiva 

(JORGESEN; PHILLIPS, 2002). Partindo desta perspectiva, determinados discursos sobre a 

família estão formando e transformando o pensamento social. Destarte, questionamos sobre o 

papel desses processos sociais na reprodução e na mudança social e cultural, investigando se 

os discursos construídos pelos entrevistados contribuem para a mudança na forma de perceber 

o uso e abuso de drogas e o papel da família nesse processo, ou contribui para reproduzir 

práticas arraigadas em modelos antigos, guiados por práticas manicomiais.  

Na Psicologia Social Discursiva, a linguagem é vista numa perspectiva pragmática. A 

visão pragmática da linguagem não está interessada em buscar um discurso verdadeiro que 

existe por trás de um discurso aparente, mas em analisar o discurso tal como é construído 

(PINTO, 2011).  Na medida em que se concebe a linguagem como ação no mundo e não 

como representação das coisas, chama-se atenção para o seu “caráter atributivo, constituinte, 

provocador de regularidades e de descontinuidades, ou seja, ao mesmo tempo em que 

possibilita a estabilidade de certos acontecimentos, maneiras de ser ou subjetivações, ethos, 

saberes e poderes, também pode se configurar como um campo de resistências e rupturas” 

(MELLO; SILVA; LIMA; DI PAOLO, 2007. p. 29). 

Potter (1998) utiliza duas metáforas para ilustrar a forma como a psicologia discursiva 

entende a linguagem. A metáfora do espelho serve para explicar como a ciência tradicional 

estuda a linguagem, pois advoga que a linguagem reflete a realidade tal como ela é e quando 

relatamos acontecimentos ou descrições, por exemplo, estamos realizando uma representação 

cujo conteúdo pode ser considerado factual e verdadeiro, em que se aproxima de um bom 



39 

 

reflexo do real, ou pode ser considerada mentira, falsidade ou deturpação, se o espelho parece 

deformado (POTTER, 1998). A metáfora da construção tem semelhança com a forma como a 

Psicologia Social Discursiva concebe a linguagem. Segundo Potter (1998) as descrições e 

relatos, em vez de simplesmente refletirem a realidade como um espelho, constroem a 

realidade. Além disso, num segundo nível essas próprias descrições que são construídas, são 

uma atividade humana, e, assim, poderiam ser feitas de outras formas. Ou seja, elas são 

construtivas e construídas.  

Portanto, a linguagem é estruturada de acordo com diferentes padrões ou “discursos” 

que as declarações das pessoas seguem quando tomam parte em diferentes domínios da vida 

social, sendo exemplos familiares o “discurso médico” e o "discurso político" (JORGESEN; 

PHILLIPS, 2002). Desse modo, não há relatos e descrições últimas sobre o mundo, mas 

versões construídas a partir desses discursos. 

A linguagem será concebida, portanto, como condição de possibilidade para a 

configuração da realidade na medida em que é uma prática que provoca efeitos, fazendo parte 

das construções, manutenções e mudanças que perpassam as relações sociais (MÉLLO 

SILVA; LIMA; DI PAOLO, 2007). 

Desse modo, é importante esclarecer a distinção entre linguagem e discurso. O 

discurso é a linguagem enquanto prática social determinada por estruturas sociais, ou seja, as 

regras e/ou conjuntos de relações de transformação organizadas como propriedades dos 

sistemas sociais. Ao aceitar essa premissa, estamos aceitando também que a estrutura social 

determina, dessa forma, as condições de produção do discurso (IÑIGUEZ, 2004). 

Assim sendo, o discurso vive na arena da vida social, e sendo uma prática cotidiana da 

linguagem, é orientada a partir de outro, não podendo ser excluída de sua existência social 

(CAMPOS, 2012). Não pode ser visto de maneira descontextualizada da realidade a qual ele é 

produzido. O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social 

que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem; suas próprias normas e convenções, 

como também relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes (LEITE, 2012).  

Um dos aspectos fundamentais na Psicologia Social Discursiva é que o discurso está 

orientado para a ação. Esta se localiza nesse enfoque, à medida que ela está interessada nas 

práticas discursivas das pessoas e em sua organização em diferentes tipos de contextos. O 

foco deixa de se localizar na cognição ou qualquer outra entidade psicológica interna ao 

sujeito e passa para a ação (RASERA, 2013). Da mesma forma, o discurso é o objeto de 

estudo em si, e não sua capacidade de espelhar ou dar acesso a outra realidade.  
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Partindo desse princípio, Wetherell e Potter (1996) afirmam que o discurso é 

construído, em parte, com base no fato de que ele está conscientemente ou não orientado para 

a ação, e assim, para atingir os nossos próprios interesses, variamos o que falamos.  

Na Psicologia Social Discursiva, quatro temas são privilegiados na análise de discurso: 

a função, a construção, a variação e a retórica. 

 Os discursos são vistos a partir de sua função a partir da ideia de que estes são usados 

para fazer coisas, porém muitas vezes essas funções não estão explícitas, sendo preciso fazer 

uma leitura do contexto em que o discurso está inserido (CAMPOS, 2012).  Muitas vezes o 

falante não deixa explícita a função do discurso, pois tem boas razões para não explicar a 

natureza exata de suas expressões.  

Ao escolher alguns repertórios ao invés de outros, as pessoas procuram atingir 

determinados objetivos com aquele discurso, mesmo que não deixem claro qual a função da 

sua fala. Para Potter e Wetherell (1987), as pessoas usam a linguagem para fazer diferentes 

coisas: através da linguagem as pessoas ordenam, questionam, solicitam, acusam, se 

defendem, etc. 

Em relação a construção, esta tem três sentidos na Psicologia Social Discursiva. O 

primeiro deles é que o discurso é fabricado a partir de recursos pré-existentes, o segundo é 

que a montagem de um discurso envolve escolha ou seleção dentre várias possibilidades e o 

terceiro sentido diz respeito ao pressuposto construcionista segundo o qual na maior parte do 

tempo lidamos com o mundo em termos de construções discursivas ou versões (POTTER; 

WETHERELL; EDWARDS, 1990).   

A variação surge da observação de que a fala cotidiana muda constantemente de 

função a partir da transformação de seu contexto. Desse modo, também podemos pensar sobre 

como podemos descrever de maneira diferente, em diferentes situações, uma mesma pessoa, 

de acordo com as intenções que se pretende com aquele discurso (PINTO, 2011). Os 

discursos acerca de um determinado tema podem variar tanto em nível grupal, quanto nas 

diferentes intervenções discursivas de um mesmo indivíduo.  

A presença da variabilidade nos discursos é decorrente, em parte, das diversas funções 

para que a linguagem é utilizada. Os discursos que são construídos não se constituem como 

meros reflexos da realidade, mas são versões que procuram atingir determinados objetivos 

sendo que um mesmo fenômeno pode ser descrito de uma grande variedade de maneiras, 

possibilitando dar conta de distintas versões (POTTER; WETHERELL, 1987; CAMPOS, 

2012). Neste sentido, diferentes tipos de atividades produzem diferentes tipos de discursos. 

Porém a variabilidade discursiva não é somente um produto de considerações estratégicas, 
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mas também do próprio senso comum e da existência de valores e ideologias em conflito na 

sociedade (BILLIG, 2008).  

De acordo com Pinto (2011), ao utilizar contribuições da retórica, a Psicologia Social 

Discursiva “busca compreender o discurso como produzido por pessoas que mobilizam 

recursos para produzirem determinados efeitos, sendo um destes efeitos a construção de um 

discurso verdadeiro, em detrimento de outros” (p. 62).   

Nesse contexto, se levam em consideração as opiniões que o orador tem a intenção de 

tornar verídicas, ou seja, o objetivo que ele tem de convencer seu público. Contudo, nele se 

encontram também as opiniões divergentes que estão sendo contestadas, seja de modo 

implícito ou explícito (BILLIG, 2008). Na técnica da retórica, o orador está mais preocupado 

com o estilo do discurso, do que com o conteúdo, procurando produzir um discurso 

convincente.   

Ao utilizar-se da retórica, o falante não expõe os lados de uma única questão, mas 

constrói um discurso que torne convincente um desses lados (BILLIG, 2008). Assim, os 

discursos “são feitos para persuadir alguém a seguir um determinado curso de ação ou para 

dissuadi-lo da mesma coisa” (p. 153).  

Portanto, os discursos são orientados para a ação em contextos nos quais haja a 

possibilidade de argumentação, produzindo efeitos sobre as relações sociais. Dessa forma, um 

sujeito pode, simultaneamente, justificar uma determinada posição e, combater discursos 

alternativos (BILLIG, 2008). Ainda segundo esse autor, muitas questões psicológicas 

poderiam ser esclarecidas se focássemos na dimensão argumentativa da vida social, atentando 

para a importância de se fazer um resgate da antiga tradição da retórica na tentativa de 

elucidar como o discurso pode ser organizado a fim de se tornar persuasivo. 

Vale salientar, que esses conceitos não devem ser analisados independentes um do 

outro, uma vez que são complementares, sendo que a análise de um conceito pode levar a 

análise de outro, estando, portanto interligados.  
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4. Capítulo 3: Procedimentos Metodológicos  

 

 

Para a realização do estudo foi utilizada a metodologia qualitativa. Esse tipo de 

metodologia permite abordar de maneira mais aprofundada significados, motivações, valores 

e crenças (BONI; QUARESMA, 2005).  

É preciso deixar claro então que as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, 

de modo geral, a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e 

grupais, realizando um exame intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em 

profundidade (MARTINS, 2004). 

 

4.1 Participantes  

 

Participaram da pesquisa 20 técnicos de CAPSad da cidade de Recife, homens e 

mulheres adultos que trabalham no serviço há mais de três meses. São psicólogos, médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais que estão 

envolvidos, direta ou indiretamente, com as atividades com a família dos usuários.  

Em relação ao sexo, foram entrevistados 02 (dois) homens e 18 (mulheres). Quanto à 

profissão foram entrevistados 02 (dois médicos), sendo 01 (um) psiquiatra e 01 (um) clínico 

geral, 06 (seis) assistentes sociais, 04 (quatro) terapeutas ocupacionais, 01 (uma) educadora 

física, 03 (três) enfermeiras, 03 (três) psicólogas e 01 (um) farmacêutico. As idades dos 

participantes variaram de 23 a 54 anos.  

Quanto à religião, 16 entrevistados se declararam cristãos, uma entrevistada se 

declarou espírita, duas entrevistadas se declararam sem religião e uma entrevistada se 

declarou heikeniana.  

Na apresentação dos resultados, que veremos mais adiante neste trabalho, todos os 

entrevistados recebem nomes fictícios como forma de preservar suas identidades. 

 

 

4.2 Critério de inclusão e exclusão 

Como critério de inclusão, participaram da pesquisa, profissionais de nível superior que 

trabalham nos Centros de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) de Recife.  
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Foram excluídos da pesquisa profissionais que não tem o ensino superior completo e que 

trabalhem a menos de três meses no serviço. 

 

4.3  Local de realização da coleta 

 

A pesquisa foi realizada em CAPSad da cidade de Recife-PE. De acordo com a gerencia 

de saúde mental (2013), atualmente existem seis CAPSad em Recife. A média de usuários 

atendidos em cada CAPSad é de 150, portanto, cerca de 900 usuários estão diretamente 

admitidos. Além disso, o tratamento está voltado para familiares e responsáveis dos usuários. 

Os CAPSad funcionam como regulares do fluxo de usuários diante de suas necessidades que 

podem ser: tratamento de desintoxicação em hospital geral, atendimento ambulatorial, 

acompanhamento domiciliar/comunitário, e albergamento terapêutico temporário. 

 Dessa forma, após contato com as instituições para autorização da pesquisa, as entrevistas 

foram realizadas com os profissionais. Dos seis CAPSad, foram realizadas entrevistas em 

quatro, de acordo com a disponibilidade dos serviços e dos técnicos. A pesquisa foi realizada 

nos seguintes serviços:  

O CAPSad CPTRA (Centro de Prevenção de Tratamento e reabilitação). Esse serviço 

existe desde 1990, mas apenas em 2004 foi transformado em CAPSad II. O serviço conta com 

16 profissionais de nível superior, sendo 03 (três) psicólogos, 04 (quatro) assistentes sociais, 

03 (três) terapeutas ocupacionais, 02 (dois) enfermeiros, 03 (três) psiquiatras e 01 (um) 

médico clínico. Esse serviço está em processo de transição para tornar-se CAPSad III, e 

funcionará 24 horas. Nesse local foram entrevistados 05 (cinco) profissionais: 01 (um) 

psiquiatra, 01 (um) psicólogo, 02 (dois) assistentes sociais e 01 (um) terapeuta ocupacional.  

O CAPSad II Espaço Prof. Luiz Cerqueira foi inaugurado em 2004 e está em processo de 

transição para tornar-se CAPSad III. Esse serviço atende crianças e adolescentes que são 

usuários de drogas. O serviço conta com 20 (vinte) profissionais de nível superior sendo 02 

(dois) psicólogos, 01 (um) assistente social, 03 (três) terapeutas ocupacionais, 08 (oito) 

enfermeiros, 01 (um) psiquiatra e 02 (dois) médicos clínicos, 01 (um) farmacêutico e 02 

(dois) educadores físicos. Nesse serviço foram entrevistados 06 (seis) profissionais: 01 (uma) 

médica, 01 (uma) assistente social, 01 (uma) psicóloga, 02 (duas) enfermeiras e 01 (uma) 

terapeuta ocupacional.  

O CAPSad Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana que foi inaugurado em 

1986 e funciona das 8:00 as 21:00 horas. Trabalha com o número de 19 profissionais sendo, 
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03 (três) psicólogos, 04 (quatro) assistentes sociais, 02 (dois) terapeutas ocupacionais, 03 

(três) enfermeiros, 02 (dois) psiquiatras e 01 (um) médico clínico) 01 (um) sanitarista, 01 

(um) farmacêutico e 02 (dois) educadores físicos. Foram entrevistados cinco profissionais: 01 

(uma) educadora física, 01 (uma) terapeuta ocupacional, 01 (uma) assistente social, 01 (uma) 

enfermeira e 01 (uma) psicóloga. Esse serviço também está em processo de transição para 

tornar-se CAPSad III, e funcionará 24 horas. 

O CAPSad – Estação Vicente Araújo foi inaugurado em 2005. Trabalha com o número de 

16 profissionais sendo 01 (um) farmacêutico, 03 (três) psicólogos, 04 (quatro) assistentes 

sociais, 03 (três) terapeutas ocupacionais, 03 (dois) enfermeiros e 02 (dois) médicos. Nesse 

serviço foram entrevistados 04 (quatro) profissionais: 01 (um) farmacêutico, 01 (uma) 

assistente social, 01 (uma) terapeuta ocupacional e 01 (uma) psicóloga.  

 

4.4 Instrumento de Pesquisa 

 

Para coleta dos dados foi necessário o planejamento da coleta de informações, havendo a 

necessidade de um projeto de questões que atingissem os objetivos pretendidos, a adequação 

da sequência de perguntas, bem como a elaboração de roteiros que atingissem os objetivos da 

pesquisa.    

Dessa forma, para atingir esses objetivos, foi utilizada como técnica a entrevista semi-

estruturada, por se tratar de um instrumento flexível de coleta de dados. A técnica da 

entrevista semi-estruturada é um dos principais meios para se realizar a coleta de dados. 

Como afirma Triviños (2002, p. 146), a entrevista semi-estruturada “parte de certos 

questionamentos básicos que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante”. Dessa forma, os questionamentos dariam frutos a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos entrevistados. 

Para Manzini (1991, p. 154), esse tipo de entrevista está focalizada em um assunto 

sobre o qual elaboramos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões que se façam necessárias no momento da entrevista. O pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas e ficar atento para dirigir, no momento que achar 

oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para 

elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o 

informante tenha dificuldades com o tema (BONI; QUARESMA, 2005). 
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Assim, criamos um roteiro de entrevista que pudesse atender os objetivos da pesquisa (ver 

apêndice). 

 

4.5 Procedimentos de Coleta 

 

Após aprovação no Comitê de Ética e o contato com a instituição que foi realizada a 

pesquisa, para explicar a proposta da pesquisa e obter consentimento para a execução do 

estudo, foi realizada a coleta de dados com os técnicos que trabalham nos serviços acima 

explicitados. Portanto, seguindo os critérios para escolha dos participantes, foi solicitado que 

estes concedessem uma entrevista com perguntas que tinham como objetivo atender aos 

objetivos do projeto. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril de 2015, período necessário para 

entrar em contato com o serviço e realizar as entrevistas com os profissionais que haviam se 

disponibilizado.  

 

4.6 Procedimentos de Análise 

 

Os dados foram analisados a partir da perspectiva da análise de discurso, perspectiva 

que se centra na conversa e textos como práticas sociais, e nos recursos utilizados para 

permitir essas práticas. Com o seu advento, não houve só a incorporação de uma ferramenta 

metodológica, mas de uma variedade de métodos qualitativos na psicologia social. Além 

disso, também se introduziu uma perspectiva teórica que se baseia na noção de que a 

linguagem ordena as percepções e constrói realidades, mostrando como a linguagem pode ser 

usada para construir e criar a interação social e diversos mundos sociais (POTTER; 

WETHERELL, 1987). 

Ao invés de tentar explicar as ações como consequência de processos mentais ou 

entidades, o interesse tem sido em como noções mentalísticas são construídos e utilizados nas 

interações (POTTER, 1996). Esse autor ainda chama atenção para duas características da 

Análise de Discurso. Em primeiro lugar, a análise do discurso não é apenas um método, mas é 

toda uma perspectiva sobre a vida social e a pesquisa desta vida, e, em segundo lugar, que 

todos os métodos envolvem uma gama de pressupostos teóricos. 
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Portanto, o discurso não é apenas um caminho secundário para outra realidade, mas os 

analistas de discurso estão interessados no discurso em si, no conteúdo e na organização dos 

textos (GILL, 2003). Assim, ele passa a ser o principal foco da investigação.  

A análise de discurso é utilizada em diferentes disciplinas e perspectivas teóricas. 

Dessa forma, essa metodologia se constitui como análise de qualquer material discursivo e 

tem como objetivo “obtener un mejor entendimiento de la vida social y de la interaccion 

social a traves del estudio de textos sociales” (POTTER; WETHERELL, 1987, p. 3). 

Nessa perspectiva, o objetivo primário não é resolver quais das declarações sobre o 

mundo no material de pesquisa estão certos e quais estão errados, o analista tem que trabalhar 

com o que realmente foi dito ou escrito, explorando padrões através das declarações e 

identificar as consequências sociais das diferentes representações da realidade (JORGESEN; 

PHILLIPS, 2002). 

Seguindo esses pressupostos, na análise das falas, após a realização das entrevistas 

foram feitas as transcrições dos dados. Após a transcrição, foram realizadas leituras repetidas 

que familiarizaram os pesquisadores com os relatos transcritos de modo que pudessem tomar 

decisões mais claras sobre aquilo que estava sendo dito. Depois disso organizamos os relatos 

em categorias relacionadas com os interesses da pesquisa. Depois disso procuramos 

identificar os diferentes tipos de ações realizadas por esses textos (POTTER; WETHERELL, 

1987).  

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

Antes do início da pesquisa, esta foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Pernambuco - UFPE. No que diz respeito à ética na pesquisa, 

pensamos que a ciência não deve buscar verdades; mas sim utilidades, não um raso 

utilitarismo, mas no sentido ético: a utilidade como ética da ciência (SILVA, 2008). Desse 

modo, ela não se pretende verdadeira; mas útil. Para abdicar da sua tirania é preciso que abra 

mão também de sua paixão incondicional pelas verdades absolutas.  

 Certamente, a ética e a pesquisa acadêmica devem ser campos próximos, sendo 

concretizada por valores compartilhados universais, como são os direitos humanos, a proteção 

às populações vulneráveis e a proteção da ciência como um bem público (DINIZ, 2008). 

Desse modo, foram repassados aos entrevistados algumas informação do projeto bem como 
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será mantido em sigilo a identidade destes para que não haja riscos para o participante. O 

material coletado será arquivado no computador pessoal da pesquisadora. 

“A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP e o 

cronograma foi devidamente cumprido. O orçamento foi de inteira responsabilidade do 

pesquisador principal”. 

Cumpre lembrar ainda que se tem a intenção de socializar os resultados da pesquisa com 

os técnicos vinculados aos órgãos que compõem a Coordenação de Saúde Mental do 

município, além de divulgar os resultados da pesquisa em congressos e periódicos científicos 

da área. 
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5. Capítulo 4: Descrevendo as famílias dos usuários  

 

Este capítulo é o primeiro dedicado à apresentação da análise dos dados. Nele 

apresentamos as descrições dos técnicos do CAPSad sobre as famílias dos usuários do 

serviço.  

Em seus relatos, os técnicos destacam os diferentes padrões familiares presentes na 

contemporaneidade. Porém, tacitamente demonstram uma preferência pelo padrão tradicional 

de constituição familiar, ao associarem o uso de drogas a uma suposta desestruturação 

familiar. Nesses relatos, a família é sutilmente responsabilizada pelo uso ou abuso de drogas 

dos seus parentes.  

 

 

5.1 Padrões familiares do usuário de drogas 

 

Os entrevistados descrevem diferentes padrões familiares quando falam das famílias 

dos usuários de drogas. Em um desses padrões, as mães assumem todas as responsabilidades 

pelo tratamento dos filhos usuários de drogas, já o pai ou não existe ou não participa do 

tratamento por diferentes razões: 

   

A presença é mais da mãe, essa situação anterior é quando vem a mãe 

e o pai, mas quando vem mais a mãe, a maioria vem só com a mãe 

porque o pai não existe, ou não conhece quem é o pai, as crianças não 

conhecem quem é o pai ou conhece mas o pai não é presente, ou está 

morto, por briga, ou está preso. Geralmente quando está morto, foi por 

tráfico de drogas, entendeu? Geralmente a situação é essa (Rita, 

médica, 29 anos). 

 

Geralmente assim quem vem muito é a mãe, o pai não está presente e 

às vezes não tem, a família é muito dirigida, gerenciada pela mãe, mas 

às vezes a gente consegue buscar uma tia que está perto ou irmão mais 

velho, cobra desse pai também, para fazer a articulação para que os 

dois se comprometam com o tratamento, acompanhamento desse 

jovem. Não só aqui como em casa também, e assim é mais ou menos 

nessa perspectiva (Socorro, Assistente social, 48 anos). 

 

[...] Aí vem muito fragilizado, traz uma sobrecarga emocional, muitas 

vezes são mulheres ao invés... Que estão nessa... Segurando o 

tratamento, dando andamento com o seu usuário, que a gente vê que 

no nosso grupo a maioria são mulheres, são mães, ou irmãs, ou ex 

mulheres, ou mulhe... Namoradas que vem, o sexo masculino, pais ou 

irmãos é muito reduzido.   
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Pesquisadora: A presença maior é de mulher.   

Entrevistada: No cuidar. E vem muito a questão do cuidar ainda. 

Historicamente a questão do cuidar fica muito, infelizmente, fica 

restrito a mulher né, do cuidado do alguém doente. E dependência fica 

muito visível o gênero feminino no cuidado (Eduarda, Assistente 

social, 40 anos). 

  

 As falas dos entrevistados acima descrevem um modelo de família que tem se tornado 

predominante atualmente, aquele em que a família passa a ser chefiada pela mãe, em oposição 

aos modelos tradicionais que tem o pai como a figura central. Nas falas dos entrevistados, 

essa constituição familiar é avaliada de forma negativa, em razão da sobrecarga emocional 

que acarretaria para a mãe e para as mulheres de uma forma geral.  

Na fala de Rita, esse modelo de família predomina no caso dos usuários de drogas: “a 

maioria vem só com a mãe porque o pai não existe, ou não conhece quem é o pai, as crianças 

não conhecem quem é o pai ou conhece mais o pai não é presente”. Segundo Rita, a ausência 

da figura paterna se dá muitas vezes em razão do tráfico de drogas.  No mesmo sentido, no 

relato de Socorro, na família do usuário ou o pai não existe ou “não está presente”. Fala do 

seu esforço e o da equipe no sentido de trazer não só o pai, como outros membros da família 

para o tratamento. Assim sendo, ressalta um discurso que defende a importância da presença 

tanto do pai quanto da mãe na vida do sujeito.  

Eduarda também ressalta a ausência do pai nos cuidados relativos aos filhos usuários 

de drogas, principalmente nas atividades realizadas pelo serviço. Nos relatos de Socorro e 

Eduarda falam um modelo de família tradicional que é mencionado na literatura (WAGNER, 

2003 apud PERUCCHINI; BEIRÃO, 2007), modelo em que cabe à mulher cuidar dos 

membros da família e da casa enquanto o pai fica responsável pelo sustento dos seus 

familiares.  

Rita e Socorro mencionam a ausência paterna em várias dessas famílias que 

frequentam o serviço. Em relação a essa forma de constituição, vale destacar a pesquisa 

realizada por Amazonas et. al. (2003) sobre o perfil da família de crianças das classes 

trabalhadoras, em que eles apontam que a maioria dessas famílias se organiza em torno de 

mulheres, sendo as figuras masculinas fragilizadas pelo desemprego, uso de álcool ou outras 

drogas.  Assim, a centralidade das mulheres se manifesta, entre outras formas, através dos 

cuidados dedicados às crianças, porém, agora acrescidos pelo papel de provedoras destas 

famílias, muitas vezes como únicas provedoras.   
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Mesmo enfatizando a presença dessa constituição familiar, os técnicos atentam 

implicitamente para a presença de outras constituições familiares, uma vez que não constroem 

um discurso generalizante ao utilizar termos como “geralmente” e “muitas vezes”.   

Porém, quando os técnicos descrevem esse tipo de constituição familiar de forma 

negativa, defendem implicitamente o modelo de família nuclear, uma vez que, além de 

apontarem para os problemas por conta da ausência do pai, explicitam a importância desta 

figura no sistema familiar e os esforços em trazer esse membro da família para as atividades 

do serviço.  

Porém esta não é a única forma de constituição familiar descrita pelos técnicos. Nos 

relatos abaixo, não se descreve um padrão único, mas diversas formas de organização familiar 

do usuário do serviço: 

 

Pesquisadora: Como se apresenta essa família que chega aqui? 

Existem vários modelos de família, existem vários tipos. Então assim, 

tem usuário que vem com a família dele própria, a que ele nasceu, tem 

usuário que vem com a família emprestada, ou seja ele é adotado por 

um outro familiar de um outro parente, então assim, os modelos de 

família que tem se apresentado aqui são variados, desde usuário que 

vem aqui com, a família dele se resume ao parceiro, ou conjunge, 

então eu não posso te dizer que tem um modelo pronto. 

[...] Isso depende da realidade dele, da vivência, do tempo de 

substância, porque até a própria substância adoece o paciente e adoece 

a família que já está cansada, que não acompanha, mas esse paciente, 

não porque não quer, mas porque não tem estrutura emocional para 

isso então às vezes ele vem com o parente de um outro usuário que 

resolveu adotá-lo para ajudar, então as vezes ele não tem família aqui, 

ele vem de outro estado, ele vem com a namorada, ou vem com a 

esposa, não sei assim, não dá para te dizer se a gente segue, se aqui o 

perfil é muito justinho não. O que mais aparece é pai, mãe, ou então 

mãe, muito pouco pai, mas principalmente mãe e irmão, é mais isso 

[...] (Patrícia, psiquiatra, 37 anos). 

  

Entrevistado: É muito importante porque é com esse familiar que ele 

vai ser ou pode ser restruturado. É com esse familiar que ele pode ser 

resgatado. Embora o familiar que a gente trata em CAPS não é 

familiar assim que nem pai, mãe e irmão. É uma visão de família mais 

ampliada.  

Pesquisadora: Hunrrum. 

Entrevistado: Tá? Pode ser um vizinho, pode ser um patrão. Pode ser 

um patrão, pode ser uma ex-esposa, num é? É aquele que se coloca no 

lugar de família, que ele reconhece como família para poder ajudá-lo 

(Elisa, psicóloga, 50 anos). 

 

Pesquisadora: Você acha que poderia ter uma clareza maior sobre a 

família. 

Entrevistado: Isso precisa. Eu acho que, é... É... É de suma 

importância saber o que é a família, como ela se constitui, não é esse 
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saber como a gente sabe, pai, mãe, e agora o modelo familiar já 

mudou né, está mudando, a questão da homoafetividade, é, então isso 

já vai trazer novos né, novos desdobramentos no processo. Mas assim, 

saber dessa dinâmica a fundo, de como intervir de uma forma mais 

salutar, de uma forma mais que vá atingir o objetivo do tratamento do 

sujeito entende? Porque trabalhar com família eu acho muito 

complexo, eu não vejo o tratamento da dependência química sem 

família. Alias a família para mim é a base de tudo. É onde surge tudo. 

Os bodes expiratórios e por aí vai (Carlos, TO, 53 anos). 

 

 

Essa diversidade de configurações familiares se apresenta em algumas falas como uma 

decorrência do uso de drogas. Nesses relatos, em alguns casos as famílias mais cansadas 

terminam por se afastar e o usuário é adotado por outra pessoa. Isso fica evidente no discurso 

de Patrícia, uma vez que associa a perda de vínculos ao tempo e quantidade de uso.  Em seu 

relato alguns padrões familiares encontrados entre os usuários parecem decorrer de mudanças 

sociais mais amplas, outras parecem decorrer do uso de drogas.  

Patrícia posiciona uma família que não tem mais “estrutura emocional” para enfrentar 

o problema e por isso se afasta do familiar usuário de drogas. Em sua fala a droga é 

representada como uma entidade toda poderosa que produz sofrimento na família: “a própria 

substância adoece o paciente e adoece a família”. Desse modo, a técnica descreve uma família 

adoecida e saturada, que não tem recursos para enfrentar o problema.  

Elisa em seu relato ecoa o discurso tradicional que ressalta a importância da família 

quando se trata da proteção e da ajuda ao sujeito.  Mas sua noção de família é muito ampla e 

distanciada da noção tradicional. Como ela mesma afirma, trata-se de “uma visão de família 

mais ampliada”. O familiar do usuário pode ser qualquer pessoa: “Pode ser um vizinho, pode 

ser um patrão. Pode ser um patrão, pode ser uma ex-esposa, num é? É aquele que se coloca no 

lugar de família, que ele reconhece como família para poder ajudá-lo”. Nesse relato não há 

qualquer avaliação negativa de modelos de famílias que se distanciem do tradicional.  

Carlos se posiciona de maneira positiva em relação aos novos modelos de família ao 

falar da necessidade de se ter outros olhares para esse fenômeno. Em seu relato a família, tal 

como no relato de Elisa, é muito importante para o tratamento: “eu não vejo o tratamento da 

dependência química sem família”. Mas ao mesmo tempo a família aparece como um dos 

fatores responsáveis pelo uso de drogas. Afinal é na família “onde surge tudo”.  

Nesses relatos, apesar de apontarem de forma positiva a presença de outras 

constituições familiares, a família ainda é descrita como aquela que deve cuidar e proteger o 

sujeito. Essa afirmação fica mais explícita na fala de Elisa quando a entrevistada afirma que 
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“É aquele que se coloca no lugar de família, que ele reconhece como família para poder 

ajudá-lo”. Assim, há uma valorização do papel da família nas práticas de cuidado ofertadas 

para o sujeito e os técnicos descrevem o papel social da família: o de cuidadora. Apontam 

para a ideia de que a família é extremamente importante nesse contexto, devendo ela cuidar 

do seu parente, independente de sua constituição.  

Essa valorização do papel da família acaba impondo a esse grupo uma 

responsabilidade que ela pode não está preparada ou disposta a enfrentar.   

 

 

5.2 O impacto da droga na família 

 

Os técnicos descrevem a família a partir do uso de drogas por um dos seus membros. 

Desse modo, mobilizaram recorrentemente o discurso tradicional segundo o qual a droga é 

uma entidade poderosa e maligna que produz um grande sofrimento ou mesmo a destruição 

da família.  Utilizam categorias como “desestruturada”, “deprimida”, “humilhada”, 

“saturada”, “destruída” para descrever essa situação:  

 

Pesquisadora: Como você tem percebido essa família que chega? 

Como ela está? 

Entrevistada: Ela vem destruída né? Ela chega aqui destruída porque, 

como ela traz a criança para a gente porque ela já não consegue dar o 

limite àquela criança. Ou ele está batendo, ou ele está roubando ou ele 

fugindo de casa, aí o conselho tutelar que está batendo na porta dele 

porque não está tomando conta, então ela quer dividir essa 

responsabilidade também com alguém. Então eu acho que o CAPS 

tem essa ligação de compartilhar uma responsabilidade que hoje ela 

não tem estrutura para fazer (Lais, Enfermeira, 52 anos). 

 

Pesquisadora: Como é essa família que chega aqui? Como se 

apresenta essa família? (silêncio). Como ela chega? 

Entrevistada: Olha, essa família ela chega normalmente muito 

desestruturada. Essa família ela chega aqui muito entristecida, ela 

chega muito debilitada, ela chega com sentimento de impotência 

muito grande, ela chega desesperada, tanto que a maioria dos 

familiares pede internamento.  

Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: Internamento, internamento. “Doutora eu quero 

internamento. Doutora eu quero internamento”. Então um sentimento 

de... Muito um sentimento de incapacidade, né? Junto com um 

sentimento de incapacidade vem também um sentimento de revolta, de 

raiva. Independente de como esse dependente químico ele está no dia-

a-dia dele.  
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Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: No momento que a pessoa tem dependência química ela 

é mais branda, não é agressiva, a família tende a ser mais acolhedora. 

Agora quando ele é mais agressivo, a família sempre chega com raiva. 

Mas ela chega basicamente desestruturada ou com comorbidade. 

Então é muito comum você ver um familiar do dependente químico 

com a pressão alta, com a depressão, com a angústia. É... Enfim... Um 

desequilíbrio emocional, principalmente muito daquele que está mais 

próximo do dependente (Elisa, psicóloga, 50 anos). 

 

 

Pesquisadora: E como está essa família quando ela chega? 

Entrevistada: Normalmente adoecida, em geral esses sobretudo da 

manhã, é uma família to... Muito adoecida, muito desgastada, porque 

quando, muitos quando estão aqui no tratamento, que vem buscar o 

tratamento, é porque passou anos e anos dando problema, digamos 

assim, para a família entendeu. Então é aquele que pega as coisas 

dentro de casa, vende, certo. Então normalmente eles vêm muitos 

inclusive procuram a gente. Você percebe quando faz a escuta, e tem 

mais a intenção de se livrar do usuário do que muitas vezes tratar. 

“não, quero internamento para ele”. Muito essa questão de 

internamento compulsório, “e eu vou procurar a justiça para interna-

lo, que a gente não aguenta mais”, então a gente vê muito essa 

demanda aqui de que muitos querem se livrar muitas vezes, tem uns 

que querem ajudar normalmente, mas pela questão do adoecimento 

familiar mesmo, gera é... Essa, essa atitude deles né. A gente percebe 

muito isso. Muito voltado para esse interesse de internar (Marcos, 

Farmacêutico, 23). 

 

Pesquisadora: Como se apresenta essa família? Como é que ela está?  

Entrevistada: Ela está extremamente, um sentimento de muita 

humilhação, famílias que nunca vivenciaram, por exemplo, uma 

situação como essa, chega também com muita revolta, porque diz 

assim, “na minha família nunca teve caso como esse né. E agora eu 

estou passando por uma situação como essa”. Outros dizem “não, esse 

menino teve tudo”, algumas famílias dizem isso, mesmo sendo de uma 

condição mais baixa, mas diz, “a gente sempre trabalhou, sempre 

tentou dar o melhor e esse menino hoje está numa vida dessa”. Então é 

uma mistura de humilhação, porque eles se sentem humilhados, com 

uma situação de revolta sabe? E quando já tem casos de dependência 

química é pior ainda porque é como se fosse a cruz que eles tem que 

carregar, “porque meu pai, meu pai foi assim, o meu marido foi assim, 

e aí eu tenho um filho que é assim” entendeu? Então é a cruz que tem 

que carregar, né.  É muito, muito difícil mesmo (Marta, TO, 37 anos). 

 

Os profissionais falam sobre a sobrecarga emocional da família que chega ao CAPSad 

em decorrência do uso de drogas. Suas falas ressaltam a perda do equilíbrio familiar quando 

um dos membros consome drogas, lícitas ou ilícitas. Além disso, em seus relatos descrevem 

uma família incapaz e saturada que procura desesperadamente se afastar da responsabilidade 

com o usuário de drogas. 
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Ao descreverem a família a partir desses conflitos, os discursos dos profissionais se 

aproximam de estudos que afirmam que as relações dos usuários de álcool e drogas com suas 

famílias são deveras tensas e conflituosas (MELO; PAULO, 2012), sendo a droga a principal 

causa desses conflitos, além de causar sobrecarga e sofrimento para a família.    

Relatam sentimentos de vergonha, tristeza e desilusão, e a impotência e incapacidade 

para agir ou reagir diante da situação. Lais, para tornar mais tangível essa afirmação sobre a 

impotência familiar, descreve um cotidiano familiar marcado pela incapacidade desse grupo 

de lidar de maneira satisfatória com a questão do uso.  Um cotidiano em que é necessária às 

vezes a intervenção de outra instituição, como o Conselho Tutelar, na família. Nesse contexto 

o CAPSad aparece como uma tábua de salvação para uma família que já não tem “estrutura” 

para lidar com a devastação provocada pelas drogas.  

O uso de drogas também aparece como causador de sofrimento na fala de Elisa. A 

família apresenta-se desesperada e desestabilizada e as drogas e o usuário de drogas são 

descritos como destruidores e perturbadores. Elisa apresenta essa devastação familiar em tons 

dramáticos: “Essa família ela chega aqui muito entristecida, ela chega muito debilitada, ela 

chega com sentimento de impotência muito grande, ela chega desesperada, tanto que a 

maioria dos familiares pede internamento”.  

Para ilustrar o suposto desespero familiar ela narra uma cena em que um familiar de 

um usuário repete desesperadamente: “doutora eu quero internamento, doutora eu quero 

internamento”. O uso do discurso direto, nesse caso, torna mais verossímil aquilo que ela 

afirma. Usando esse recurso ela se posiciona como alguém que participou da cena que narra, 

afinal se supõe comumente que somente alguém presente na cena poderia repetir as palavras 

como foram ditas (POTTER, 1998).  Nesse relato a família é posicionada como um grupo de 

pessoas que deseja ver-se livre do problema passando-o para o serviço. O relato de Marcos é 

muito semelhante ao de Elisa. Nele um familiar desesperado clama pelo internamento do 

parente: “não, quero internamento para ele”; “e eu vou procurar a justiça para interna-lo, que a 

gente não aguenta mais”. Como no relato de Elisa se faz uso do discurso direto para 

apresentar o que diz como um fato. Marta segue retratando uma realidade trágica. Fala de dor, 

humilhação e revolta. Como Elisa e Marcos usa o recurso do discurso direto para tornar 

factual o que diz: “porque meu pai, meu pai foi assim, o meu marido foi assim, e aí eu tenho 

um filho que é assim”. 

A internação por muito tempo foi à única estratégia utilizada para tratamento do uso 

de drogas. Desse modo, no imaginário social, a internação (afastamento) resolveria todos os 

problemas existentes (SILVA; OLIVEIRA; COSTA, 2007). Esse apelo da família não é 
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posicionado pelos profissionais como uma possível estratégia de intervenção, mas sim como 

uma forma de se afastar do problema. Portanto, ao descreverem essa realidade, as atitudes da 

família são posicionadas de forma negativa pelos técnicos, uma vez que estas procuram o 

serviço para se livrar da responsabilidade com o sujeito e não para pensar junto em possíveis 

soluções.  

Porém, no imaginário social, como o usuário também é visto como um doente, a 

família procura tratamento com o objetivo de encontrar a “cura”. O internamento e a 

abstinência foram, por muito tempo, vistos como a única estratégia eficaz para “resolver” o 

problema do uso e abuso de drogas. Assim, ao solicitarem o internamento do parente no 

serviço, os familiares podem estar procurando uma forma de ajuda, pois ao buscarem apoio 

no serviço, as famílias assumem grandes expectativas na resolução de seu problema, 

almejando o tratamento como se fosse uma solução, uma “cura” para o uso de drogas 

(MARTINS; PILLON; LUIS, 2004). 

Entretanto, faz parte do processo terapêutico a conscientização de outras formas de 

ofertar cuidados, atentando para a insuficiência dessas técnicas reducionistas, bem como da 

necessidade da participação familiar. Então, as falas dos técnicos do serviço apontam para a 

necessidade de desenvolver atividades que dialoguem com os saberes dessa família e 

esclareçam alguns conhecimentos que ainda estão baseados em práticas reducionistas e 

manicomiais, para que a família possa se aproximar dos princípios que regem as novas formas 

de ofertar cuidados para as pessoas que fazem uso prejudicial de drogas.  

 

5.3 A influência da família no uso de drogas  

 

Em relação à explicação para o uso de drogas, os profissionais mobilizam diversas 

elucidações. Entre essas, uma é recorrente, a que responsabiliza a família pelo uso de drogas: 

 

Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto do uso de drogas? 

Entrevistado: É muito interessante essa pergunta, muito complexa. Por 

exemplo, é... Uma das questões que a gente sempre avalia, é a história 

familiar do usuário, quando ele vem para o acolhimento. E muitas 

vezes a gente vê, por exemplo, o álcool, né? Um usuário filho de pais 

alcoólatras né? Aquela família influenciando desde lá atrás. Uma mãe 

que pedia para o filho ascender o cigarro. A gente teve um caso aqui 

que o rapaz estava brincando, veja que coisa tão séria. Ele faz uso de 

álcool desde sete anos de idade e aí o grupo questionou: “Rapaz desde 

sete anos? Tu era menino, nem se lembra que fazia o uso”. Ele disse: 
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“Eu lembro, porque a gente bebia, meus pais e meus tios todos lá, 

meus pais e meus tios, todo mundo bebia lá, todo mundo, e minha mãe 

não queria saber onde a gente estava não que minha mãe estava tão 

bêbada que cada um dormia em um canto, eu só me levantava no 

outro dia, quando eu podia andar”. Veja, com sete anos esse menino já 

se alcoolizava, a esse ponto, já se embriagava. Então a gente vê assim 

a família como também co-participante do início dessa dependência, é 

um ponto. É... A gente vê a influencia da família quando conflitos 

familiares não são bem trabalhados, e esses conflitos persistem, e é 

assim, quando existe o bode expiatório dentro da família então aquele 

bode vai dar errado.  E aquele bode expiatório ele começa a mexer 

com drogas, a fazer atuações e chega a droga. E aí ele segue, e aí a 

família tem aquela desculpa num é? Desde cedo que dá problema num 

é? Então se a família tivesse um outro olhar... Porque ele tem aquele 

problema, porque ele ficou nessa posição do bode, a gente tem muitos 

usuários que perderam mãe e pai muito cedo, num é [...] (Carla, 

Psicóloga, 44 anos). 

 

Entrevistada: Às vezes tem a influência negativa, por exemplo, uma 

pessoa usa o álcool, aí dentro daquele contexto social, tem as festas, 

tem o final de semana, o álcool está muito presente e aquela família 

não consegue perceber que aquela pessoa tem uma doença tem uma 

vulnerabilidade que não pode estar... Então eles não conseguem 

entender. “Você não pode usar, mais eu posso”. E eles se queixam 

muito “Ó no final de semana lá em casa é cheio de bebida alcoólica, as 

festas são regadas, se vai assistir um futebol é com álcool”. E eles não 

entendem essa fragilidade, então a família ela não é companheira 

nesse sentido por entender que o problema não está com ela certo 

(Mônica, enfermeira, 52 anos)? 

 

Pesquisadora: Você percebe a influência da família no tratamento do 

usuário? 

Entrevistada: Tem os prós e os contras, eles tanto atrapalham, né. Eles 

podem iniciar, o uso nesse caminho das drogas, mas eles também, as 

vezes a família está tão afastada, mas quando é nesses casos, né. É o 

que aparece, é onde você pode, é sua base, é seu alicerce, sua base, 

tudo. Então, as vezes você não vê sua família, mas nesse momento é 

que eles aparecem e que ajudam você (Carolina Ed. Física, 32 anos). 

 

Nos relatos acima as entrevistadas apresentam dois fatores familiares que estariam 

influenciando o uso de drogas: o uso de drogas na própria família e a presença de conflitos 

familiares.   

Há muito tempo que foi delegado à família o papel de socialização e transmissão de 

valores aos seus membros e assim, esse grupo passou a ser responsável pelos problemas 

surgidos no seu contexto, já que a família seria um espelho para o sujeito. Desse modo, é 

através dela e da cultura que se transmitem sistemas de crenças e expectativas sobre os papéis 

sociais, sobre o modo de vida de homens e mulheres, sobre as relações entre os seres humanos 

e também sobre usos e costumes (HORTA; HORTA; PINHEIRO, 2006). Porém, ao 
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analisarmos o papel da família na transmissão de pautas de comportamento, devemos 

considerar que a família está imersa num contexto social e cultural mais amplo do que ela. 

Nas falas acima, não há referência às relações sociais da família a as influências que esta sofre 

do contexto político, econômico e cultural no qual está imersa.  

Paiva et. al. (2014) também apontaram para a responsabilização da família. No estudo 

realizado por esses autores, existe a culpabilização da família por parte dos serviços de saúde 

em relação ao uso de drogas. 

Carla utiliza como estratégia o relato da vida de usuários do serviço para dar 

veracidade a afirmação da influência da família no início do uso de drogas do parente, 

narrando com detalhes uma história na qual um usuário começou a utilizar do álcool em razão 

de a própria família fazer uso abusivo e desmedido dessa substância. Também mobiliza a 

conhecida teoria segundo a qual o usuário é um bode expiatório da família e por isso ele 

“começa a mexer com drogas”.  

Mônica também fala de um ambiente familiar onde as pessoas consomem álcool 

cotidianamente. A entrevistada descreve uma família incompreensiva com o usuário, já que 

não muda o hábito de consumir álcool para ajudar o usuário em seu tratamento. Há aqui uma 

avaliação negativa da família que não cumpre seu pape social e não faz sacrifícios para o bem 

do usuário do serviço, uma vez que a família boa é aquela que sofre e faz sacrifícios pelo seu 

parente, como adotar hábitos que contribuam com as práticas de cuidado ofertadas. 

Contudo, o serviço de saúde também deve tentar compreender a realidade e as 

dificuldades desses familiares que convivem com o usuário do serviço e descobrir estratégias 

para ajudá-los (RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2009). Assim, o olhar do serviço para a 

família não deve ser repressor, levando em consideração as demandas familiares e o contexto 

ao qual ela vive. Ainda que essas condições possam ser consideradas, atribuir a 

responsabilidade pelo uso de drogas apenas à família é uma explicação reducionista do 

fenômeno do uso prejudicial de drogas.  

Durante muito tempo a família foi considerada causadora do sofrimento do sujeito, 

sendo banida do acompanhamento do seu familiar e os cuidados inteiramente praticados pelos 

asilos, cabendo a eles a “cura”. Porém com a Reforma Psiquiátrica surge um novo papel para 

a família que passa a ser fundamental no tratamento desses pacientes defendendo-se que “é no 

espaço da família que esses usuários encontram apoio no momento de buscar o tratamento 

necessário, o que, consequentemente, leva a melhora da relação com a mesma” (MELLO; 

PAULO, 2012, p. 87). Esse novo papel é ressaltado nos discursos dos profissionais, porém, a 
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família ainda é recorrentemente apresentada como um dos fatores centrais para o uso e abuso 

de drogas de seus membros.  

Esses relatos se aproximam de literaturas que procuram definir determinados padrões 

familiares que seriam responsáveis pelo o uso de drogas como apontam Horta, Horta e 

Pinheiro (2006) ao definirem algumas situações familiares que apresentariam riscos para a 

dependência química: como os contextos de violência intra-familiar e/ou o uso de substâncias 

psicoativas por um dos progenitores. 

Carolina produz um discurso que enfatiza essa responsabilização da família ao afirmar 

que ela pode ser culpada pelo uso de drogas do filho. Ao mesmo tempo, ressalta a importância 

dessa família, pois, ela é a base e o alicerce do sujeito, e é esta que apoia o sujeito nas 

dificuldades. Então mesmo tendo os prós e os contras da família no que diz respeito ao uso ou 

abuso de drogas do sujeito, seu apoio é valorizado.   

Portanto, as entrevistadas se aproximam de discursos tradicionais e reforçam a 

responsabilização da família pela transmissão de valores aos seus membros e pelos possíveis 

problemas que podem surgir no seu contexto, como o uso e abuso de álcool e outras drogas 

pelo parente.  

Logo abaixo, a família é novamente responsabilizada. Assim, ao responsabilizar a 

família por esse fenômeno, as falas abaixo apontam dois padrões familiares: as famílias 

liberais e as rígidas demais: 

 

Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto do uso de drogas?  

Entrevistada: Ó, é... Existem as famílias que de certa forma são 

facilitadoras né? E devido até assim realmente o uso... O uso em casa 

do álcool, oferecimento de bebidas... Geralmente muitos acontecem 

mais com bebidas, às vezes o pai oferece a bebida a criança, não... Só 

a espuminha, só um golinho. E em outras a família tem outras... São 

famílias mais rígidas, que terminam de uma certa forma 

proporcionando isso, não o acesso mas outras... Que eles querem alçar 

voos maiores e terminam se juntando com pesso... Com pessoas que 

terminam não dando... Não encaminhando-os bem (Flávia, TO, 35 

anos). 

 
Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto do uso de drogas? 

Entrevistada: Depende, depende. Em alguns momentos eles são 

coadjuvantes eles estimulam. Em alguns momentos... Estimulam 

porque usam também. Em alguns momentos eles estimulam de uma 

forma indireta porque são tão repressores, batem tanto de frente que 

acabam fazendo com que o usuário tenha um comportamento inverso 

já que ele é tão obrigado, cobrado a não usar, ele usa, de uma forma 

provocativa e as vezes a família ela influencia de uma forma 

extremamente positiva em dá o suporte, entender e apoiar que aquilo é 

uma doença, e fazer com que o usuário diminua a saída, diminua a 

exposição a fatores de risco (Patrícia, psiquiatra, 37 anos). 
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O papel da família para o início do uso de drogas ou sua continuidade é novamente 

ressaltado. Destarte, as inferências dos profissionais sobre os motivos que levam as pessoas a 

usarem drogas recaem em fatores interacionais, o que atribui à família (e às relações sociais 

em seu interior) a responsabilidade pelo desenvolvimento saudável ou não de seus membros 

(MOTA, 2012). Então os familiares são classificados em duas categorias, aqueles que são 

mais liberais e os que são mais rígidos. Porém, apesar de distintos, esses dois tipos de padrão 

estariam influenciando o uso de drogas.  O meio ambiente familiar teria então um efeito sobre 

seus membros, tendendo, em alguns casos, a produzir uma uniformidade de comportamento 

(SILVA; OLIVEIRA; COSTA, 2007).   

Esses discursos ecoam o saber psiquiátrico que nos primórdios de sua constituição 

enquanto ciência, a partir das contribuições de Pinel, atribuiu à família a responsabilidade 

pelos problemas do sujeito, pois essas questões poderiam ter sido influência de uma educação 

corrompida e do desregramento no modo de viver (PESSOTI, 1996 apud MELLO; PAULO, 

2012). Desse modo, a forma como a família oferece educação estaria contribuindo para o 

surgimento desses “comportamentos desviantes”.  

Além disso, novamente se reforça um discurso reducionista e as falas acimas avigoram 

a ideia de que a família é a responsável pelo uso e abuso de drogas do sujeito, não levando em 

consideração a influência dos fatores externo.  

Abaixo ainda há a menção a padrões familiares que poderiam contribuir para o uso de 

drogas. Porém, os técnicos mencionam outros fatores quando são questionados sobre o papel 

da família no contexto do uso de drogas: 

 

Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto do uso de drogas? 

(silêncio)  

Entrevistada: Olha (pausa). A família desestruturada ela tende a ter 

mais probabilidade, embora o consumo da droga hoje em dia já esteja 

tão disseminado, que a família tanto pode influenciar, não é? Ser... 

Que não é só família, mas a sociedade leva para uma desestruturação.  

Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: A família está aí, mas às vezes a pessoa tem uma família 

que dá um apoio, tem toda uma, uma estrutura, mas a pessoa que dá 

uma desarrumada também. Sempre se tinha a ideia de que a pessoa vai 

para a dependência por conta de uma dificuldade na família. Isso por 

um lado é verdade, mais hoje em dia existe muito a questão da 

curiosidade, o que já existia antes, mas existe muito a questão do fazer 

parte, fazer parte daquele grupo, da sociedade, se sentir pertinente a 

um determinado grupo, então muitos entram no consumo da 

substância química né? Da droga por uma curiosidade, então a família 

ela pode ser um, um desencadeador do consumo da droga, pode ser 
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que ela não esteja nesse papel né? Seja algo mais da pessoa e muito 

também da questão de ser pertencente aquele grupo né (Elisa, 

psicóloga, 50 anos)? 

 

Pesquisadora: para você qual é o papel da família no contexto do uso 

de drogas? [...] 

Entrevistada: Pronto, na verdade é... Eu acho que é meio filosófico 

isso né, de enfim, a relação que a pessoa... Porque se você 

normalmente não tem uma família estruturada, normalmente são essas 

pessoas que tendem a ter problema com, com a questão de droga em 

uma maneira geral. Essa família é mais desestruturada ou não 

necessariamente pela falta do pai ou pela falta da mãe, mas pela falta 

da presença talvez enfim. E até pela sociedade atual que enfim, as 

pessoas tem que trabalhar para conseguir dinheiro, para colocar 

comida em casa, enfim, eu acho que isso tudo favorece. Não é a toa 

que os índices de uso de drogas hoje em dia são maiores do que 

outrora quando os pais ou a mãe pelo menos podia ficar mais em casa. 

E aí eu não estou culpando a mãe de trabalhar não, certo. Não é nem 

nessa postura não, é que realmente eu acho que tem envolvimento 

com essa relação de necessidade de se trabalhar, de passar o dia fora. 

Enfim, e o sistema, que o nosso sistema econômico basicamente exige 

do ser humano, e ai de ambos o sexos (Marcos, Farmacêutico, 23). 

 

 

Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto de uso de drogas?  

Entrevistada: No contexto... É... Veja só, não é todo, mas a gente sabe 

que a família, ela vai, a família do dependente químico se a gente for 

observar, ela tem também outros membros da família usuários de 

drogas, usuários de substâncias, pais, irmãos, e consequentemente o 

outro... Esse membro também vem a usar, acho que é o contexto dessa 

família. Um contexto de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, 

baixa escolaridade, poucas saídas, as políticas públicas, a gente vê que 

a questão da educação, da escola de trabalho, isso praticamente fica 

bem vulnerável na camada de baixa renda, e isso fica muito mais, o 

acesso também né, é muito mais próximo a ele, eles não tem muita 

saída, uma baixa escolaridade, uma baixa... Não tem saída naquele 

eixo onde ele está. Ele está situado naquele contexto (Eduarda, 

Assistente social, 40 anos).  

 

 

Nesses discursos, os profissionais utilizam categorias que se aproximam de modelos 

convencionais e conservadores como a ideia de famílias “estruturadas” e “desestruturadas”. 

De tal modo a família do usuário de drogas é posicionada como uma “família desestruturada”. 

Os discursos produzem então a ideia de um modelo ideal de família, desse modo, as famílias 

que não se encontram nesse modelo estariam “desestruturadas”, sendo que essa condição 

contribuiria para os problemas no contexto familiar. Assim, ela ainda é o fator central, 

essencial na vida do sujeito, sendo responsabilizada pelos problemas do seu parente.  
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Porém, as falas acima se distanciam dos outros discursos, pois os entrevistados 

elencam outros fatores externos a família que podem estrar influenciando o uso e abuso de 

drogas.  

Os entrevistados utilizam expressões como “as vezes a pessoa tem uma família que dá 

um apoio”, “não é todo”, como uma forma de evitar o tom generalizante por meio da 

particularização (BILLIG, 2008). É outra maneira de dizer não é só a família a responsável. O 

uso desse recurso apresenta o falante como alguém que não tem uma visão estereotipada 

sobre a questão.  

Para Elisa em alguns casos a responsabilidade pelo uso de drogas é do próprio sujeito 

que a utiliza. A causa do uso de drogas não é mais o sistema familiar, mas o psiquismo 

individual e também de fatores sociais, uma vez que a entrevistada afirma implicitamente que 

as pessoas podem usar drogas, pois seu uso está muito disseminado. Mais à frente menciona 

fatores como a “curiosidade” ou o pertencimento a determinados grupos. Esses fatores 

externos poderiam ser mais fortes que a influencia da própria família, pois, segundo a 

entrevistada, “às vezes a pessoa tem uma família que dá um apoio, tem toda uma, uma 

estrutura, mas a pessoa que dá uma desarrumada também”.  

No relato de Marcos, como no de Elisa, a família desestruturada parece ser o fator 

mais importante para o uso de drogas, mas a desestruturação familiar não é só decorrência da 

“falta do pai” ou da “mãe”, mas é um produto da condição social dessas famílias, do contexto 

e da pobreza.  

Eduarda insere o uso de drogas em um contexto familiar onde já há uma história de 

uso de drogas, onde “tem também outros membros da família usuários de drogas” e relaciona 

esse uso familiar de drogas a um contexto de pobreza e de falta de redes de apoio social para 

essa família.  

Assim, as falas apontam para outros fatores que estariam influenciando o uso de 

drogas. Desse modo, mesmo enfatizando a responsabilização da família, e construindo um 

discurso que naturaliza a relação de “famílias desestruturadas” ao início do uso de drogas, os 

profissionais produzem um discurso mais ampliado, aproximando-se dos princípios que 

guiam as novas políticas públicas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, quando atenta 

para a influência de fatores sociais no contexto familiar e individual. 

Esses discursos apontam para a necessidade de se realizar um trabalho que possa 

abarcar as redes de apoio social não só do sujeito, mas sim de sua família, uma vez que, como 

afirma Eduarda, as famílias que chegam estão carentes de recursos como políticas públicas 

eficazes e espaços de lazer. Portanto, não adianta realizar um trabalho com foco no sujeito e 
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sua família que não levem em consideração essas carências políticas e sociais do contexto em 

que eles estão inseridos.  

Para lidar com a complexidade de demandas, os técnicos do serviço devem levar em 

conta que o trabalho com famílias deve objetivar o próprio fortalecimento da família; a 

mobilização de ações públicas multisetoriais; a ampliação das redes locais de intervenção 

psicossocial e a readequação da oferta programática disponível, quando necessária, 

assegurando a família apoio individual e comunitário (CARVALHO, 2010). 
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6. Capítulo 5: A intervenção na dinâmica familiar 

 

O segundo capítulo reservado para análise dos dados diz respeito às práticas realizadas 

pelos técnicos com a família dos usuários do serviço. Aqui, os entrevistados falam sobre a 

importância e o impacto das intervenções no âmbito familiar, bem como a necessidade da 

presença da família para a efetividade das práticas de cuidados para os sujeitos.  

 

 

6.1 A disseminação de conhecimentos  

 

Os técnicos reiteradamente posicionaram o serviço como um disseminador de 

conhecimentos que diminuiriam o sofrimento da família e a tornariam mais habilidosa na 

relação com o familiar usuário de drogas. A disseminação do saber dos técnicos seria 

importante porque o relacionamento da família com o parente que usa drogas seria 

influenciado por mitos do senso comum: 

   

Pesquisadora: Qual a importância do trabalho com a família no 

tratamento?  

Entrevistada: Eu acho que, se não, se não tiver a família junto, eu não 

sei o que dá, não sabe. Porque é muito importante essa ligação CAPS-

família para o usuário.  

Pesquisadora: É importante esse trabalho.  

Entrevistada: Tem que ter esse trabalho, assim, fora assim, a gente 

está trabalhando as crianças, trabalhar as famílias sabe. Assim, porque 

às vezes a família, acha que, mesmo que a crianças esteja com o uso 

eles acham natural porque o pai já é traficante, o pai faz uso, um faz 

uso, morreu num sei quem da família... Sempre tem uma ligação da 

criança ter iniciado o uso né. E se a gente diz que aquilo não é tão 

normal... Trabalhar a família dizendo que aquilo não é normal, aquele 

uso né? Para entender o que é a droga, o que é que pode fazer, e que 

não é normal você está deixando, a criança fazendo isso, é normal 

porque o pai fez essas coisas, então você tem que dizendo o que pode 

causar, o que pode levar, sempre orientando, sempre orientar de saúde, 

tudo mais né, e aí essa... Esse... Esse... Essa ligação família e CAPS 

né. É fundamental para o tratamento (Lais, Enfermeira, 52 anos). 

 

No grupo de família também, eu coordeno o grupo de família aqui no 

CPTRA já vai fazer um ano, e a gente tem como foco isso, primeiro 

trabalhar essa questão da dependência, desmistificar um pouco que a 

dependência de álcool e outras drogas é uma questão de... De fraco 

algo, pejorativo, que não para porque não quer, de safadeza, algo do 

senso comum, e trazer a eles que a dependência é uma doença de 

ordem psi e social, de ordem orgânica que precisa ser trabalhada, que 

precisa ser entendida, trazendo isso. E a gente sempre traz temas 
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importantes para o grupo de família que eles mesmos elegem 

síndrome de abstinência, a rede. Apresentar a ele, a rede de assistência 

a saúde mental, é... O que mais... Temas que a família tanto solicita e 

que a gente vê no decorrer do grupo que é necessário um maior 

entendimento sobre o tratamento (Eduarda, Assistente social, 40 

anos).  

 

 

Pesquisadora: Qual o papel da família no contexto do uso de drogas?  

Entrevistada: A família precisa entender que o usuário é doente, que a 

dependência química é uma doença. Não é safadeza, não é falta de 

vontade. Né? Porque é muito comum esse senso de que “ah, se ele 

quisesse ele parava”. “Ah não conseguiu passar seis meses sem beber? 

Porque não consegue mais?”. Mas quando a gente consegue fazer a 

família entender que a dependência química é uma doença como outra 

qualquer, talvez esclarece melhor, né? O papel dessa família frente ao 

usuário (Lourdes, TO, 28 anos). 

 

Ao serem questionados sobre a importância do trabalho com a família, as entrevistadas 

se aproximam do que preconizam as novas políticas para o uso de álcool e outras drogas que 

defendem a necessidade de esclarecer a família sobre algumas questões relacionadas a esse 

uso. Porém, o tipo de orientação descrito por alguns técnicos aproxima-se do discurso 

médico-psiquiatra, discurso este que classifica o uso de drogas como uma patologia do 

sujeito, caracterizando-o como um doente.  

Para defender essa necessidade de um trabalho que oriente a família, os técnicos 

produzem um discurso que responsabiliza a família, já que as famílias apresentariam 

comportamentos que estimulariam o uso de drogas, e dificultariam a realização do projeto do 

usuário, por isso, é necessária a intervenção do CAPS, uma vez que esse comportamento se dá 

por falta de informações da família.  

No relato de Lais essa responsabilização fica mais evidente. É interessante notar que a 

entrevistada trabalha em um serviço que atende crianças e adolescentes que fazem uso de 

drogas, desse modo, em seu discurso o papel da família acaba sendo mais enfatizado.   A 

técnica aponta a família como grande responsável pelo uso de drogas ao utilizar a expressão 

“sempre tem uma ligação de a criança ter iniciado o uso, né” para afirmar que determinados 

comportamentos dos pais vão ser desencadeadores desse uso. Por outro lado, trata-se de uma 

fala que dá um lugar central à família no tratamento do usuário. A família é responsabilizada 

pelo aparecimento da doença, mas é também “fundamental para o tratamento”. A família em 

parceria com o serviço.  

Eduarda enfatiza a importância de realizar um trabalho com a família que atenda as 

suas demandas ao afirmar que os temas discutidos no grupo surgem da vontade dos familiares 



65 

 

que participam do grupo. Em seu relato propõe uma redefinição da categoria de 

pertencimento do usuário de drogas: ele deixa de ser um safado e passa a ser um doente. Essa 

redefinição, apresentada como desmistificadora, seria trabalhada por ela no grupo de família 

coordenado por ela.   

Nesse relato que reproduz o discurso psiquiátrico, a questão do uso de drogas deixa de 

ser vista como um problema de caráter fraco, ligado à personalidade do indivíduo, para ser 

entendido como doença (RIBEIRO; FIGLIE; LARANJEIRA, 2004).  

Trata-se de um relato reducionista que oblitera a compreensão de que a dependência 

de álcool e outras drogas é um fenômeno complexo, com múltiplas causas, envolvendo não só 

aspectos biológicos, como também os psicológicos sociais e familiares (MELO; PAULO, 

2012). Os discursos acabam reforçando a ideia da família como responsável pelos problemas 

do sujeito. Além disso, ao descreveram uma família despreparada, eles produzem um discurso 

que avigora a opinião de que sem a participação dessa família nas atividades oferecidas pelo 

serviço, não teria como elas esclarecerem determinadas informações para diminuir os 

prejuízos causados por alguns comportamentos familiares. Assim a vinda da família é 

essencial para orientar essas práticas.  

No relato de Lourdes é ainda mais explícita a representação do usuário de drogas 

como um doente. Ao descrever a família como um grupo desinformado, a entrevistada utiliza 

o discurso direto (com supostas frases dos familiares) dando mais veracidade ao retrato da 

família do usuário como um grupo desinformado que reproduz uma concepção anticientífica 

do alcoolismo: “ah, se ele quisesse ele parava. Ah não conseguiu passar seis meses sem 

beber? Por que não consegue mais?”.  Em seu relato, o serviço é apresentado como um 

dispositivo que traz para a família uma compreensão científica da verdadeira natureza do 

problema do usuário.  

 

6.2 O impacto do saber disseminado pelos técnicos na relação das famílias 

com seus parentes usuários de drogas  

 

Em outros relatos, a substituição da concepção do senso comum pelo modo de 

compreender “a doença” transmitida pelos técnicos do serviço contribuiria para diminuir os 

comportamentos que estimulam o abuso de drogas e melhoraria as relações familiares. Desse 

modo, os entrevistados posicionam negativamente o comportamento familiar:  
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Pesquisadora: Qual a importância do trabalho com a família no 

tratamento do usuário? 

Entrevistada: Ela estando informada, esclarecida, eu acho que o 

tratamento para o usuário, ocorre de uma maneira mais, não vamos 

dizer tranquila, totalmente, mas de uma forma mais clara para ele e 

desmistificar alguns do senso comum, algumas fantasias, algumas 

representações que a questão do álcool e drogas ainda traz, é 

importante a vinda do familiar vai ser importante para ele. Para o 

familiar, para desconstruir algumas interpretações errôneas com 

relação à dependência, e a partir daí poder entender essa doença, de 

como lidar, do como fazer na... No dia-a-dia, que atitudes em alguns 

momentos a família começa, uma hora uma atitude de super mãe, 

outra hora de total desprezo, de como lidar, de como voltar ao diálogo, 

aos limites, as possibilidades, né. Porque me parece assim, que 

também tudo fica muito perdido, muito nebuloso.  

Pesquisadora: Então clareia mais.  

Entrevistada: Clareia, clareia a confiança, de como voltar essa 

confiança, que não é em um passe de mágica mais vai ser aos poucos, 

né, como lidar, como comunicar-se com aquele usuário que chega 

sobre o efeito de substância na casa, que trazem muito, nesse dia-a-

dia, nesse cotidiano, eles não sabem muito bem como fazer. E no 

grupo eu acho que dá para eles poderem entender melhor isso 

(Eduarda, Assistente social, 40 anos).  

 

Pesquisadora: Vocês percebem a influência da família no tratamento 

do usuário?  

Entrevistada: Influencia, a partir do momento que eles conhecem a 

problemática, eles passam a ter mais tolerância com o usuário. Tanto 

é... Isso vai no âmbito familiar como no âmbito de toda rede do 

governo. A parte dos profissionais, a partir do momento que os 

profissionais sabem o que é uma dependência, de onde vem, como 

lidar, tudo fica melhor para o dependente... Para o usuário. Não sei 

nem como fala mais, se é dependente, se é usuário (Raquel, Assistente 

social, 39). 

 

 

Pesquisadora: Como você tem percebido o impacto do seu trabalho 

em relação à família? 

Entrevistado: Olha, é... Quando a família vem a gente explica o que é 

o tratamento né, o que é o dependente químico, as mais variadas 

possibilidades de intervenção que a família pode fazer, dela conhecer 

o que é a problemática da dependência química, o processo da 

recaídas, o lapso que é muito comum e a família se desgasta, se 

desespera porque ela não sabe como conduzir aquele momento de 

crise, e aí assim, quando a gente começa a orientar, quando a gente 

começa a falar, é como se abrisse um novo caminho (Carlos, TO, 53 

anos). 

 

 

Pesquisadora: Como você tem percebido o impacto do seu trabalho 

em relação a família? 

Entrevistada: Satisfatório (risos). Assim, as famílias que eu consigo 

acessar, né. No geral a gente tem um bom êxito, assim, de justificar 

algumas coisas que as pessoas entendem do usuário de drogas que e 

mais cultural do que realista. Então a gente tenta desmistificar isso, 
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principalmente, assim, uma coisa que ele tem de focar é entender o 

que é que as famílias veem como um problema em relação ao uso da 

droga, porque muitas vezes, eles veem um bicho de sete cabeças em 

coisas que não tem necessidade, então eu, geralmente quando eu 

consigo acessar a família eu procuro é, trabalhar essa questão né, de 

desmistificar essas ideias culturais e preconceituosas que as famílias 

têm em relação ao uso de drogas. Isso favorece muito assim, nas 

experiências que eu tive, favoreceu muito o fortalecimento dos 

vínculos (Joana, Psicóloga, 40 anos). 

 

 

 

Praticamente todos os relatos mobilizam histórias do cotidiano do serviço para tornar 

mais tangível a afirmação de que as práticas do serviço promovem mudanças positivas na 

relação dos usuários com seus familiares e até na relação do usuário com as drogas. 

Novamente é recorrente a ideia da família como um grupo que não tem recursos para 

lidar com o uso de drogas. Eles descrevem uma família que vem carregada de pensamentos 

ligados ao senso comum, carregados de mitos e valores errados, sendo preciso desconstruir 

essa lógica e orientar essa família. Esse trabalho ajudaria a família a se relacionar com o 

usuário no dia-a-dia.   

Embora autores como Azevedo e Miranda (2010) vejam esse trabalho de 

desconstrução dos conceitos e ideias tradicionais sobre o uso de álcool e outras drogas como 

imprescindível para o sucesso do tratamento, não há como não notar a arrogância “iluminista” 

desse discurso reducionista que se coloca em vários momentos como um discurso que vai 

substituir as ideias atrasadas e do senso comum reproduzidas pelos familiares pela concepção 

científica que por meio da revelação da verdadeira explicação para o problema (a de que se 

trata de uma doença e não de uma falha de caráter) produzirá efeitos libertadores. Em nenhum 

momento se fala de maneira positiva sobre o conhecimento dos familiares em relação ao uso 

de drogas e ao modo de lidar com os usuários. Os técnicos nada têm a aprender com essas 

pessoas, só ensinam. 

Eduarda elenca dois motivos em seu discurso para justificar a necessidade dessa 

orientação: para mudar padrões de comportamentos na família que não contribuem no 

processo e para melhorar as relações do usuário com a família. Assim, ela estabelece uma 

relação de causalidade entre a falta de informações verdadeiras e o relacionamento 

conturbado e então o trabalho no CAPSad ajudaria no cotidiano das famílias, já que elas 

estariam mais preparadas para se relacionar com o usuário como afirma a própria 

entrevistada: “clareia a confiança, de como voltar essa confiança, que não é em um passe de 

mágica mais vai ser aos poucos”.  
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Raquel também destaca os efeitos positivos da disseminação no âmbito familiar de 

certo saber sobre as drogas e seus efeitos: “a partir do momento que eles conhecem a 

problemática, eles passam a ter mais tolerância com o usuário”. Mas esse saber também 

precisa ser disseminado em setores da própria rede. Quando isso acontece (quando os 

profissionais da rede passam a saber “o que é uma dependência”) tudo melhora na relação 

deles com os usuários. Em seu discurso, a entrevistada tem o cuidado de diferenciar pessoas 

que usam drogas de pessoas que são dependentes de alguma droga.  

Carlos posiciona a família como um grupo que vai ser iluminado por um saber que vai 

modificar a sua relação com o parente que faz uso de drogas deixando mais explícito em sua 

fala o poder do saber dos técnicos do serviço: “aí assim, quando a gente começa a orientar, 

quando a gente começa a falar, é como se abrisse um novo caminho”. Joana apresenta um 

relato muito parecido com o de Carlos. Fala de uma família que precisa ser esclarecida pelo 

saber dos profissionais do serviço, saber esse que vai “desmistificar essas ideias culturais e 

preconceituosas que as famílias têm em relação ao uso de drogas”.  Essa desmistificação, 

segundo seu relato favorece o “fortalecimento dos vínculos”.  

Portanto, os discursos produzem uma ideia que se distancia dos princípios que guiam o 

CAPSad, uma vez que o trabalho realizado com a família deve partir do diálogo entre os 

saberes. Porém, as justificativas utilizadas pelos profissionais para confirmar a necessidade da 

família nas atividades do serviço não apontam para esse diálogo, uma vez que o saber da 

família é desvalorizado em relação ao saber dos técnicos, que estão ali para capacitar essas 

famílias e modificar determinados pensamentos e comportamentos.  

 

6.3 O suporte psicossocial às famílias  

 

Em alguns relatos, destaca-se o apoio social e psicológico dos profissionais do serviço 

aos familiares. O que se ressalta aqui não é um saber que desconstruirá os preconceitos dos 

familiares. O que se ressalta são habilidades e procedimentos dos profissionais: a escuta, a 

abertura ao diálogo, a mediação dos conflitos: 

 

Pesquisadora: Como você tem percebido o impacto do seu trabalho 

em relação a família? 

Entrevistada: O impacto?   

Pesquisadora: Sim.  
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Entrevistada: Do meu trabalho? Olha eu tenho visto como algo 

positivo sabe? Eu acho que meu trabalho, não só meu trabalho isolado, 

mas um trabalho como um todo né? Com a equipe, eu vejo como 

positivo. Apesar né, de gente encontrar muitas dificuldades, porque aí 

tem muitas variáveis. Tem a questão socioeconômica né. Que interfere 

muito o familiar estar aqui com mais regularidade, né? Eles faltam 

demais ao tratamento, tem as questões também dessa autonomia, que é 

muito comum entre eles, né? E esses pais não conseguem lidar com 

isso. E ao mesmo tempo parece que é um alívio sabe, para essa família 

quando esse adolescente está na rua, quando esse adolescente, eu acho 

muito dúbio, ora eles estão angustiados porque não conseguem dar 

aquele limite, não conseguem controlar a vida daquele adolescente, 

mas ora a impressão que dá é se eles estivessem aliviados pelos 

constantes constrangimentos que passam não é na comunidade, na 

vizinhança, aí fica, é muito, é muito dúbio eu acho, mas eu vejo como 

positivo, porque eu noto que a família sai mais aliviada, no sentido 

assim, reduz a angustia dessa família, porque eles se sentem muito 

sozinhos nessa questão do cuidar, nessa questão do cuidar, 

principalmente porque a responsabilidade parece que cai mais em 

cima dos pais, socialmente falando né? Mas aí a gente se coloca, eu 

me coloco muito que ele não está só, que antes eles estavam mais 

agora com o tratamento eles não estão mais sós, a gente está com ele, 

eu estou com ele para caminhar, e em relação ao adolescente eu acho 

positivo, porque falta o diálogo na verdade, entre a família e o 

adolescente, parece que eles não conseguem é se entenderem, e aí eu 

fico exatamente como sendo esse elo entre a família e o adolescente, 

então eu tento filtrar quais são as inquietações, quais são as 

ansiedades, para poder canalizar para um diálogo comum (Marta, TO, 

37 anos).  

 

 

Pesquisadora: Como você tem percebido o impacto do seu trabalho 

em relação a família?  

Entrevistada: Assim como eu já lhe disse, que a partir do momento 

que a gente dá essa escuta, para a família já é positiva. Ela já vê como 

positivo, ela se sente agradecida que às vezes não tem esse espaço de 

escuta para elas (Raquel, Assistente social, 39). 

 

No relato de Marta, o serviço alivia a angustia da família (“eu noto que a família sai 

mais aliviada”) porque essa deixa de se sentir sozinha e desamparada numa situação que seria 

por si só angustiante. Diferente dos outros discursos, a técnica aponta a questão do limite e da 

vigilância dos pais em relação aos filhos. Esse ponto aparece na sua fala uma vez que os 

usuários do serviço são crianças e adolescentes. Desse modo, ela reforça a ideia de que 

durante essas duas fases, os pais devem estar mais presentes nos cuidados com os filhos, uma 

vez que ela posiciona essa autonomia dos filhos de forma negativa uma vez que aponta esse 

fator como uma das dificuldades para a realização do trabalho.  

Em seu relato o CAPSad passa a realizar junto com os familiares essa tarefa difícil de 

cuidar do usuário de drogas. Passa a caminhar junto com a família nessa estrada cheia de 
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dificuldades. A metáfora da caminhada a ser realizada pelo serviço e pela família (juntos) 

mostra bem o lugar do serviço nesse relato. Não é uma instituição que vem trazer o saber que 

substituirá o senso comum da família. É uma instituição que se coloca como companheira da 

família na tarefa de cuidar. Nesse caminhar, os técnicos do serviço devem estabelecer o 

diálogo onde “falta o diálogo”. Eles devem ser “esse elo entre a família e o adolescente” 

usuário de drogas. Ressaltam novamente a incapacidade da família, uma vez que é preciso a 

mediação do técnico para restabelecer esse dialogo. Porém, mesmo apontando essa 

responsabilização familiar, Marta elenca outros fatores que influenciariam nesse processo, 

como o socioeconômico, sendo este um empecilho para a participação da família nas 

atividades. 

Outro ponto a se destacar em seu discurso é o peso social carregado pela família, uma 

vez que exige-se socialmente da família a responsabilidade no cuidar dos filhos, assim, 

quando ela “falha”, passa por sentimentos de vergonha e angustia. Desse modo, o CAPSad 

realizaria um trabalho que objetivaria reduzir esses sentimentos.  

Seu discurso atenta então para a importância da realização de um trabalho com a 

família que leve em consideração as demandas dessa família, uma vez que o serviço cobra a 

sua participação nas práticas de cuidado, mas não leva em conta que ela muitas vezes não tem 

recursos para participar das atividades que os técnicos solicitam, como recursos financeiros 

para deslocamento, ou até faltar ao emprego.   Portanto, as práticas do serviço devem procurar 

fortalecer as potencialidades dessa família, levando em consideração o seu contexto e suas 

necessidades.  

 No mesmo sentido, o CAPSad aparece na fala de Raquel como um lugar acolhedor. 

Ele desperta o agradecimento das famílias porque é um “espaço de escuta” para as famílias.  

 

6.4 A participação da família no tratamento 

 

Em vários relatos pode-se observar a afirmação da importância da família para o 

sucesso do tratamento. Nesses relatos o tratamento torna-se mais difícil e com menos 

possibilidades de êxito quando a família está ausente:  

 

Pesquisadora: Qual a importância do trabalho com a família? 

Entrevistada: Fundamental. 

Pesquisadora: Você acha fundamental. 

Entrevistada: Sim, como eu vou trabalhar um individuo que está em 

um grupo sem saber como está a... O comportamento do grupo. Da 
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mesma forma que aqui se trabalha o indivíduo dentro do grupo, a 

gente tem que trabalhar de uma forma uniforme, então como é que eu 

vou trabalhar um indivíduo para tentar tirar ele da dependência 

química se eu não sei qual o local familiar, como é a estrutura familiar 

em que ele está inserido, para mim é fundamental (Patrícia, psiquiatra, 

37 anos). 

 

 Pesquisadora: Qual a importância do trabalho com a família no 

tratamento do usuário? 

Entrevistada: Eu acho, sem a família, o insucesso, praticamente... Ele 

está praticamente delineado. Sem esse auxílio, sem a família está por 

perto a gente sabe que vai fazer um trabalho, mas o trabalho tem... 

Acredito que um percentual de 80% de ele não ser eficaz.  

Pesquisadora: Se a família não está presente.  

Entrevistada: Se a família não está presente. Então assim é uma leitura 

que eu faço porque os casos em que a família está por perto a gente 

consegue observar o sucesso desse tratamento, inclusive desse usuário 

ser apoiado, dele conseguir chegar a um abstinência, dele conseguir 

entender o processo de doença e de... E dessa... Dessa inclusão dele 

como cidadão, ele... A gente percebe que isso é o... Já aumenta 

bastante essa possibilidade. Então quem é TR de uma pessoa que a 

família está por perto a gente sempre escuta o TR fazer, declarar dessa 

forma, “é diferente a família está... A família ajuda, a família vem, 

procura” então você vê que assim, acontece as recaídas acontece os 

lapsos, mas é em um espaço curto de tempo em relação a pessoa que 

não tem esse apoio (Mônica, enfermeira, 52 anos). 

 

 

[...] Então eu acho que o trabalho com a família ele é extremamente 

importante, porque as... Os jovens que a gente tem tido, assim, (trecho 

incompreensível), tanto na redução ou na, no processo de abstinência 

de uma ou de outra droga, é esse que as famílias são mais 

participativas, você não está só. Porque quando você está só, você não 

tem gerenciamento, não tem um apoio, alguém que cobre, alguém que 

guie, alguém que instrua, esses daí são mais difíceis, quando tem a 

família implicada né, nesse tratamento o sucesso é mais propício 

(Socorro, Assistente social, 48 anos). 

 

Pesquisadora: Você percebe a influencia da família no tratamento do 

usuário? 

Entrevistada: Percebe a influencia... Quando ela participa, ela está 

mais junto, não quer dizer que ele vai ter um êxito, voltar ao 

tratamento, mas é importante, ele sentir que tem alguém, que tem uma 

pessoa, um membro né. Isso na questão de uma família ampliada né. É 

importante, estar junto, dialogar junto, eu acho que vai ter um 

prognostico melhor, do que quem está sem ter necessariamente essa 

pessoa (Eduarda, Assistente social, 40 anos).  

 

 

Pesquisadora: Qual a importância do trabalho com a família nesse 

contexto? 

Entrevistada: é a questão do trabalho com a família é mais para... É 

estimulando eles a levar os seus parentes a uma prática né. Eu sempre 

digo que a atividade física não é só para o corpo. É para a mente 
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também. Ela tem um papel importante. Tem várias pessoas que 

deixaram de usar droga, de usar álcool e que se tornaram atletas, né. 

Que o esporte faz isso também (Carolina Ed. Física, 32 anos). 

 

 

Nas falas acima o leitor é convidado a acreditar que a participação da família é uma 

variável cuja ausência torna praticamente certo o insucesso do tratamento. Muitos 

entrevistados usam como recurso exemplificar algumas situações do serviço que confirmam 

essa afirmação, apontando para “casos de sucesso” no serviço em que a família se fez 

presente. Além disso, os discursos acima produzem a ideia de que não há outras formas de 

tratamento se a família não está presente. Nesses relatos, a família assume várias funções em 

relação ao usuário. Ela é a estrutura que permite entender seu comportamento. É um apoio, 

um estímulo. Mas assume também uma função de controle. 

  Outro fator é que ao fazerem essa afirmação, os técnicos defendem implicitamente a 

lógica da abstinência, uma vez que eles associam o sucesso do tratamento a abstinência do 

sujeito e fazem pouca referência a um trabalho com a família que se guia a partir da lógica da 

redução de danos, como no trecho do discurso de Mônica que afirma que o usuário do serviço 

vai “conseguir chegar a uma abstinência”.   

Na construção do seu argumento Patrícia justifica a importância da família afirmando 

que é neste grupo que o sujeito está inserido. Assim quando a família está presente, os 

profissionais podem entender melhor o sujeito. A entrevistada utiliza do discurso social em 

que defende que o indivíduo se constitui a partir do seu grupo social, sofrendo influência 

deste. Portanto, é necessário entender o lugar de onde ele vem, para poder entender o seu 

comportamento. Denuncia então a responsabilidade da família no comportamento do sujeito. 

Em seu discurso ressalta-se o poder do técnico uma vez que ele pode “tirar o sujeito da 

dependência química”. Além disso, a entrevistada aponta em seu discurso para um 

distanciamento dos princípios do CAPSad, uma vez que as práticas de cuidado devem ser 

guiadas a partir do PTS de cada sujeito. Porém a técnica afirma que o trabalho deve ser 

guiado a partir de uma uniformidade, sendo essencial a presença da família de todos s 

usuários.  

Mônica é enfática em seu discurso quando afirma que a família é essencial para o 

trabalho. Assim com estratégia discursiva para confirmar sua fala apresenta duas situações do 

cotidiano do trabalho: quando há a presença da família e quando ela é ausente. A entrevistada 

produz um discurso que se distancia da lógica da redução de danos, uma vez que mesmo 

apontando para um possível trabalho a partir dessa lógica, afirma que o sucesso do tratamento 

está ligado à abstinência do sujeito. Uma estratégia discursiva utilizada por Mônica para 
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tornar seu discurso verdadeiro é a corroboração de sua afirmação com o discurso de outras 

testemunhas, nesse caso os TRs de usuários do serviço. Assim, após fazer sua afirmação, ela 

utiliza falas de outros técnicos que confirmam o que foi dito. Nesse recurso, quanto mais 

testemunhas digam o mesmo, mais credibilidade tem o que se descreve. Assim, o consenso 

entre um conjunto de relatos é o produto de uma conivência e não de uma coincidência entre 

pessoas que testemunham os mesmo discursos (POTTER, 1998).  

Socorro enfatiza em seu discurso o papel de controle social da família, uma vez que 

esta deve gerenciar (instruir, cobrar, guiar) o tratamento para que ele tenha êxito.  

Quando afirma “não quer dizer que ele vai ter um êxito”, Eduarda procura ressaltar 

que a presença da família não é o único fator importante para atingir os objetivos do 

tratamento, mas ressalta a sua necessidade no suporte ao parente. Ela justifica essa 

importância afirmando que a presença da família diminuirá o sentimento de solidão do 

usuário do serviço. Na fala de Carolina, a justificativa utilizada para ressaltar a importância da 

presença da família é o estímulo que ela poderá oferecer ao sujeito para a realização de outras 

atividades. Assim ela estando presente, pode estimular a realizar as atividades oferecidas pelo 

CAPSad.  

Desse modo, os discursos das entrevistadas acabam reforçando uma ideia reducionista 

de tratamento, uma vez que se delega o sucesso do tratamento a apenas um fator: a presença 

da família. Além disso, os discursos denunciam novamente que as práticas ainda estão 

orientadas pela lógica da abstinência, pois, como já explicitamos, o sucesso do tratamento está 

relacionado a interrupção do uso de drogas.  

Nas falas abaixo, a participação da família é importante porque ela fornece aos 

técnicos do serviço informações sobre o estado do paciente e assim torna mais exitoso o 

tratamento: 

 

Pesquisadora: Você percebe a influência da família no tratamento do 

usuário de drogas?  

Entrevistado: Percebo porque assim, a família, ela traz muita verdade 

do dia-a-dia do sujeito. Em relação ao campo afetivo dele, em relação 

ao trabalho, em relação a dinâmica da sua própria casa porque muitas 

vezes ele chega contando histórias que quando a família chega não é 

nada daquilo. Ai... Principalmente finais de semana, eles fazem uso, ai 

chega aqui na segunda-feira, ai eles dizem que não está usando, que 

está bem, está trabalhando, está procurando fazer curso, distribuir 

currículo, e entrando em contato com a família, o que elas trazem é 

que não é muito bem isso. Não é. Então é assim, ela traz um dado de 

verdade, de realidade que a gente traz também para o sujeito para que 

ele também comece a organizar seu projeto de vida né. No tratamento. 
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Pesquisadora: A família traz uma verdade sobre o sujeito. 

Entrevistado: Ela traz uma verdade, mas assim, a gente escuta o que a 

família está dizendo porque assim, tem famílias que podem entrar em 

um processo de manipulação. Né. Tem famílias assim que o indivíduo 

já está tão comprometido que a família quer que interne por exemplo 

(Carlos, TO, 53 anos). 

 

Pesquisadora: Como vocês percebem que é necessário a participação 

da família? 

Entrevistado: Por exemplo, quando o usuário vem para o atendimento, 

desde o primeiro momento que ele faz o acolhimento, depois ele é 

admitido na casa, o nosso contrato terapêutico com ele, diz de que nós 

vamos introduzir a família sempre que acharmos necessário. Então por 

exemplo, o usuário está tendo dificuldade em aderir ao tratamento, nós 

chamamos a família. “o que você está percebendo, é assim mesmo? 

Num é? Você pode ajudar?” “Ah, mas ele não toma o remédio” Tá. 

Tudo bem não toma, é real, mas você poderia ficar responsável por dá 

esse medicamento no horário?” Então a gente implica essa família 

nesse momento. Em outro momento a gente percebe uma fala. Por 

exemplo aconteceu a pouco tempo o usuário dizendo que estava muito 

bem obrigada. “Não eu estou abstinente, eu não estou usando drogas, 

eu não estou bebendo, já faz isso um dois três meses.” Mas a gente 

percebia que o que ele trazia parecia ser diferente do que ele vivia. Ele 

dizia da abstinência mas a aparência física dele dizia de quem estava 

em uso. Então resolvemos chamar essa família, quando a família 

chega aqui... a mãe quando entrou chorando, disse: “me ajude, me 

ajude ele não consegue parar” [...]  (Carla, Psicóloga, 44 anos). 

 

 

Entrevistada: Mas se ele precisa de um apoio mais ajustado, ou se ele 

precisa de alguma informação que ele não sabe dá ou não quer dar, ou 

não pode dar, ou se a gente precisa tirar alguma dúvida, qualquer 

demanda que na avaliação psiquiátrica perceba que há a necessidade 

da família, eu chamo para dentro do consultório.  

Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: Agora a família, ela já participa das atividades da 

estrutura do CAPS como um todo. Como eu já te disse, eu só atendo 

individualmente, eu não faço grupo. Então eu chamo a família 

mediante a necessidade do usuário, que pode ser várias (Patrícia, 

psiquiatra, 37 anos). 

 

 

Carlos, Carla e Patrícia veem a família como um grupo que pode fornecer informações 

indispensáveis sobre o desenvolvimento do tratamento quando as informações dos usuários 

não são confiáveis.  

No discurso de Carlos, as informações trazidas pela família não se resumem apenas a 

questões relacionadas ao uso de drogas, mas a questões do dia-a-dia, do âmbito amoroso e do 

trabalho. Assim, descrevem um relacionamento com o usuário e o serviço ausente de 

confiança, sendo preciso recorrer a família para obter determinadas informações. Porém, 

ressalta a existência de famílias que utilizam dessas informações como forma de viabilizar o 
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internamento do usuário. Da mesma forma, Carla posiciona a família nesse lugar de 

retificadora das informações dos relatos produzidos pelo usuário do serviço. Também Patrícia 

posiciona a família como um grupo de pessoas que retifica ou complementa os relatos dos 

usuários sobre si próprios: “se ele precisa de alguma informação que ele não sabe dá ou não 

quer dar”.  

Desse modo, os técnicos descrevem a família como um grupo que detém a verdade 

sobre o sujeito, portanto, ela tem mais capacidade de falar sobre o parente do que o próprio 

usuário do serviço.  Além disso, os técnicos denunciam no discurso uma relação de 

desconfiança com usuário e a família, uma vez que eles recorrem à família porque não 

acreditam no usuário, mas também apontam para a pouca confiança no discurso da família, já 

que “tem famílias que podem entrar em um processo de manipulação”.  

Nos discursos dos entrevistados, os vínculos familiares são fragilizados e muitas vezes 

desfeitos devido ao uso ou abuso de drogas do parente, além disso, os relacionamentos são 

conflituosos. Assim sendo, os técnicos afirmam que essa participação ajuda a construir esses 

vínculos: 

 

Pesquisadora: Você percebe a influencia da família no tratamento do 

usuário? 

Entrevistada: Influência? 

Pesquisadora: Sim.  

Entrevistada: Sim. Quando a gente consegue trabalhar essa coisa do 

vínculo, o afeto, né. Desmistificar, eles, assim, os usuários eles é, 

conseguem, eu percebo que existe um fortalecimento do vínculo com 

o tratamento. A motivação melhora, quando a família consegue 

colaborar com isso. Eu acho que é muito interessante quando isso 

acontece (Joana, Psicóloga, 40 anos). 

 

 

Pesquisadora: Como você tem percebido o impacto do seu trabalho 

em relação a família? 

Entrevistada: Veja, eu não sei mensurar isso não porque as histórias e 

vida são muito particulares, mas uma coisa que é comum é o usuário 

chegar aqui ou com o vínculo familiar já rompido, ou bastante 

fragilizado, aí nesse sentido o trabalho com a família acaba assumindo 

um protagonismo importante, mas que é delicado você começar a 

construí vínculo. Essa semana, no começo da semana teve um usuário 

nosso que ele fez uso no fim de semana e chegou aqui muito mal 

mesmo, a pressão dele estava lá em baixo, precisou ir para Barros de 

lima e aí a gente tentou contato com a família, eu conversei com um 

parente dele, com um sobrinho dele e ele disse, “olhe você vai me 

desculpar eu amo muito meu tio, mas eu não vou não, eu vou 

trabalhar, eu já levei advertência do trabalho por estar indo acolher 

ele, vou perder meu emprego, minha mãe é hipertensa”, uma série de 

situações que naquela hora você é insistente, “mais vá, o cara está mal, 
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talvez ele não volte” e aí você compreende o impacto negativo que 

tem na família e como isso adoece também. [...] (Luana, Assistente 

social, 31 anos).  

 

Os discursos se aproximam do que preconiza alguns estudos ao apontarem para os 

conflitos familiares existentes no âmbito do uso de drogas, ressaltando a importância de um 

trabalho que procure reestabelecer alguns vínculos. Assim, eles apontam como causa para a 

quebra desses vínculos o uso de drogas.  

Nesses trechos as técnicas atribuem então a importância da participação da família 

para que haja o restabelecimento desses vínculos. Desse modo, se aproximam do que afirma a 

literatura sobre um dos objetivos do tratamento, uma vez que parece claro, que um dos 

principais indícios do resultado positivo do tratamento é a melhora da relação do usuário com 

a sua família, já que, o uso ou abuso de drogas tem como uma de suas principais 

consequências o desgaste dos vínculos afetivos e o prejuízo das relações familiares (MELO; 

PAULO, 2012). 

O estudo realizado por Souza, Kantorski e Mielke (2006) também aponta para o 

rompimento de vínculos em decorrência do uso de drogas. Além disso, as autoras afirmam 

que a realidade mostrou-se mais complexa tendo em vista que os vínculos da família nuclear 

dos sujeitos da pesquisa foram rompidos e os que ainda mantêm essa vinculação, tem um 

vínculo permeado por ambiguidade e estresse, assim as famílias encontram-se desgastadas e 

desacreditadas em decorrência de todo o processo de uso ou abuso de substâncias psicoativas 

por um parente. 

Assim, quando Joana ressalta a importância do resgate desses vínculos, explica seu 

discurso apontando para as mudanças positivas quando há esse trabalho, principalmente para 

o usuário, uma vez que estes se sentem mais motivados.  

 Luana começa seu depoimento justificando o fato de não poder responder à pergunta a 

partir de dados mais quantitativos, justificando em seguida a necessidade de atentar para as 

particularidades de cada caso. Mesmo ressaltando a importância da realização desse trabalho 

que busca resgatar os vínculos, Luana destaca a dificuldade de atingir esse objetivo, usando 

como exemplo a relação de um usuário com o seu familiar.  

 O uso prejudicial de álcool e outras drogas acarretam problemas na família uma vez 

que ela se vê obrigada a abdicar de sua rotina para acompanhar o parente nas práticas de 

cuidado. Muitas vezes exige-se da família que se adapte a rotina do serviço para poder dar 

suporte ao parente. Desse modo, quando a família não aceita, ou participa pouco, sofre 

críticas do serviço que vê esse comportamento como um desinteresse familiar. Esse fato fica 
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evidente no discurso de Luana que encara a negação do sobrinho do usuário como um cansaço 

desse sobrinho em participar dessas práticas, embora ela aponte o medo desse parente em 

perder o emprego.  

As práticas ofertadas pelo serviço para a família não se resumem a atendimentos 

individuais com a família, mas sim, a realização de outras atividades, dentre elas o trabalho 

em grupo. Abaixo, os técnicos ressaltam a importância das atividades em grupo, afirmando 

que através desse dispositivo os familiares podem fornecer suporte mútuo: 

 

Muitas vezes a gente vê assim mediando, uma mãe olha para um filho 

no grupo e diz assim: “mas você sempre mentiu para mim.” Aí outra 

mãe que está no grupo diz assim: “Ah, mas esse não é um problema só 

seu, o meu mente demais.” Então ela faz essa mediação, a outra mãe. 

Ela diz assim: “Olha isso não é só seu, isso é meu também, né. Nós 

temos essa dificuldade.” Então o usuário escuta aquilo, e é muito 

interessante, depois ele diz assim: “Você viu o que a minha mãe disse? 

Minha mãe disse que eu minto, ela percebe quando eu engano.” Então 

a fala dessa família, ela tem uma repercussão muito grande para esse 

usuário sabe? Como a presença ou ausência deles aqui também tem 

uma repercussão (Carla, Psicóloga, 44 anos). 

 

Por isso o grupo de família é tão importante. Porque há uma 

identificação a pessoa observa que ela não está sozinha naquele 

contexto, que outras pessoas passam pelas mesmas coisas né? Mas a 

gente vê essas famílias, tanto as fragilizadas que querem ser 

orientadas, tanto as fragilizadas que querem se livrar do problema por 

um esgotamento mesmo (Lourdes, TO, 28 anos). 

 

Pesquisadora: Você acha importante a participação da família.  

Entrevistado: Muito importante. E como te falei para mim é mais 

importante ainda porque é no grupo que a gente se escuta. Que a gente 

escuta a família. Porque às vezes essa família vem e ela acha que o 

problema dela é o maior do mundo. Que só ela passa por aqui, e 

quando ela vê uma mãe ou pai de família trazendo uma demanda, 

realmente ela percebe que aquilo é uma coisa que é comum dentro do 

quadro da dependência e as vezes muito mais grave. Isso é um 

processo que meio que reorganiza a família que diz “olha meu 

problema não é tão... como eu pensei que fosse. Num é. É para mim, 

mas dentro do contexto que eu estou vendo aqui”... E eles se ajudam, 

eles dão dicas dentro do processo todinho. Eu acho muito mais rico do 

que o atendimento individual. As duas coisas tem sua função, 

importante, mas no grupo também ele promove essa saúde para a 

família (Carlos, TO, 53 anos). 

 

 

Nas falas acima, enfatiza-se várias contribuições quando há a presença da família, uma 

vez que a sua inserção nas práticas do serviço não vai trazer benefícios apenas para o seu 
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grupo familiar, mas sim para as outras famílias que participam do grupo, desse modo, ao 

falarem sobre os seus problemas, elas podem se ajudar mutualmente. Essas falas corroboram 

com os princípios das novas políticas públicas sobre álcool e outras drogas, que além de 

ressaltarem a importância da presença da família, apontam para a necessidade da criação de 

rede de apoio social para essas famílias. Desse modo, o grupo é uma ferramenta importante 

para o fortalecimento dessas redes de apoio.  

 Ao longo de seu relato Carla utiliza-se de várias supostas falas da família no momento 

de interação no grupo para justificar seu argumento segundo o qual o fato dos familiares 

terem conhecimento dos problemas de outras famílias ajuda no enfrentamento da situação.  

Apesar de apontar para a presença de famílias que tem interesse em participar do 

projeto do usuário e aquelas que não têm. Lourdes também descreve de forma positiva esse 

trabalho em grupo. Assim, ressalta mais claramente o apoio ofertado no trabalho em grupo 

quando afirma “que ela não está sozinha naquele contexto”.  

Mas nem sempre a participação da família é vista de forma positiva. As falas abaixo se 

diferenciam dos relatos até agora analisados uma vez que, mesmo destacando a possibilidade 

de uma influência positiva da família no projeto terapêutico do usuário, ressaltam os possíveis 

efeitos negativos da presença familiar: 

 

Entrevistada: Quando ela se faz presente né. Mas também tem família 

que as vezes é melhor ter uma certa distância porque as vezes assim é 

muito complicada né, muitas vezes o paciente está ali como bode 

expiatório de outras questões familiares então tudo é em cima dele. E 

as vezes é complicado. Como as vezes a gente também vê ser 

complicado o filho que foi tão espancado pelo pai, tão maltratado, 

querer ajudar esse pai tão marcado. [...] (Fernanda, Assistente social, 

54). 

 

 

Entrevistada: Não. Não substitui. E pode até substituir, quando aquela 

família é uma família assim: perversa, ele é uma família que pode ser 

um gatilho para piorar aquela cri... Aquela pessoa.  

Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: E aquela pessoa consegue fazer uma psicoterapia e ter 

esse entendimento, mas é um processo muito longo, está entendendo? 

Para... Para... Para desvincular (palavra incompreensível) familiares 

que às vezes pode ser muito danoso. Mas isso eu considero ainda uma 

exceção. A regra para mim é a família está próxima (Mônica, 

enfermeira, 52 anos). 
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Acima, os entrevistados utilizam estratégias discursivas que produzem outros 

argumentos. Neles, a presença de certas famílias acaba prejudicando o tratamento. Quando 

aponta para determinadas famílias que acabariam prejudicando o usuário, Fernanda não 

defende uma reestruturação dos laços familiares, mais sim um afastamento do usuário de 

drogas de sua família. Para justificar seu argumento, exemplifica alguns comportamentos da 

família que poderiam prejudicar o usuário. 

No discurso de Mônica há um momento de tensão, pois mesmo explicitando a 

importância da família nesse processo, afirma a possibilidade da realização de atividades com 

o usuário de drogas sem a presença da família quando esta apresenta efeitos danosos. Além 

disso, para descrever o comportamento dessa família, a técnica utiliza-se do discurso 

psiquiátrico, caracterizando-o como um comportamento patológico e utilizando-se dos termos 

“perversa” e “danoso” para caracterizar essa família.  

Ao destacarem comportamentos prejudiciais dessa família, as falas acima ressaltam 

novamente a responsabilização desse grupo. Assim, os técnicos afastam implicitamente o 

serviço da culpa por esse fracasso, uma vez que é a família que prejudica e dificulta as 

práticas de cuidado por conta do seu comportamento.  

Além de atentarem para comportamentos familiares que prejudicariam o usuário, os 

entrevistados evidenciam também a dificuldade de alguns usuários em aceitar a participação 

da família:  

 

[...] Agora assim, tem casos que às vezes assim, é todo mundo que a 

gente chama família? Às vezes a uma resistência do usuário da família 

vir, agora claro que quando a gente percebe né, que a dinâmica família 

faz muito... Está fazendo muito parte desse contexto em relação ao uso 

da droga, a gente vai trabalhando com o usuário a vinda dessa família. 

Claro que se “a, não quero.” Então se não quer não vem a gente vai 

deixar para lá, você como TR vai trabalhando com ele e mostrando a 

importância, se ele não concordar a gente também não vai estimular a 

família se ele resiste, mas a gente vai buscando com ele, trabalhando 

com ele a necessidade da família estar aqui  (Alana, Assistente social, 

58). 

 

A gente está com um caso desse. Estamos com um “caso atualmente... 

Tem uma pessoa que ele diz o tempo todo, olhe minhas irmãs não 

podem vir, minha outra irmã tem criança pequena, eu não tenho mais 

mãe, não vai dar certo, não tem como virem”, mas a gente acha que é 

um mecanismo de defesa dele, de barrar a presença desse familiar no 

tratamento, porque esse familiar vai trazer a realidade né, e nós 

achamos que esse usuário ele está traficando. Então dentro desse 

tráfico ele não quer ser descoberto. Porque achamos também, há uma 

hipótese, que nós ainda estamos avaliando, se ele está vendendo droga 

dentro do serviço (Carla, Psicóloga, 44 anos). 



80 

 

 

 

Por mais que as novas políticas ressaltem a importância da família no tratamento, nas 

situações acima descritas o usuário do serviço não aceita esta participação. Desse modo, as 

práticas não devem ser orientadas acreditando que o trabalho só trará resultados positivos com 

a presença da família, uma vez que o Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve-se guiar a 

partir da necessidade do sujeito. Nas falas acima, os técnicos destacam situações em que o 

usuário não permite essa presença. Por mais que não apontem nos discursos a imposição da 

presença da família, os entrevistados não descrevem outras estratégias de trabalho em que não 

haja a presença da família.  

Quando Alana faz essa afirmação, ressalta em seu discurso a importância da presença 

da família. Porém, há uma preocupação de deixar claro na sua fala que o seu trabalho não 

procura impor essa presença, mas sim esclarecer essa importância para o usuário, procurando 

conscientizá-lo, uma vez que a entrevistada enfatiza várias vezes que eles respeitam a vontade 

do usuário, mas buscam aproximar a família.  

Para Carla, essa rejeição do usuário em relação à presença da família se dá porque há 

uma desconfiança sobre as informações fornecidas pelo usuário. Assim, a família é descrita 

novamente como um grupo que tem a função de trazer a verdade sobre o sujeito, uma vez que 

o usuário de drogas não passa confiança, a palavra do sujeito não importa. Para dar 

credibilidade a sua afirmação, usa o sujeito na primeira pessoa do plural, deixando claro que 

não é apenas ela que acredita nessa hipótese, mas outros técnicos também.  

 Novamente, aparece nas falas a realização de um trabalho guiado pela desconfiança. 

Assim, a família é a única capaz de trazer a realidade, e a entrevistada ressalta os esforços da 

equipe em ir atrás da verdade que o sujeito esconde.  

Abaixo, os técnicos destacam a pouca participação da família nas atividades:  

 

Pesquisadora: Como essa família tem participado do processo de 

recuperação do usuário? 

Entrevistado: Olha, a gente aqui já tentou várias vezes grupo de 

família no turno da noite. E assim, a frequência é muito pouca, muito 

esvaziada. E assim quando vem é sempre aqueles mesmos pacientes 

que estavam muito bem no tratamento. Então é comum a gente ver 

assim, os pacientes que precisavam mais que a família estivesse aqui 

não está. Isso mostra o comprometimento do processo entendeu? É 

então assim, a gente tem feito mais atendimentos individuais (Carlos, 

TO, 53 anos). 

 

Entrevistada: Não, em relação à vinda para o CAPS é como eu te falei, 

é muito pequena, em relação a vinda para o CAPS se a gente for ver o 

número de usuários e o grupo de famílias que vem, é mínimo. Que as 
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vezes a gente vê a família ela vem no inicio, né. Vem para o 

acolhimento, aí começa o tratamento e ela deixa de vir, ou ela vem 

quando ele recai, ela vem na hora da coisa mais difícil, aí ela aparece, 

aí vem também... Ou então, às vezes a família está tão desgastada, tão 

desacreditada, a gente tem visto isso também, a família não aguenta 

mais, já não aguenta mais, já não acredita mais, então assim, as vezes 

também por isso, seja o motivo que elas não cheguem, ela não 

acreditam na vinda, ou na melhora do usuário (Alana, Assistente 

social, 58). 

 

 

Pesquisadora: Como essa família tem participado do processo de 

recuperação do usuário? 

Entrevistada: Tem participado pouco, tem participado pouco.  

Pesquisadora: Tem participado pouco.  

Entrevistada: São várias tentativas aí vamos elaborar convite, a gente 

elabora os convites, a gente telefona, reitera a necessidade dizendo 

que é fundamental, mas a participação ainda é pouca  

Pesquisadora: Por que você acha que eles participam pouco? 

Entrevistada: Porque já estão descrentes e cansados, no processo de 

dependência do seu familiar, não é fácil né, imagino que não seja fácil 

você ter uma pessoa que você ama, você não compreende aquela 

doença, e acha que ele está fazendo porque ele quer, porque ele está 

preterindo a família, preterindo o amor dos familiares ao uso de 

drogas. Aí é uma faca... É complicado porque você vai alimentando 

essa certeza dentro de você, de que ele não está correspondendo ao seu 

amor ou ao seu cuidado porque está usando drogas, e você faz disso 

uma certeza, e a gente não consegue desconstruir se você não vem 

para cá dialogar com a gente.  

Pesquisadora: Hunrrum. 

Entrevistada: A gente faz visitas domiciliares em alguns casos para 

tentar convencer a família, para dá um início de dialogo, mas é muito 

difícil, o trabalho com o familiar é delicado (Luana, Assistente social, 

31 anos). 

 

Pesquisadora: E em relação à família, como é que é o trabalho com a 

família? 

Entrevistada: O trabalho com a família é um trabalho difícil porque 

diferentemente do transtorno, elas não nos procuram muito. A gente 

tem muita dificuldade de trazê-los para perto. Existe muito a relação 

de ódio né? De rancor, de raiva, porque a dependência química é 

encarada muito como uma situação moral né? Assim, as pessoas são 

más, as pessoas são vagabundas né? E a leitura ainda é muito feita 

dessa forma que não se encara muito como uma relação de doença aja 

vista que eu sei que é muito difícil para a família também. Mesmo se 

ela não encarasse dessa forma. É muito difícil porque os desgastes 

sociais, financeiros, são muito grandes. Eles chegam aqui contando 

situações muito difíceis. Então a gente tem muita dificuldade para 

trazer a família para perto (Mônica, enfermeira, 52 anos). 

 

Pesquisadora: Como você acha que a família pode participar desse 

tratamento? 

Entrevistado: E a gente não chama? A gente chama a família para que 

a gente possa orientar, para ver com essa família, por exemplo, a mãe 
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vai ao trabalho, outro dia ela disse “eu não vou mais nem lá”. “Mãe se 

você não for, quem é a outra pessoa que a gente tem? Para que chegue 

no trabalho, diga que está recaindo, né? A gente já emitiu um 

documento para o local de trabalho dele, que ele está em tratamento, a 

recaída faz parte, quem vai levar esse documento?” Então, a gente 

tenta trazer essa família para que a gente possa orientar, para que a 

gente possa construir junto com ela. Esse programa terapêutico para 

ele, mas ela as vezes não vem, e as vezes vem (Carla, Psicóloga, 44 

anos). 

 

Em todos os trechos acima os técnicos ressaltam a pouca participação da família, uma 

vez que o número de familiares que participam das atividades é bem inferior ao número de 

usuários. Descrevem essa ausência de forma negativa, uma vez que dificulta a realização do 

trabalho. Além disso, a não participação da família estaria ligada à sua ausência ao serviço, 

não aparecendo nos relatos a menção de outras formas de participação dessa família. Em 

alguns trechos, os técnicos apontam tentativas para trazer essa família, se distanciando da 

responsabilidade por conta dessa ausência e responsabilizando novamente a família por essa 

pouca participação, uma vez que são elas “que não procuram muito”.  

Carlos inicia seu discurso atentando para as estratégias criadas pelo serviço para 

incentivar a vinda de um maior número de familiares. Com essa afirmação, procura justificar 

o esforço do CAPS para estimular a participação da família, oferecendo horários que seriam 

compatíveis com os da família. Constrói uma versão da realidade em que a ausência da 

família não é responsabilidade do CAPS, já que os técnicos se esforçam para estimular a sua 

vinda.  

Alana elenca em seu discurso outros motivos que estariam ligados a essa ausência da 

família. Portanto, os argumentos utilizados procuram levar o leitor a crer que a ausência da 

família está relacionada ao desgaste provocado por conta da situação de uso de drogas. Além 

disso, a entrevistada ainda aponta que a família só aparece nos momentos de crise do usuário 

do serviço.  

Luana também aponta uma série de estratégias utilizadas pelo serviço para estimular a 

participação da família. Assim ela constrói um discurso que procura afastar a responsabilidade 

do CAPS sobre essa situação, uma vez que “A gente faz visitas domiciliares em alguns casos 

para tentar convencer a família, para dá um início de dialogo, mas é muito difícil, o trabalho 

com o familiar é delicado”. Ao ser questionada sobre o motivo da não participação, ela 

também elenca fatores relacionados ao uso de drogas que causariam o desgaste da família. 

Mobiliza então a teoria de que o uso de drogas prejudica esse relacionamento familiar uma 

vez que a família o encara como um desrespeito do sujeito à família. Diante disso, a 
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entrevistada posiciona esse afastamento da família de forma negativa uma vez que não há a 

possibilidade de realizar um trabalho que esclareça questões sobre o uso de drogas.  

A justificativa de que a família não vem devido ao desgaste relacionada ao uso de 

drogas também é utilizada por Mônica. No relato de Carla, ela responde à pergunta feita pela 

pesquisadora com outra pergunta, procurando enfatizar que o serviço faz seu papel em relação 

a estimular a vinda da família. Assim, seu discurso ressalta que cabe a família vir e participar, 

já que eles estão ali para oferecer o trabalho. Além disso, ainda ressalta atividades que são de 

responsabilidades apenas da família quando ela questiona a ausência da mãe com a pergunta: 

“Quem é a outra pessoa que a gente tem?”, ressaltando nesse trecho o desligamento do 

serviço com as redes de apoio social do sujeito, uma vez que essa comunicação só acontece 

quando a família se prontifica a ir ao local. A entrevistada ainda utiliza falas da própria 

família que apontam para o seu desinteresse em participar das atividades do serviço.  

 É recorrente a afirmação que a pouca participação da família traz dificuldades para a 

realização do trabalho com os usuários. Desse modo, os técnicos produzem um discurso que 

delegam uma grande responsabilidade à família nas práticas de cuidado do sujeito, 

minimizando o papel de outros atores como o do próprio serviço. Portanto, a responsabilidade 

pelas dificuldades do trabalho recai novamente na família.   

Além de destacar a pouca participação, abaixo, os entrevistados chamam atenção para 

a vinda oscilante dessa família, não dando continuidade ao tratamento e dificultando o 

trabalho no CAPS:  

 

Pesquisadora: Como é que se dá a participação da família nesse 

processo? 

Entrevistado: Eu sou responsável pelo grupo da noite, e aí a gente tem 

um movimento muito... Oscilante. Em alguns momentos a gente tem a 

família presente, né? Em outros não, quando eles chegam, eles estão 

em crise, e a família está se sentindo muito incomodada, aí a família 

vem... Vem para as reuniões, participa, aí acontece o fenômeno, por 

exemplo, do usuário melhorar, então aos poucos eles vão deixando de 

vir também. Aí a gente telefona para conseguir que venham é um 

problema porque não pode, não tem horário, não tem quem venha, 

mas quando o usuário recai de novo, eles têm o tempo para estar aqui, 

porque o usuário recaído, ele traz muitos prejuízos financeiros, morais 

e etc.. Então, a gente tem uma família oscilante, oscilante. Já teve 

grupos, como eu te falei, que não veio ninguém, mas já teve grupos 

que veio muito família sabe? (Carla, Psicóloga, 44 anos). 

 

 

Desde o momento inicial diz que existe o grupo de família a gente diz 

que os atendimentos familiares acontecem com frequência pelo menos 

de quinze em quinze dias ou uma vez ao mês, mas quando a gente faz 

o contato aí “ah eu não posso porque eu trabalho, porque eu não tenho 
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quem olhe o menino”, inventa... Inventam não, né? Eles têm as razões, 

mas quando o usuário está mal eles não conseguem parar tudo e vim? 

Então o que eu vejo é que a família não dá o devido valor a essa 

continuidade no tratamento. Acham que o tratamento é do usuário. E a 

gente diz que a família também sofre e que precisa ser cuidada, e aí 

geralmente a família volta quando o usuário vai ter uma recaída aí 

chegam tudo de novo, mas não é o total. Tem aquelas famílias que 

vem desde o acolhimento participam do grupo de família e continuam 

com regularidade nos atendimentos de família quando o TR solicita, 

também existe, a gente não pode negligenciar isso. Mas a maioria é 

esse perfil que não aparece (Lourdes, TO, 28 anos).  

 

 [...] A impressão que dá é assim, que quando eles estão na crise, que 

eles não sabem mais como recorrer, e quando encontram um CAPS, 

que a gente oferte esse cuidado né, ao filho, a impressão que dá é que 

com o passar do tempo eles vão descansando mais, relaxando mais. 

Tipo assim “meu filho está no tratamento, está naquelas horas no 

CAPS, então ele está bem”. Entendesse? E aí eles passam a se 

preocupar com outras coisas, não que isso seja ruim, porque isso tem 

que ser uma coisa natural. Porque o que acontece? A família, quando 

tem um adolescente numa situação como essa, por exemplo, ele fica 

focado só no adolescente. Isso é de uma forma geral do dependente 

químico, a família foca só no familiar que está doente. Então essa 

pessoa dificilmente trabalha, essa pessoa dificilmente (trecho 

incompreensível) essa pessoa dificilmente tem uma questão social, e 

ela se fecha para aquele mundo em torno daquele filho. Certo? Mas, 

seria interessante dessa... Dele buscar outras coisas, mas a ponto de se 

desligar totalmente, a ponto de achar que não tem mais 

responsabilização? Né? No tratamento, de acompanhar, então a gente 

sempre fica muito atrás dessa família. Atrás, atrás, atrás. Já outros... a 

maioria é assim, mas outros se implicam, então assim... E a 

implicação deles traz exatamente essa importância porque está certo 

(Marta, TO, 37 anos) 

 

 

Acima as entrevistadas atentam para as dificuldades quando a família tem uma 

participação irregular. Estas acabam comparecendo apenas em momentos de crise e não dão 

continuidade ao tratamento. Quando relatam essa situação, descrevem essa atitude da família 

de forma negativa, uma vez que o seu interesse pelo tratamento apenas nas situações de crise 

está ligado, na fala dos entrevistados, aos prejuízos trazidos pelo sujeito à família durante a 

crise. Assim a família procura o serviço apenas quando se sente incomodada.  

A justificativa utilizada por Carla para defender a vinda oscilante da família está 

relacionada aos momentos de crise do usuário. Assim, a família estaria presente quando o uso 

de drogas acarretasse prejuízos financeiros e morais a esse grupo.  Apesar de também apontar 

para esse comportamento oscilante da família, Lourdes ressalta que não são todas as famílias 

que têm esse comportamento. Seu discurso produz a imagem de uma família que não merece 

confiança, uma vez que ela leva a crer que as justificativas utilizadas pela família para não 
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comparecer ao serviço não seriam verdadeiras, trazendo em seu relato um tom de 

desconfiança em relação às falas da família.  

Mesmo destacando esse comportamento da família, Marta produz um discurso 

compreensivo diante do comportamento desse grupo, portanto o CAPSad aparece como um 

lugar de conforto, em que, a família pode contar e seguir em frente com outras atividades que 

antes não era possível. Porém, mesmo justificando a atitude da família, a entrevistada não 

deixa de destacar a importância de sua presença no serviço.  

Nas falas acima, as técnicas produzem um discurso que afirma a ideia de que a família 

tem como responsabilidade participar das atividades do CAPSad mesmo quando os usuários 

não estão em crise. Assim, as justificativas da família não são suficientes e muitas vezes 

postas em dúvida. Portanto, os discursos se aproximam da ideia de que família é aquela que 

abdica de tudo para cuidar do seu parente, até de suas obrigações. Destarte, a família precisa 

fazer esforços para participar das atividades. Porém, é preciso levar em consideração que a 

família do usuário tem outras obrigações, como trabalho, cuidar de outras pessoas e até o 

próprio lazer.  

Até então, na maioria dos relatos dos técnicos entrevistados, para que a família 

participe do projeto terapêutico singular do usuário, ela precisa estar presente nas atividades 

ofertadas pelo serviço. Assim, essa família é ausente quando não se propõe a participar das 

atividades do serviço.  

Porém, diferente dos discursos acima, nos discursos abaixo aponta a participação da 

família de forma mais ampla, percebendo sua atuação extra CAPS e destacando as tarefas do 

dia-a-dia: 

Pesquisadora: Como você acha que essa família pode participar desse 

processo? 

Entrevistada: a família pode participar como, quando a gente, o 

usuário chega ao serviço, a gente faz a construção do PTS e aí eu acho 

que é inserir mais, eu sinto falta disso, inserir mais a família na 

construção desse PTS. Não chamar ela para construir o PTS, mas 

implicar ela para construir umas... Em algumas metas a serem 

alcançadas, sabe? Metas pequenas, de repente e, de contar com o 

usuário para depois dele fortalecido, de repente de ir no mercadinho e 

fazer a feira quinzenal de fruta, e aí você apostar que ele vai fazer a 

feira para comprar fruta e verdura, de dividir as tarefas do lar, de 

assumir determinadas responsabilidades que a família já não delegava 

porque ficava descrente. É... Não sei assim, minimamente, implicar a 

família no cotidiano do usuário é muito importante porque aos poucos 

você vai conseguindo estabelecer o vínculo de confiança (Luana, 

Assistente social, 31 anos).  

 

Pesquisadora: Como você acha que ela pode participar?  
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Entrevistada: Por exemplo, a gente tem comemorações aqui no CAPS 

ao longo do ano. Datas comemorativas. E aí a gente sempre autoriza 

para que o usuário traga o familiar e eu acho que os familiares 

participarem desses momentos também mais descontraídos. Entender 

o funcionamento dos outros usuários também ajuda muito. As vezes 

algumas famílias não vem, os usuários vem sozinhos e tem aquelas 

que vem, que participam também. Acho que é uma outra forma da 

família participar também. Além de procurar né, atividades extra 

CAPS que os usuários possam estar inseridos. Porque quando a gente 

está no processo de alta que a gente vai chamando a família, porque 

isso é um processo mesmo, a gente já vai orientando quais são os 

equipamentos na cidade, perto da sua casa, que o usuário possa ser 

inserido. Então esse é o papel da família, ajudar o técnico e o próprio 

usuário que não tem aquela iniciativa nata, para poder identificar 

grupos de apoio, igreja, academia da cidade... Esses equipamentos 

extra CAPS para que o usuário quando saia do CAPS, ele vem para cá 

três vezes na semana, quando recebe alta vai ficar faltando alguma 

coisa na vida dele porque ele só tinha o CAPS para vir, ele estava só 

se tratando (Lourdes, TO, 28 anos).  

 

O objetivo do trabalho nos serviços substitutivos não está focado na interrupção de uso 

da substância. As atividades devem também ser realizadas procurando restabelecer seus 

vínculos familiares e comunitários. Assim, muito mais do que estimular a participação da 

família nas atividades internas do serviço os técnicos devem estimular e potencializar a 

família do usuário para que ela possa estar presente nas atividades comunitárias do usuário. 

Desse modo, o serviço deve estar inserido na comunidade.  

Luana constrói um discurso que defende a participação da família não só dentro do 

serviço, mas sim no cotidiano do usuário. Sua fala se aproxima do que preconiza os princípios 

do CAPSad, uma vez que a construção do Projeto Terapêutico Singular deve ser feita em 

conjunto com o usuário do serviço e o familiar, o que não aparece de forma explícita nos 

outros discursos. Além disso, a família deve desenvolver atividades que possam resgatar essa 

confiança.  

Lourdes também ressalta a importância da família nas atividades extra CAPS. Mesmo 

atentando para a importância da participação da família nos eventos do CAPSad, enfatiza a 

sua importância na inserção do usuário na comunidade, sendo um grupo que irá auxiliar o 

serviço. Novamente o usuário é descrito como uma pessoa incapaz de gerir a sua vida, e a 

família seria então encarregada de assumir esse papel.  

Desse modo, é preciso atentar que o trabalho deve procurar fortalecer a unidade 

familiar criando-se oportunidades para que ela possa adquirir conhecimentos e habilidades 

para administrar as demandas e pressões, a partir de uma perspectiva de parceira em 

detrimento de uma abordagem paternalista (SOUZA; KANKORSKI; MIELKE, 2006). 
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Assim, a família pode ser uma parceira para estimular a autonomia do usuário, para que ele 

possa adquirir habilidades e resgatar seus vínculos sociais.  

Porém, ela não deve ser considera a única parceira nesse processo. Muitas vezes a 

família não tem condições de aderir à dinâmica do serviço, desse modo, é preciso que os 

técnicos possam procurar outras estratégias, recorrendo a rede de apoio social do sujeito, 

envolvendo outros atores sociais nesse processo, como a comunidade e entendendo a 

dinâmica da família.  

Alguns entrevistados ainda ressaltam que se deve ter um olhar mais ampliado em 

relação ao trabalho com a família: 

  

Pesquisadora: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o tema 

que você acha que seria interessante? 

Entrevistada: Eu acho que o tema família é um tema que merece 

mesmo uma atenção mais cuidadosa né. Porque eu acho que a família 

é muito cobrada mais pouco suportado no sentido de dá o suporte a 

essa família. Quais são os recursos que essas famílias dispõem na 

verdade?  

Pesquisadora: Hunrrum.  

Entrevistada: Se você vai para um campo de trabalho, qual é a 

condição que vivem. Aí... Tudo começa da base. Se vai para campo da 

violência doméstica, familiar, qual o suporte de verdade que essa 

família recebe, está entendendo? Então é uma coisa, é uma... Um tema 

que eu acho eu merece uma discussão a mais, e realmente a gente está 

pensando junto também, profissionais, diferentes seguimentos da 

sociedade, como é que pode fortalecer mais essa família, porque ela 

está muito destituída (Marta, TO, 37 anos). 

 

 

Entrevistado: Não, assim, só que assim, os profissionais, para 

poderem trabalhar com família, eles deveriam ter uma formação com 

família que eu acho muito complexo. Vem aquele sujeito em 

sofrimento que representa o núcleo familiar, e como lidar com esse 

núcleo? Num é. Porque esse núcleo não vem só com a demanda da 

patologia, da dependência, ele vem com a demanda social, e assim, ele 

vem com a demanda psicológica também. Entendeu? 

Pesquisadora:Hunrum. 

Entrevistado: Então a gente precisa ter a questão da responsabilidade 

sanitária, quando a gente vê que a pessoa precisa de uma psicoterapia. 

A família já está... Aquela pessoa que representa a família já tem uma 

história de depressão, num é? Tem uma co-dependência também, 

então são vários fatores, a gente precisa saber para onde encaminhar, 

tem que fazer uma leitura clínica, tem que ter o olho muito aguçado. 

Na clínica, num é, na clínica da família, e aí já vem outro movimento, 

uma coisa é trabalhar com o sujeito, outra coisa é trabalhar com a 

família que as vezes vem três, quatro por exemplo tá. Então eu acho 

que precisaria ter uma formação em família (Carlos, TO, 53 anos). 
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O objetivo de aproximar a família do Projeto Terapêutico Singular do usuário não se 

baseia na ideia de que ela é culpada pelo uso prejudicial e deve ser a única responsável pelo 

tratamento. A família deve ser vista como um dos atores sociais que vão contribuir para esse 

processo, uma vez que ela faz parte da rede de apoio social do sujeito. Desse modo, além de 

atentar para os múltiplos fatores que vão estar presentes no debate sobre o uso e abuso de 

álcool e outras drogas, a família também tem que ser encarada a partir dos múltiplos fatores 

que estarão influenciando na sua constituição e funcionamento. Os discursos acima se 

aproximam dessa ideia ao atentarem para os diversos fatores que estariam influenciando essa 

família.  

Marta se aproxima desse olhar mais ampliado uma vez que produz argumentos que 

procuram defender a ideia de que é preciso modificar essas práticas que muito mais do que 

procurar entender a família, acabam culpabilizando-a. Assim, denuncia a falta de apoio à 

família e apresenta em seu relato a necessidade de atentar para diversos âmbitos familiares 

que estariam influenciando essa situação.  

Apesar de ressaltar a importância de um olhar mais complexo sobre a família, o 

discurso de Carlos se diferencia do de Marta uma vez que ele enfatiza a importância de 

estudos que estejam focados em explicar o comportamento da família, atentando para a 

necessidade de capacitação dos profissionais.  

 

6.5 O trabalho desenvolvido e sua efetividade 

 

Nas falas abaixo, os técnicos levantam alguns questionamentos em relação a trabalho 

desenvolvido pelo CAPSad. Para eles, o distanciamento da família poderia ser explicado 

devido às práticas ofertadas pelo serviço, uma vez que essas práticas não atenderiam as 

demandas desses familiares: 

 

Entrevistada: Num sei sabe, se ela não participa... Porque é uma coisa 

que a gente pode está questionando. Não sei se ela não participa 

porque o que a gente está ofertando a ela não está atingindo a 

necessidade dela, porque é uma coisa que a gente tem que questionar 

mesmo, né. Ou é, se ela não participa pela questão da negação. Porque 

também tem pessoas que tem essa tendência de negar a situação que 

está vivendo, aí como ela pode participar eu acho que... Está 

entendendo, eu acho que o que a gente oferece é isso, dela vir para o 

atendimento familiar, dela vir para os encontros que a gente 

promovem entre adolescente e família, dessa forma. [...] Mas o que a 
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gente pode ofertar é o que a gente tem, mas se está adequado a essa 

família aí é uma coisa que a gente precisa está discutindo mais no 

âmbito da saúde mental.  Como a gente pode auxiliar essa família, é 

uma coisa que eu estou pensando ainda sabe, internamente, mas o que 

eu oferto é isso mesmo, o atendimento individual (Marta, TO, 37 

anos). 

 

Entrevistada: Como eu disse, é muito difícil você acessar as famílias 

pelo menos na minha experiência tem sido difícil. Eu não se se é uma 

falta da gente, da nossa rede, em relação a o que a gente oferece para a 

família, porque eles chegam com as fantasias né, essas coisas todas. E 

eu não sei se a gente ainda não conseguiu desenvolver uma forma de 

acolher a essas famílias, uma forma de acolher essas famílias e 

quebrar essas resistências para elas participarem mais do tratamento, 

então assim, isso é muito delicado eu acho (Joana, Psicóloga, 40 

anos). 

 

Pesquisadora: E como você acha que ela pode participar mais? 

Entrevistada: Olha, diante de uma... Da sociedade que a gente vive, 

com uma... Com o processo de trabalho que a gente tem, (pausa) a 

gente precisava estar muito mais fora. A gente precisava mais das 

visitas domiciliares, a gente precisava estar fazendo um trabalho extra 

muro. De sensibilização, porque assim esperar que eles cheguem aqui, 

eles já chegam nas últimas. Eu acho que teria que ter mais esse 

estímulo extra muro certo? Sair dos arredores do muro, dessa posição 

de conforto institucional. Por outro lado, a gente tem muita 

dificuldade de ter um carro. A gente tem muita dificuldade de ter esse 

acesso de fazer esse agendamento, e o que eu acho também é que 

apesar de ter a posição do cliente, [...] (Mônica, enfermeira, 52 anos). 

 

 

Nos três trechos apresentados logo acima, as técnicas utilizam de uma mesma 

estratégia discursiva, construindo um discurso de posição, em que elas se aproximam de suas 

afirmações (POTTER, 1998). Desse modo, ao questionarem as práticas do serviço, mais 

especificamente o trabalho realizado com a família, elas também questionam o seu próprio 

trabalho. Assim, as técnicas denunciam a necessidade da realização de um trabalho que atenda 

a demanda das famílias dos usuários do serviço.  

 Ao longo de seu discurso Marta questiona várias vezes as práticas oferecidas pelo 

CAPSad. Porém, apesar de questionar, afirma em seguida serem essas práticas que o serviço 

pode ofertar. Trata-se de um relato em que ela se posiciona como um profissional que têm 

dúvidas em relação à efetividade das práticas do serviço. 

 Ao utilizar o termo “acessar”, Joana denuncia em seu discurso o distanciamento do 

serviço em relação à família, uma vez que a entrevistada relata a dificuldade de acesso à 

família. Ela demonstra não ter elementos concretos para afirmar o motivo desse 
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distanciamento, desse modo, mesmo apontando causas relacionadas ao serviço e a rede, ele 

ressalta não saber se seria esse o motivo.  

Diferente dos outros discursos que tem um tom dubitativo, hipotético, Mônica afirma 

com um tom de certeza a ideia da mudança na forma de trabalhar com a família. Assim, ela se 

aproxima dos princípios que norteiam as novas politicas e defendem a oferta de um trabalho 

extra muros que possam atender as demandas da família e se aproximar do contexto social do 

usuário do serviço. Quando defende a necessidade desse trabalho, denuncia as dificuldades da 

realização do mesmo, uma vez que o serviço não disponibilizaria os recursos necessários.    
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7. Considerações Finais 

 

 

Durante muito tempo não se permitiu às famílias uma participação nas práticas de 

cuidado de seus parentes que fazem uso ou abuso de drogas. Mas com as novas políticas 

públicas de saúde, a família passa a ocupar outro lugar nas estratégias terapêuticas ofertadas a 

esses sujeitos. Essa mudança tem gerado questionamentos sobre o papel que a família vem 

ocupando em instituições que oferecem práticas de cuidados a pessoas que fazem uso 

prejudicial de álcool e outras drogas.  

Neste trabalho investigamos como, nesse contexto de mudança nas políticas públicas 

de saúde, essas famílias são descritas por técnicos de CAPSad do Recife e como as práticas 

desses serviços se relacionam com os discursos que orientam as novas políticas públicas de 

saúde.   

Os resultados indicam que os profissionais, apesar das mudanças propostas com o 

novo modelo para atenção de álcool e outras drogas, e das suas tentativas de se aproximarem 

dos princípios e conceitos que guiam o trabalho do CAPS, ainda constroem discursos 

idealizados e naturalistas sem que se realizem maiores problematizações sobre a forma como 

as famílias se organizam e sobre o seu papel nas práticas de cuidado do usuário. Assim, 

mesmo apontando para a presença de novas constituições familiares, os profissionais 

constroem um discurso reducionista e não enfatizam a multiplicidade de fatores relacionados 

ao uso ou abuso de álcool e outras drogas, apontando a família como principal responsável 

pelo o início ou interrupção desse uso.  

Os técnicos reproduzem um discurso conservador ao descreverem de forma positiva a 

constituição familiar que se aproxima do padrão tradicional, aquele composta pela figura 

paterna e materna. Nessas descrições, apesar de atentarem para a presença de novas 

constituições e descrevê-las de forma positiva, os técnicos apontam para padrões familiares 

que se afastam desse modelo hegemônico, descrevendo-os como responsáveis pelo o uso e 

abuso de drogas do sujeito, bem como pelos problemas familiares.  

  Se por um lado os técnicos descrevem uma família fragilizada e desestruturada por 

conta do uso de drogas de seus parentes, apontando para a quebra de vínculos familiares, por 

outro lado eles destacam em seus relatos a responsabilidade família pelos problemas 

existentes. Assim, os entrevistados posicionam o comportamento familiar de forma negativa, 

uma vez que o jeito que a família se relaciona com o sujeito não contribui com as práticas de 

cuidado ofertadas.  
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Alguns entrevistados descrevem o distanciamento da família em relação ao serviço, 

como um sinal de desinteresse pelo projeto do usuário. Assim, o pedido da família por 

internamento é caracterizado como uma forma de distanciamento desta em relação ao usuário, 

como uma delegação da responsabilidade ao serviço.  

Nos relatos se observou a reiteração da ideia de que a família é importante no 

tratamento do sujeito e em sua vida como um todo. A família é a “base de tudo”. Diante disso, 

a ausência da família é apresentada como um fator fundamental para o fracasso do tratamento 

do sujeito. Nesses relatos há poucas referências a estratégias terapêuticas que possam 

dispensar a presença da família do usuário. Assim, nos discursos dos entrevistados, cabe a 

família o sucesso ou não do tratamento, uma vez que o fracasso se dá muitas vezes porque 

essa não se faz presente.   

No que concerne às práticas de cuidado com as famílias, apesar de enfatizarem 

constantemente a importância da presença da família e da realização de um trabalho com esse 

grupo, as atividades descritas nos discursos ainda estão restritas ao espaço físico do serviço, 

não atentando para a possibilidade da realização de um trabalho extra CAPSad. Portanto, a 

ausência da família no cotidiano do serviço é caracterizada como a ausência dela no 

tratamento do sujeito.  

 Além disso, quando descrevem a importância dessa presença, os profissionais se 

colocam no lugar de sujeitos detentores do saber, aqueles que tem o conhecimento verdadeiro 

para passar à família, enquanto elas, nada tem a ensinar, só a aprender. Assim, a família 

apresenta comportamentos e saberes errados.  

Nesse sentido, os técnicos descrevem a fragilidade e desestrutura familiar para 

confirmar o discurso sobre a importância do trabalho com a família. Assim, a presença da 

família no serviço não contribuiria apenas para o seu parente, mas sim, para todos os 

membros da família, uma vez que as práticas ofertadas ofereceriam o suporte necessário para 

essa família.  

 Diante disso, em relação aos fatores que contribuem para a pouca participação da 

família, a maioria dos entrevistados não questiona as práticas oferecidas pelo CAPSad e 

atribuem a responsabilidade a fatores externos ao serviço, como o desinteresse da família 

pelas atividades e sua situação econômica.   

Considera-se de fundamental importância a intensificação de discussões sobre a 

inserção da família nas práticas de cuidados ofertadas a pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, uma vez que essa inserção não pode ser feita de forma desarticulada 

com as necessidades do usuário e sua família.  



93 

 

Por mais que as novas políticas enfatizem a importância da inserção da família nas 

práticas de cuidado, o trabalho deve levar em consideração a complexidade do tema do uso e 

abuso de drogas. Assim, além de reestabelecer os vínculos familiares do sujeito, os técnicos 

devem ofertar práticas de cuidados que também reestabeleçam os vínculos comunitários do 

usuário e de sua família. 

Destarte, os técnicos dos serviços não podem depositar toda a responsabilidade na 

família, delegando a ela o sucesso ou fracasso do tratamento. Esta deve ser vista como um dos 

atores sociais que podem estar contribuindo no Projeto Terapêutico Singular do seu parente, 

desde que esta também sinta-se capacitada e disposta a ajudar. Portanto, o serviço não deve 

exigir que a família esteja adaptada a sua rotina, mas sim, deve realizar um trabalho que leve 

em consideração o contexto e as necessidades dela.  

Desse modo, atenta-se para a necessidade de um trabalho que foque o apoio na 

família, atendendo suas demandas, já que os profissionais descrevem uma situação de 

sofrimento e sobrecarga emocional. O trabalho deve ter uma visão ampliada, procurando 

desenvolver as potencialidades da família e capacitá-la para o enfrentamento do problema, 

não culpabilizando a família pelo o uso de drogas e pelos conflitos existentes e levando em 

consideração os diversos fatores, como os econômicos, culturais e sociais. 

  Portanto, torna-se importante construir novos saberes e práticas que estejam 

fundamentados em estudos críticos, esclarecendo dúvidas e desmistificando os preconceitos 

existentes relacionados ao uso de droga. Saberes e práticas que estimulem o diálogo e 

aproximem a família e a comunidade dos princípios da Reforma Psiquiátrica, mostrando que 

o foco não deve ser apenas o tratamento do usuário visando a abstinência, mas sim a 

realização de intervenções guiadas pela lógica da redução de danos. 
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Apêndice 

 

 

Roteiro de entrevista  

 

 

1. Que motivos você atribui para o uso das drogas? 

2. Para você, como se configura a família do usuário de drogas? 

3. Qual o papel da família diante do contexto de uso de drogas? 

4. Como vocês percebem a influência da família no tratamento do usuário de drogas? 

5. Como vocês percebem a família no contexto de uso de drogas do parente? 

6. Como essa família tem participado do processo de recuperação do uso de drogas? 

Como a família pode participar do tratamento? 

7. Como vocês têm trabalhado com a família? 

8. Qual a necessidade do trabalho com a família? 

 


