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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar a prática do assistente social 
que trabalha nos Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas – CAPsAD 
da cidade do Recife. Com base no projeto ético-político profissional do Serviço 
Social e partindo do entendimento de que os assistentes sociais que atuam na rede 
pública de saúde devem seguir as orientações inauguradas em 2004 com a Política 
de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, 
que adota a estratégia da redução de danos, investigamos as práticas desses 
profissionais para compreender fundamentalmente seu entendimento acerca desta 
política e sua contribuição para a implementação da mesma nos seus locais de 
trabalho.  

Como metodologia de pesquisa foram utilizadas técnicas qualitativas 
como observação participativa das práticas profissionais e entrevistas semi-
estruturadas com assistentes sociais dos CAPsAD. Através destes instrumentos de 
pesquisa, procuramos identificar as atividades privativas dos assistentes sociais 
desenvolvidas em cada serviço, bem como as facilidades e dificuldades para 
implementação tanto da estratégia de redução de danos do Ministério da Saúde 
como do projeto ético-político profissional do Serviço Social.  

O resultado da pesquisa apontou limitações no entendimento da 
proposta de redução de danos pelas assistentes sociais, sobretudo pela ausência de 
nortes metodológicos que orientassem o direcionamento dessa prática. No tocante 
às atividades profissionais, alicerçadas no projeto ético-político profissional do 
Serviço Social, a pesquisa identificou que o discurso das profissionais é realmente 
embasado no projeto ético-político profissional, mas as dificuldades em implementar 
os princípios do projeto se evidenciam tanto em entraves institucionais, como na 
ausência de reflexões críticas sobre o cotidiano dos serviços, o que em alguns casos 
infere no resgate de tendências conservadoras da prática profissional. 

 

Palavras-chave: Serviço Social, projeto ético-político, redução de danos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study had the objective of analyze the practice of the social 
workers who works in CAPS-AD of Recife. Based on Social Work‟s project 
professional ethical-political and on the understanding that social workers who work 
in public health should follow the guidelines inaugurated in 2004 with the Política de 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas of the Ministry of Health, 
which embraces the harm reduction strategy, we delved into the practices of these 
professionals to understand essentially their understanding about this policy and its 
contribution to the implementation of the same in their workplaces.  

As search methodology was used qualitative techniques such as 
participatory observation of professional practice and semi-structured interviews with 
social workers of CAPsAD. Through these research tools, we seek to identify the 
activities involving only the social workers carried out in each service, as well as the 
advantages and difficulties to the implementation of both harm reduction strategy of 
the Ministry of Health as of ethical professional political project of Social Work.   

The result of search scored limitations in understanding of harm 
reduction strategy by social workers, mainly as a result of lack of methodological 
guidance for targeting this practice. With regard to professional practice, based on 
Social Work‟s project professional ethical-political, the survey identified that the 
speech of professionals is really based on this project, but the difficulties in 
implementing the principles of project manifest both in institutional barriers, such as 
in the absence of critical reflections on day-to-day services, which in some cases 
infers in redemption of conservative tendencies of professional practice. 

 

Key-words: social work, ethical-political project, harm reduction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, a concepção teórico-

metodológica da profissão acerca da questão social foi modificada de acordo com o 

momento histórico e a correlação de forças entre as classes sociais, que repercutiam 

no seio da profissão. O assistente social enquanto trabalhador da saúde mental, 

campo de atuação profissional desde o primeiro lustro da década de 1940, teve sua 

atividade solidificada nos estabelecimentos psiquiátricos apenas a partir dos anos 

1960 quando do surgimento de mais clínicas especializadas em saúde mental no 

país.  

Ao passo que o mercado de trabalho ia crescendo para o Serviço Social brasileiro 

na seara da saúde mental, a prática profissional da categoria ia tomando uma forma 

diferenciada daquela proposta quando da inserção dos assistentes sociais nesses 

serviços. Antes do golpe militar de 1964, uma parcela da categoria começava a 

negar as bases conservadoras da profissão, acreditando na necessidade de 

articulação com os movimentos sociais que lutam por mudanças de ordem 

conjuntural. 

A partir de meados da década de 1970, mas tomando força a partir da distensão 

política da década seguinte, entra em processo de construção o projeto ético-político 

do Serviço Social, tendo como fundamento o movimento reconceituação da 

categoria. Resultado da inquietação de uma parcela de assistentes sociais que 

questionavam o conservadorismo profissional, o projeto resgata essa tendência do 

Serviço Social crítico que ficou estagnada, em decorrência da época de Ditadura 

Militar vivenciada no Brasil. Retomando o questionamento ao tradicionalismo, o 

Serviço Social crítico, comprometido com a construção de um projeto ético-político 

para a categoria, reatualizou o comprometimento com a classe trabalhadora, 

preocupando-se ainda mais com a qualificação acadêmica e com a pesquisa, 

buscando também interfaces com as ciências sociais (Netto, 2005). 

Outro fator histórico que ampliou as bases de atuação do Serviço Social na saúde 

mental diz respeito ao chamado Movimento Sanitarista. Tratou-se de um movimento, 

iniciado nos anos 70, durante a Ditadura Militar, que culminou na Reforma Sanitária 
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Brasileira e teve grandes repercussões na consolidação do Sistema Único de Saúde 

– SUS. Os avanços democráticos postulados pelo referido movimento ampliou o 

terreno de atuação do Serviço Social na área, uma vez que defendia a 

universalidade de assistência à saúde enquanto direito do cidadão e dever do 

Estado. Desta forma, nos anos 1990, a saúde se consolidou enquanto maior campo 

de trabalho para os assistentes sociais (Bisneto, 2007). 

Baseado em um projeto societário que preza pela superação das formas de 

opressão e exploração típicas do modo de produção capitalista, o projeto ético-

político do Serviço Social particulariza, através desses valores, um direcionamento 

ético e político para a categoria dos assistentes sociais. Desta forma, esse projeto 

profissional aponta diretrizes de comportamento para os assistentes sociais, 

norteando suas relações com os usuários dos serviços, com outras profissões, e 

com as instituições que mantiverem contato profissional (idem). 

No pano de fundo desse processo, estavam sendo vivenciados redirecionamentos 

no mundo do trabalho, em decorrência da crise de âmbito conjuntural, que atingira 

também os assistentes sociais, enquanto componentes da classe trabalhadora. Não 

obstante o salto qualitativo nas formas de intervenção profissional conquistado pelo 

Serviço Social, que lhe conferia um substrato peculiar na divisão sociotécnica do 

trabalho na saúde mental, as instituições empregadoras requisitavam aos 

profissionais técnicas de intervenções que resgatassem o caráter conservador da 

profissão.  

A chamada contra-reforma do Estado Brasileiro, solidificada na década de 90, 

passou a servir de entrave para a consolidação dos direitos sociais conquistados 

anos antes pela classe trabalhadora, repercutindo na minimização das políticas 

públicas sociais e agudização das expressões da questão social, aparato de 

trabalho do Serviço Social.  

Na área da saúde mental, especificamente, parcelas consideráveis de assistentes 

sociais resgatavam tendências conservadoras em suas atividades, buscando 

responder às demandas postas pelas instituições empregadoras. O fortalecimento 

das parcelas da categoria que iam de encontro às diretrizes do projeto profissional 

do Serviço Social passaram a construir críticas a este, trazendo à tona um 
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movimento, mais fortemente observado nos serviços de saúde, denominado 

neoconservadorismo do Serviço Social (Bisneto, 2007).  

Nos serviços de saúde mental, o resgate às tendências conservadoras do Serviço 

Social pode ser observado pelo distanciamento dos pilares do projeto ético-político 

da profissão. Como resultado desse processo, observa-se a ausência da relação 

entre as atividades profissionais com os pilares da Reforma Sanitária, além das 

dificuldades em fazer reflexões críticas acerca do cotidiano dos serviços.  

O movimento de negação da formação original em Serviço Social também é 

percebido a partir da busca por saberes específicos na área da psicologia ou 

psiquiatria. De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS há uma 

recorrência do Serviço Social a práticas terapêuticas, buscando respostas para 

problemas de cunho subjetivo dos usuários dos serviços (CFESS, 2009). 

Neste contexto, trazemos os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras 

Drogas – CAPs-AD, como uma das estruturas da rede de serviços públicos de 

saúde mental da cidade do Recife. Tratam-se de centros especializados em 

tratamentos de transtornos derivados do uso, abuso e / ou dependência de drogas, 

que, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, devem trabalhar com a 

proposta de redução de danos – RD. Este é um direcionamento inovador ao 

tratamento dos transtornos que podem acompanhar o uso de drogas, uma vez que 

se propõe a trabalhar numa perspectiva de respeito à liberdade de “escolha” do 

usuário em interromper ou não o uso das drogas. A RD busca quebrar paradigmas 

no tocante a percepção do usuário de drogas como marginal, irresponsável, sem 

moral, etc. Trata-se, portanto, de uma proposta de trabalho a ser implementada nos 

serviços públicos de saúde mental, nos quais os assistentes sociais participam 

ativamente, enquanto trabalhadores desta seara. 

Compreendendo a importância da proposta de RD, enquanto política pública de 

direito dos usuários dos CAPs-AD, e a importância do Serviço Social no processo de 

garantia da implementação desses direitos, e, portanto, na garantia da 

implementação da proposta de RD nos serviços, esta dissertação se propõe a 

explorar a atuação das assistentes sociais nos CAPs-AD da cidade do Recife. 

Assim, o objetivo central deste trabalho foi o de compreender o entendimento das 
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assistentes socais acerca da proposta de RD e sua contribuição para a 

implementação da mesma nos CAPs-AD, dentro dos princípios do projeto ético-

político do Serviço Social.  

Os objetivos específicos desta dissertação foram: identificar as atividades privativas 

das assistentes sociais nos serviços; analisar os projetos terapêuticos institucionais 

– PTIs de cada CAPs-AD; apontar os entraves para a operacionalização da proposta 

de RD por parte das assistentes sociais. 

Para a realização desta dissertação, optamos pela pesquisa qualitativa buscando a 

interpretação da realidade vivida nos CAPs-AD. Preocupamos-nos, portanto, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, mas interpretado, sob a luz e 

os determinantes de um dado momento histórico. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva e analítica, em que partimos de uma análise macro para interpretarmos as 

particularidades observadas no processo da pesquisa (Minayo, 1994).  

Primeiramente, realizamos uma revisão bibliográfica para a elaboração de um 

quadro teórico que nos permitisse situar a inserção do Serviço Social nos serviços 

de álcool e drogas do Recife. Em seguida, nos preocupamos em investigar acerca 

do que se propõe a proposta de RD, estudando as formas de operacionalização dos 

tratamentos de álcool e drogas nos países de referência em RD e a correlação de 

forças que resultou na Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 

Drogas do Ministério da Saúde no Brasil.  

Realizada a pesquisa teórica, partimos para a pesquisa de campo. Para tanto, 

lançamos mão da observação participativa nos seis CAPs-AD da Prefeitura da 

Cidade do Recife, com a finalidade de acompanhar as atividades das assistentes 

sociais nos serviços, buscando apreender as particularidades do seu cotidiano. 

Todas as impressões obtidas na observação participativa foram documentadas em 

um diário de campo, onde foram descritas as atividades, eventos, interações entre 

os profissionais e outros aspectos considerados importantes para a pesquisa. 

Acompanhamos as atividades de duas assistentes sociais de cada centro por uma 

média de uma semana.  

Ao final da observação participativa realizamos entrevistas semi-estruturadas (vide 

anexo I) com as profissionais acompanhadas. Optamos por esse método de 
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pesquisa por proporcionar uma certa flexibilidade na exploração das questões 

levantadas, permitindo, inclusive, a inserção de novos questionamentos conforme o 

desenvolvimento da entrevista e as impressões adquiridas no processo de 

observação participativa. 

O primeiro capítulo desta dissertação discorre sobre o projeto ético-político do 

Serviço Social, buscando compreender os determinantes sociais e políticos que 

culminaram na construção do projeto em pauta, bem como os valores que o 

compõe. 

No segundo capítulo, resgatamos historicamente as intervenções junto aos usuários 

de drogas, contextualizando o uso de drogas na contemporaneidade, identificando 

os países pioneiros nas estratégias de RD e suas formas de operacionalização. No 

âmbito do Brasil, discorremos sobre os entraves à anuência da RD e como se deu a 

aceitação da mesma. 

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia da pesquisa e os dados obtidos 

na pesquisa de campo, trazendo enxertos dos discursos das assistentes sociais em 

suas entrevistas. Procuramos apontar as dificuldades enfrentadas pelas 

profissionais para trazer a proposta de RD para o cotidiano dos CAPs-AD. Este 

capítulo foi organizado em subitens separados por grandes temas, quais sejam: 

“Contextualizando as Atividades dos CAPs-AD do Recife”; “Operacionalização da 

Proposta de RD pelas Assistentes Sociais”; e, “O Trabalho Interdisciplinar e as 

Atribuições Privativas das Assistentes Sociais”. Por fim, apresentamos nossas 

conclusões acerca do problema estudado. 
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1. DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO AO RESGATE DO 

CONSERVADORISMO EM SERVIÇO SOCIAL 

1.1 SERVIÇO SOCIAL: SURGIMENTO E FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A história do Serviço Social mantém uma clara interlocução com a 

dinâmica das classes sociais em cada momento histórico, o que atribui à atuação 

profissional uma determinação histórica. Neste sentindo, a vontade e a consciência 

individual dos profissionais não é suficiente para determinar as características da 

profissão, uma vez que esta se situa em um processo mais amplo – o das relações 

sociais (Silva e Silva, 1995). Diante disso, torna-se fundamental uma análise dos 

momentos históricos que se relacionam com o processo de surgimento e 

institucionalização do Serviço Social, bem como das bases ideológicas que 

fundamentaram a profissão até os dias de hoje. 

O surgimento do Serviço Social no Brasil data dos anos 1930, em 

um momento em que a Igreja Católica, através do movimento do apostolado laico, 

buscava retomar sua influência junto aos setores dominantes da sociedade. Na 

tentativa de manter-se presente e influente na sociedade, buscava-se “recristianizar” 

a ordem burguesa, tomada pelo ideário liberal, assim como os setores do movimento 

operário que passavam a sofrer influências socialistas. 

Como resultado da Revolução Industrial na Europa, que repercutiu 

no Brasil um século depois com um surto de industrialização nas grandes cidades, o 

movimento operário mobilizava-se demandando respostas às expressões da 

“questão social” que se agudizava. Assim, Estado, Igreja e sociedade são requeridos 

no sentido de se posicionarem diante deste agravo.   

Na concepção da Igreja as expressões da “questão social” antes de 

representarem um problema de ordem econômica e política, tratavam-se, sobretudo, 

de questões de cunho moral e religioso. Acreditava-se que o mundo estava 

passando por um processo de crise que repercutia nas instâncias materiais, sociais, 

jurídicas e morais, refletindo nas instituições e na consciência da população. 

Demandavam, portanto, uma nova estratégia de “recristianização” da sociedade 

através do apostolado laico, afastando-a dos problemas sociais gritantes, pois, em 
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sua concepção, a justiça e a ordem social só seria possível em uma sociedade que 

reconhecesse Deus como seu fim último (Vieira et al, 1989). 

A “questão social”, para o intelectual católico, era vista como 
problema de natureza moral, incluindo todas as outras dimensões, 
inclusive a econômica. A questão operária significava a ausência 
de religiosidade. A resposta estava na prática real do cristianismo 
(Idem, 1989:38).  

A Igreja compreende a sociedade com um “todo unificado através 

das conexões orgânicas existentes entre seus elementos, que se sedimentam 

através das tradições, dogmas e princípios morais de que ela é depositária” 

(Iamamoto, 1985: 161). Sendo assim, os organismos autônomos que comportam a 

sociedade (famílias, nações, corporações, etc.) são compreendidos como grupos 

sociais naturais, que coexistem organicamente na sociedade, e que devido ao 

caráter independente de cada organismo, a totalidade da sociedade não 

corresponde à mera soma dos mesmos. 

De acordo com a Igreja, o Estado deve intervir na sociedade no 

sentido de manter a paz social, tutelar os direitos individuais e regular os excessos 

da exploração da força de trabalho, servindo ao bem comum. Assim, conjugando o 

papel do Estado à idéia dos grupos sociais naturais, a Igreja compreende que o 

Estado deve assegurar o amparo legal e material dos necessitados, sem ignorar os 

direitos naturais que cabe a cada grupo social. À Igreja, através de seu apostolado 

laico, cabe a tarefa de recristianizar e reunificar a sociedade direcionando suas 

ações aos grupos sociais e corporações básicas, tendo a família um papel de 

destaque nesse processo (Iamamoto, 1985). 

Diante da necessidade de se articular ao Estado e às classes 

dominantes, a Igreja volta-se a favor do capitalismo, com uma particularidade 

fundamental: a busca de uma “terceira via”. Trata-se de conceber o modo de 

produção através de um ideário nem liberal nem socialista, mas norteada pelo 

comunitarismo ético cristão, com uma clara perspectiva de harmonizar as classes 

fundamentais – burguesia e proletariado. Juntamente com o Estado e a burguesia 

dominante, a Igreja passa a intensificar uma campanha ideológica anti-socialista, 

atribuindo ao socialismo a causa dos males sociais e morais, vinculando-o à miséria 

e à barbárie (Iamamoto, 1997). 
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Algumas instituições como a Associação de Senhoras Brasileiras, 

criada no Rio de Janeiro em 1920, e a Liga das Senhoras Católicas criada em São 

Paulo em 1923, tiveram um propósito assistencial diferenciado da mera caridade 

tradicional. O Serviço Social aparece, portanto, como iniciativa das classes 

dominantes, com uma especialização para a formação doutrinária de senhoras da 

elite burguesa, que apoiadas nos valores cristãos, propunham obras de caráter 

assistencial e, sobretudo, moral junto aos operários, especialmente mulheres e 

crianças. Tratavam-se de desdobramentos do apostado laico que, impulsionado pela 

“reação católica”1, divulgavam o pensamento social da Igreja, buscando o 

restabelecimento moral da família operária (Idem). 

A implantação do Serviço Social deu-se tendo como pano de fundo 

as lutas do movimento operário e as respostas por parte do Estado e da classe 

burguesa à “questão social”. Diante disso, é fundamental compreender a formação 

da classe operária no Brasil e o papel do Serviço Social neste contexto. 

A formação da classe operária brasileira dá-se com a expansão da 

economia cafeeira em meados do século XIX. Ao passo que a economia nacional ia 

avançando, aumentava-se o quantitativo de trabalhadores nas grandes cidades, 

especialmente os estrangeiros que chegavam para trabalhar em terras brasileiras 

em substituição da mão-de-obra escrava (Vieira et al, 1989). 

O surto de industrialização ocorrido no país no século seguinte, 

especificamente em São Paulo, aumentou a demanda por trabalhadores e 

conseqüentemente favoreceu o consumo nacional2. Observou-se a intensificação da 

divisão do trabalho, o surgimento do pequeno comércio e de uma classe média 

profissional. É neste contexto que surgem, na periferia da cidade, os núcleos e 

conglomerados de habitação dos operários, próximos às fábricas (idem). 

 

                                                           
1
 Após a Proclamação da República, em 1889, a Igreja Católica passou a perder sua ampla 

hegemonia enquanto visão de mundo tanto das classes dominantes, como das classes subalternas, 
ficando a sua filosofia de vida restrita a poucos intelectuais tradicionais. Neste sentido a Igreja reage 
buscando reconquistar seu espaço e sua influência ideológica em todos os setores da sociedade 
(Iamamoto, 1985). 
2
 O consumo foi alargado devido ao aumento de assalariados e, especialmente, por conta da 

chegada dos trabalhadores estrangeiros que trouxeram consigo dinheiro em poupança (Vieira et al, 
1989). 
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Historiadores e sociólogos que estudaram a situação do 
proletariado nesse período são concordes em que essa parcela da 
população urbana vivia em condições angustiantes. Amontoam-se 
em bairros insalubres junto às aglomerações industriais, em casas 
infectas, sendo muito freqüente a carência – ou mesmo falta 
absoluta – de água, esgoto e luz (Iamamoto, 1985: 131). 

O quadro de exploração de mão-de-obra favoreceu a organização 

da classe trabalhadora em instituições e sindicatos reivindicando melhores salários, 

redução de jornada de trabalho, regulamentação do trabalho de mulheres e 

crianças, bem como melhores condições de habitação e qualidade de vida. A 

realização de greves era constante, o que demandava da burguesia industrial 

reação à organização dos trabalhadores. A repressão, através da força, foi o meio 

utilizado pela burguesia, com o apoio do Estado, na tentativa de enfraquecer o 

movimento dos operários (Vieria et al, 1989). 

A década de 1930, marcada pela forte presença do Governo Vargas 

no controle político e ideológico da classe operária, foi palco do desmonte de várias 

organizações trabalhistas, fruto da repressão sofrida anos antes, e da remodelagem 

de sindicatos operários, agora com fortes traços da ideologia burguesa. As 

instituições sindicais deixaram de ser autônomas, descaracterizando-se de suas 

origens marcadas pelas lutas dos operários. 

Quando o Estado Novo começou, as associações sindicais, como 
forma de defesa e resistência do operariado, já não existiam. 
Havia os sindicatos cooperativistas, alterados por influência do 
Estado. Novos mecanismos de relação do Estado com a classe 
operária foram criados, no sentido de impor a subordinação da 
mesma através da mediação de um líder carismático, místico e 
paternalista (Vieira et al, 1989:29). 

O populismo, representado na época por Getúlio Vargas, se 

configurou como um forte meio de controle de massas. A figura de “pai dos pobres” 

atribuída diretamente ao governo iniciava uma relação entre o Estado e classe 

trabalhadora na qual os direitos conquistados a duras penas e, por hora, cerceados 

transmutavam-se em favores do dirigente para o povo. Com uma grande campanha 

ideológica, buscava-se uma integração de classes e o desmonte de organizações 

sindicais, lançando mão de um “sindicalismo controlado” (Iamamoto, 1985). 
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Neste contexto, o Serviço Social dizia respeito antes a um modo de 

intervenção ideológica do que a uma simples forma de fazer caridade. A ação 

educativa proposta pelo Serviço Social, numa perspectiva curativa e também 

preventiva, trazia consigo um cunho político de vigilância e enquadramento da 

classe trabalhadora ao modo de ser ditado pelas classes dominantes, dando um 

suporte para a manutenção da relação harmoniosa entre capital e trabalho 

(Iamamoto, 1997). 

A ação do Serviço Social conservador orientava-se, portanto, para a 

individualização dos problemas dos trabalhadores. As demandas coletivas não eram 

compreendidas como tal, mas individualizadas, já que na linha de pensamento 

tradicional não era reconhecido o caráter de classe das reivindicações, atribuindo a 

cada trabalhador uma resposta diferente à sua demanda, sempre com um cunho 

moralizador e doutrinário (idem). 

Mesmo entendendo que há uma situação de exploração pelo 

trabalho, ela é tida como natural. Assim, sem perspectiva de superação da ordem, o 

assistente social trabalhava na busca de uma situação harmoniosa entre trabalhador 

e patrão, buscando minimizar apenas os excessos desta exploração que estava 

posta e naturalizada. 

O trabalho do assistente social girava em torno da formação social, 

moral e intelectual da família. Esta era a peça chave na busca de “reintegrar” ou 

“integrar” as pessoas à sociedade. Por isso, o trabalho do Serviço Social tinha, em 

cada unidade familiar, um núcleo social básico responsável pelas disfunções de 

comportamento de alguns indivíduos. As “disfunções” eram individualizadas, nunca 

generalizadas como condição de classe. Por isso, muitas vezes resgatava-se o 

histórico da família a fim de compreender os motivos do comportamento considerado 

desviante de alguns membros, sem articulá-los à condição comum de classe 

trabalhadora, explorada pelo capital – herança da concepção católica dos grupos 

sociais naturais, vistos acima. 

Essa individualização das demandas profissionais recorta o que 

deveria ser compreendido a partir de uma situação de classe como simples “casos 

sociais”. Desta forma, distancia-se a noção de que a situação de cada caso era 
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comum as de uma classe explorada pelo trabalho assalariado. Os indivíduos são 

compreendidos como seres únicos, individualizados em suas necessidades e 

demandas, 

Essas características tendem a ser apreendidas sem a vinculação 
com suas bases materiais, isto é, subjetivamente e apartadas da 
situação social de vida dos “clientes”, transformando-se em 
princípios e postulados universalizantes orientadores da ação 
profissional (Iamamoto, 1997: 29, 30). 

A presença destas características típicas de uma profissão originada 

no seio do tradicionalismo das classes dominantes e da Igreja, de acordo com 

Iamamoto, fez com que o Serviço Social emergisse “como uma atividade com bases 

mais doutrinárias que científicas, no bojo de um movimento de cunho reformista-

conservador” (1997:21, grifos da autora). Ainda assim, mesmo com o surgimento 

das escolas e faculdades de Serviço Social, sob a influência das Ciências Sociais 

com um forte apelo conservador e do Serviço Social norte-americano, não 

ocorreram rupturas com a perspectiva doutrinária da profissão. Desta forma, 

o Serviço Social mantém seu caráter técnico-instrumental voltado 
para uma ação educativa e organizativa entre o proletariado 
urbano, articulando – na justificativa dessa ação – o discurso 
humanista, calcado na filosofia aristotélico-tomista, aos princípios 
da teoria da modernização presente nas Ciências Sociais (idem). 

As origens confessionais do Serviço Social são ameaçadas apenas 

com o surgimento das grandes instituições assistenciais e previdenciárias estatais, 

com o objetivo de acelerar o desenvolvimento capitalista no país, o que ampliou o 

mercado de trabalho do assistente social, no final da década de 1940 e durante a 

década seguinte. 

Se no surgimento do Serviço Social sua base de legitimação se 

encontrava no apostolado laico católico, com a abertura do mercado de trabalho, o 

Estado e as grandes empresas legitimam a profissão através de uma grande 

demanda. Neste momento, o Serviço Social passa a ser uma profissão 

institucionalizada que absorve pessoas com propósitos distintos do missionarismo 

católico. Não só as senhoras da elite, mas amplos setores da classe média 

burguesa buscam na profissão uma forma de qualificação e trabalho remunerado. 
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Este quadro proporcionou a institucionalização do Serviço Social e 

sua legitimação por parte do Estado e das classes dominantes, dada a sua 

funcionalidade no momento que demandava certa regulação das classes 

trabalhadoras. Neste ínterim, assiste-se a profissionalização do Serviço Social 

enquanto categoria assalariada e inserida na divisão sócio-técnica do trabalho. Sua 

“clientela” passa de pobres desassistidos, alvos da benevolência e solidariedade de 

obras sociais confessionais ocasionais, para trabalhadores empregados, alvo de 

políticas sociais estatais e empresariais (Iamamoto, 2006). 

A consolidação da profissão enquanto executora de políticas sociais 

perdura e cresce até o contexto das políticas socais de cunho desenvolvimentista e 

populista observadas após a década de 1950. Nesta época, o Serviço Social, 

também cooptado pela ideologia dominante, mantém, com algumas ressalvas, as 

características da ideologia conservadora que acompanhou o seu desenvolvimento 

(idem). 

Antes do golpe militar de 1964, quando em toda a América Latina 

vivenciava-se um movimento de questionamento político quanto aos modelos 

desenvolvimentistas de gestão, uma parcela dos assistentes sociais ensaia uma 

crítica ao Serviço Social tradicional. Observou-se a inauguração de uma concepção 

de que o Serviço Social deveria se articular aos movimentos de luta por mudanças 

conjunturais. Para Silva e Silva (1995), a busca por uma nova orientação profissional 

está articulada a um movimento de conscientização e politização mais amplo de 

“consciência nacional-popular”, quando parcelas da sociedade se engajaram na luta 

por reformas estruturais de base. 

Se de um lado articulavam-se setores da categoria profissional que, 

através de um pensamento mais crítico, percebiam as contradições da sociedade 

capitalista, observando o caráter de classe, crítico e político em sua prática 

profissional, do outro, profissionais adeptos ao Serviço Social tradicional, fortaleciam 

uma intervenção que buscava corrigir as disfunções sociais e individuais, com o 

objetivo de integração social e com adesão às correntes psicológicas e de 

psicanálise com um aporte no positivismo e no funcionalismo, imperando os 

métodos de Serviço Social de Casos e Serviço Social de Grupo. 
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O processo de surgimento do Serviço Social crítico sofre uma 

ruptura com o Golpe Militar de 1964. Em contrapartida, há um aumento considerável 

do mercado de trabalho para a profissão, acompanhado por debates no seio 

profissional no tocante à teoria e aos métodos utilizados, ainda que sob os limites de 

uma visão modernizadora, cientificista e tecnicista do Serviço Social. Em toda a 

América Latina se articulava um movimento de reconceitualização do Serviço Social, 

discutindo os limites técnico-instrumentais e político-ideológicos da profissão. 

Verifica-se uma marcante polarização em torno da perspectiva de 
mudança social, que se expressa por uma consciência clara sobre 
a situação de subdesenvolvimento, dependência, dominação e 
conseqüente opressão e exploração das maiorias nacionais no 
continente latino-americano (Silva e Silva, 1995: 30). 

No plano conjuntural brasileiro ocorriam mudanças que afetavam 

profundamente diversas instâncias da vida social. Com pilares antimarxistas, 

orientados pelo pensamento católico de origem conservadora, o novo regime 

desmobilizou, através de instrumentos ideológicos e da força bruta, movimentos 

políticos, sociais, o sindicalismo rural e urbano de cunho questionador e 

transformador, dentre eles a parcela de assistentes sociais que se colocavam do 

lado dos interesses dos setores populares (idem). 

Após o Golpe Militar de 1964, o Serviço Social sofre transformações 

devido às novas demandas que lhes são postas pelo Estado e pela classe 

dominante para regular a classe trabalhadora, ocasionando mudanças em seus 

métodos, na sua ação e no projeto da prática profissional. Esse conjunto de 

mudanças é denominado modernização, pois se faz necessário dar um suporte 

técnico diferenciado à profissão. O aparelho do Estado se modifica, bem como as 

políticas sociais e, em conseqüência, o Serviço Social acompanha essas mudanças 

(Iamamoto, 2006). 

Se as políticas sociais são a “base de sustentação funcional-

ocupacional da profissão”, as modificações que dizem respeito às mesmas, afetarão 

incontinenti o Serviço Social. Para Montaño (2006), o papel que assumem as 

políticas sociais (reproduzindo o sistema e mantendo o status quo) bem como os 

seus conflitos e contradições internas são transferidos para os assistentes sociais, 
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de modo que a prática destes profissionais passa a ter o sentido social das políticas 

sociais. Diante disto, depreende-se que 

o Serviço Social constitui (a partir de sua vinculação embrionária 
com as políticas sociais) uma engrenagem na reprodução das 
relações sociais e do sistema dominante; sua prática social resulta 
funcional à manutenção da ordem social e às relações capitalistas 
(a exploração do trabalho, o controle social, a diminuição das lutas 
sociais e a acumulação de capital) (Montaño, 2006: 142). 

O aporte científico da profissão resgata a visão de homem e 

sociedade de cunho aristotélico-tomista, atualizando o seu caráter missionário. 

Assim, a prática profissional volta-se para a adequação do homem ao meio, às 

determinações do sistema capitalista que necessita de hábitos, valores e 

comportamentos dos trabalhadores condizentes com suas necessidades (Iamamoto, 

2006). 

Num contexto de coerção por parte do Estado, em que o 

cerceamento político, cultural e ideológico reinava na sociedade, o Serviço Social, 

apesar de alguns ensaios de ruptura com a ideologia conservadora, preocupava-se 

em se adequar às novas exigências que lhes estavam sendo postas. Revisava-se a 

metodologia de intervenção (seus objetos, objetivos, métodos e procedimentos de 

atuação) em detrimento de uma revisão de cunho social / ideológico. Nas palavras 

de Netto: 

Impossibilitado de questionar-se socialmente, o Serviço Social 
brasileiro se questionou metodologicamente. As preocupações 
sobre a função social do Serviço Social, a análise de seus valores 
ideológicos, o tratamento de suas implicações sociopolíticas, tudo 
isso foi substituído pelo excessivo cuidado como o instrumental 
que deveria ser utilizado no exercício profissional (apud 
Iamamoto, 1997, grifos do autor). 

Uma forte característica do movimento de modernização da 

profissão é a “psicologização” das relações sociais. Privilegia-se o diálogo como 

instrumento de integração e adaptação dos “clientes” à ordem social. As carências e 

necessidades de ordem material são transcendidas para problemas de cunho 

existencial, como dificuldades de adaptação do indivíduo em se beneficiar do que a 

sociedade lhe proporciona. Prevalecia a assertiva de que cada indivíduo tem à sua 

disposição os recursos que a sociedade oferece e cabe a cada um, de acordo com 
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as suas potencialidades, se adaptar e fazer melhor uso desses atributos. Sendo 

assim, qualquer pessoa poderia ser um cliente do Serviço Social, uma vez que 

qualquer um poderia desenvolver problemas relacionais e afetivos. Esta forma de 

intervenção abre brechas para um “julgamento moral da clientela, agora encoberto 

por uma aparência científica que tem por base rudimentos da psicanálise” 

(Iamamoto, 1997: 34). 

Os traços apresentados acima conferem ao Serviço Social o papel 

de agente do Estado, submetendo-se às estratégias de crescimento econômico e 

aceleração postas na conjuntura. Fazia-se necessário um reconhecimento de que o 

Serviço Social era capaz de atender às demandas postas pelo Estado, através do 

aperfeiçoamento de seu instrumental técnico – daí deriva a sua preocupação com a 

reforma metodológica posta acima (idem). 

Sendo o assistente social responsável pela operacionalização das 

políticas sociais assumidas pelo Estado e por instituições privadas, a profissão 

acaba por sofrer as influências do direcionamento dado por essas entidades às 

políticas sociais. São alguns traços marcantes assumidos pelas políticas sociais na 

época: centralização política e financeira no nível federal; operacionalização das 

políticas sociais de forma fragmentada; ausência da participação popular nos 

processos de decisão; presença de práticas clientelistas na distribuição de recursos 

e benefícios; e, a privatização de setores tidos como rentáveis para o grande capital, 

como educação, saúde e habitação (Silva e Silva, 1995). 

A iniciativa privada passou a assumir parte das políticas sociais em 

caráter complementar ao governo, o que se configurou como uma forma de acirrar o 

processo de subordinação do trabalhador que passava a receber os benefícios na 

forma de salários indiretos.  Este novo modelo de assistência social ampliou o 

campo de ação do assistente social, uma vez que os serviços sociais passaram se 

configurar como investimentos do capital, de tal sorte que a “questão social” foi 

transformada em “problemas de administração, com burocratização e esvaziamento 

do conteúdo político” (Silva e Silva, 1995: 38). 

As demandas postas ao Serviço Social sofreram mudanças 

requerendo do profissional um avanço técnico, encontrado na modernização e no 
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aperfeiçoamento principalmente no âmbito do planejamento, coordenação e 

administração. 

A partir de meados da década de 70, o Estado entra em crise de 

legitimação, ao passo que a classe trabalhadora, aos poucos, reaparece no cenário 

político nacional. É neste contexto que começam a surgir as primeiras 

manifestações da perspectiva marxista no Serviço Social. A década de 70 foi 

marcada pelo movimento de reconceitualização profissional que, inicialmente, 

negava a prática institucional, enfatizando a militância política em um contexto de 

ditadura militar. Este quadro de mudanças no cunho teórico-profissional não se 

restringiu apenas ao Serviço Social, mas alcançou diversas outras profissões que 

tinham relação com o social e práticas políticas. 

Mesmo cometendo o „equívoco‟ de se propor a abandonar o 
espaço institucional, por percebê-lo como instrumento mecânico 
de dominação, alguns setores da categoria profissional colocam a 
perspectiva de o Serviço Social aprofundar uma prática que se 
pauta pela busca de apoio aos interesses dos segmentos 
explorados que constituem a base de sua clientela, recolocando, 
necessariamente, a perspectiva de transformação social (Silva e 
Silva, 1995: 35, 36). 

A reviravolta empreendida por esses profissionais (ainda uma 

minoria diante do quadro de profissionais) tomou força apenas no processo de 

distensão política quando a sociedade civil, através de suas entidades 

representativas, saiu da clandestinidade, podendo contestar mais incisivamente a 

conjuntura política e econômica da ditadura militar. 

Ao passo que o Estado requeria do assistente social eficácia em sua 

função mediadora e de legitimação, os movimentos sociais populares colocavam 

novas demandas para o Serviço Social no sentido de apoiar e dar suporte às 

classes subalternas considerando as suas reais necessidades, contribuindo para 

que o assistente social desse vazão ao pensamento crítico, questionador, 

inaugurado na década de 70. 

O III Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado em 1979, foi 

um divisor de águas nesse sentido. Conhecido como o “Congresso da Virada”, o 

encontro marcou o momento em que as bases conservadoras históricas do Serviço 
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Social foram questionadas, através da rejeição da direção conservadora da 

profissão. A repercussão do congresso atingiu a organização político-institucional da 

profissão, derivando na criação de novas entidades representativas e sindicais de 

caráter crítico. As instituições que já existiam foram pressionadas a incorporar as 

novas demandas postas à profissão, bem como seu novo aporte político de viés 

teórico-crítico, forçando mudanças no âmbito da formação profissional e na prática, 

agora cada vez mais articulada às lutas políticas em defesa da garantia e da 

ampliação de direitos das classes subalternas (Silva e Silva, 1995). 

É no início dos anos 80 que o Serviço Social, através de uma 

orientação crítica-dialética, passa a buscar sua legitimação através da prática 

articulada aos movimentos sociais. Tal aproximação junto aos sujeitos sociais 

organizados deriva-se do quadro conjuntural que o país passava. A compreensão 

acerca da questão social, inicialmente conceituada pela Igreja, passa a ser 

concebida criticamente como a manifestação da contradição entre capital e trabalho, 

entre o proletariado e a burguesia, que precisa de intervenções que vão além da 

caridade cristã e da repressão estatal (Iamamoto, 1985). 

Durante a crise brasileira dos anos 80 – a chamada “década 

perdida” – emergiram lutas contra o processo de ditadura militar, marcando os 

esforços da sociedade civil pela consolidação de um Estado democrático. Neste 

contexto, o debate e a demanda pela ampliação das políticas públicas foram 

intensificados, levantado-se questionamentos, inclusive, acerca dos cortes para área 

social protagonizados pelo Estado que ao final da Ditadura Militar aderiu ao projeto 

neoliberal, já em curso no plano internacional. 

Esta conjuntura favorece a redefinição das relações entre 
democratização e representação dos interesses populares nas 
decisões políticas. É importante notar que, embora os anos 80 
sejam um período de aprofundamento das desigualdades sociais, 
é, simultânea e contraditoriamente, palco de avanços 
democráticos dos mais significativos da história brasileira 
(Raichelis, 2006:77). 

A transação democrática aconteceu no final da década em questão 

e, apesar de ter sido “negociada „pelo alto‟” (idem), a Constituição Federal de 1988 

trouxe consigo inovações democráticas de grande importância, a exemplo dos 
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conselhos gestores de políticas públicas e da ampliação da participação da 

sociedade civil nas decisões políticas (plebiscitos, referendos e projetos de iniciativa 

popular), o que representou um giro nas históricas tendências brasileiras de 

clientelismo e autoritarismo (Ibdem). 

Partindo da concepção de Estado ampliado e compreendo a 

instituição onde atua como um espaço contraditório de luta de classes, tornou-se 

possível questionar a vinculação histórica do Serviço Social aos projetos da classe 

dominante. Uma vez compreendido que o aparato teórico-prático que veio 

acompanhando o Serviço Social desde seu surgimento não mais é legítimo para 

uma parcela cada vez maior de profissionais (Silva e Silva, 1995). 

Com a entrada dos anos 90 e o acirramento da crise que assolava a 

economia mundial desde os anos 1970, ocorreram mudanças de ordem estrutural e 

ideológica nas instâncias fundamentais da vida social. O projeto neoliberal foi 

intensificado junto aos Estados nacionais, sobretudo os periféricos, como saída 

estratégica à crise. O Consenso de Washington3, realizado em 1989, norteou 

especialmente os países da América Latina numa estratégia de superação da crise 

numa tentativa de reestruturar o capital, através de três principais pilares articulados: 

o combate à regularização legal e proteção social do trabalho; a reestruturação 

produtiva; e a “contra-reforma” do Estado (Montaño, 2006).  

As formas de enfrentamento da “questão social” resgataram o viés 

filantrópico e individualista em detrimento do direito coletivo conquistado a duras 

penas pela classe trabalhadora. Parte das políticas sociais foi privatizada, 

transformando-se em empresas de capital misto e as formas de enfrentamento às 

demandas sociais passaram a vigorar individualmente de acordo com as 

características financeiras de cada pessoa, de modo que as ações ficam cada vez 

mais focalizadas e pontuais, “identificadas como auto-ajuda ou ajuda-mútua” 

(Montaño, 2006). Nessas mudanças significativas emoldura-se a passagem das 

políticas sociais enquanto direito do cidadão garantidas pelo Estado, para ações 

                                                           
3
 Conjunto de medidas idealizadas por economistas de grandes instituições financeiras, como o 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cujo propósito fundante foi “auxiliar” os países em 
dificuldades financeiras no reajustamento macroeconômico. A diretriz de ordem do Consenso veio a 
somar junto às estratégias de inclusão dos países em desenvolvimento na ordem neoliberal em curso 
na economia mundial. 
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filantrópicas e pontuais, resgatando valores clientelistas, de favor e ação voluntária, 

sob a desresponsabilização do poder estatal. 

Diante das fortes alterações tanto das funcionalidades, como das 

orientações das políticas sociais, os profissionais de Serviço Social, bem como os 

usuários das políticas sociais sofreram inflexões. 

Estas inflexões sofridas pelo Serviço Social refletiram 

particularmente em três instâncias: na modificação de sua condição de trabalhador, 

com o aumento do desemprego e da flexibilização de suas relações de trabalho; na 

demanda direta e indireta, uma vez que aumentaram e se diversificaram as 

manifestações da questão social; e no campo de prática, com a redução dos 

investimentos em serviços sociais. As conseqüências dessa nova configuração no 

campo de atuação do assistente social são múltiplas. Montaño (2006) enumera 

algumas, quais sejam: a demanda pelo “tarefismo” ou o “ativismo” elevando a 

importância da quantidade em detrimento da qualidade; a “desuniversalização” das 

políticas sociais, fazendo com o que assistente social trabalhe em “micro-espaços”; a 

tendência a mercantilização dos serviços sociais e, como já dissemos, o resgate da 

filantropização e do messianismo.  

Diante deste quadro, entra em tela a necessidade de uma resposta 

profissional forte, progressista, crítica, comprometida e minimamente hegemônica. 

Os desafios postos na atualidade acarretam na necessidade de construir 

coletivamente um projeto profissional que dê uma direção política e um viés ético à 

prática profissional, numa perspectiva de substituir o sentido tradicional do Serviço 

Social e sua ação meramente reprodutora pelo protagonismo profissional, 

questionando o status quo. 
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1.2. A PERSPECTIVA TEÓRICO-CRÍTICA E A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

O advento do Serviço Social crítico basila-se no movimento de 

reconceituação profissional, espaço no qual o Serviço Social foi permeado por 

mudanças qualitativas e heterogêneas em sua essência. Baseado principalmente na 

revisão crítica dos fundamentos teóricos tradicionais da profissão, o referido 

movimento questionou a sociologia e a psicologia acadêmicas que alicerçavam a 

prática do assistente social. O afastamento da Igreja Católica enquanto instituição de 

grande poder ideológico e social e ainda a adesão de alguns setores da mesma ao 

pensamento questionador, contribuiu para o endossamento desta crítica, somando-

se ainda ao advento do movimento estudantil que protagonizou a luta contra o 

conservadorismo profissional, germinando, especialmente na academia, os frutos 

teóricos basilares de um pensamento diferenciado do tradicional (Netto, 2005). 

Assim, o Serviço Social crítico surge junto a um movimento de 

caráter global, tendo seus traços mais significativos na América Latina, nas lutas 

contra o imperialismo norte-americano, levando a uma comoção e mobilização social 

e política da sociedade apoiados em fundamentações críticas que vinham surgindo4. 

Abre-se espaço para a formulação de uma proposta teórico-metodológica contrária 

àquela que vinha sendo implementada no âmbito da profissão desde o seu 

surgimento. Segundo Faleiros, 

A ruptura com o Serviço Social tradicional se inscreve na dinâmica 
de rompimento das amarras imperialistas de luta pela libertação 
nacional e de transformações na estrutura capitalista excludente, 
concentradora, exploradora (apud Netto, 2005:09). 

Especificamente no Brasil, o processo de renovação profissional 

sofreu um momento de relativa estagnação durante quase dez anos. Antes do 

processo de democratização e abertura política, no final da década de 1970, a 

repressão por parte do governo militar, como assinalamos no item anterior, 

contribuiu significativamente para moldar a operacionalização do Serviço Social 

remanescente do processo de renovação da profissão que, embora em muitos 

                                                           
4
 Merece destaque o método de Paulo Freire, com a “pedagogia da conscientização” (Netto, 2005) 

em que se defendia levar em conta a cultura do povo nos movimentos de mudança, mantendo com 
este um diálogo permanente.  
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aspectos diferente da prática tradicional, contribuía sobremaneira para a 

manutenção do status quo – tratava-se, como vimos acima, da modernização 

conservadora vinculada aos projetos desenvolvimentistas, também conhecidos 

como os reformistas-democratas. Por outro lado, a corrente de pensamento crítica 

mantinha a construção teórica de um Serviço Social diferenciado, mesmo cerceado 

pela repressão, e comprometido com as lutas da classe trabalhadora, apoiado no 

racionalismo crítico macrossocial e ultrapassando a visão tecnicista da tendência 

modernizadora (Netto, 2005). 

Apesar do caráter inconcluso da reconceituação, interrompida pela 

conjuntura supracitada, e da heterogeneidade que marcou este processo, é possível 

identificar grandes contribuições do referido movimento para a construção do que se 

compreende hoje como Serviço Social crítico, quais sejam: I) a articulação latino-

americana, fortificando o intercâmbio entre assistentes sociais que passaram a 

construir mais fortemente uma identidade profissional calcada nas problemáticas 

que digam respeito a sua realidade, buscando libertar-se da regulação imperialista; 

II) a oportunidade de publicizar a dimensão política do Serviço Social, outrora 

subsumido pelo conservadorismo profissional; III) a interlocução com as demais 

ciências sociais; e, por fim, IV) o traço que fundamenta mais claramente a mudança 

do Serviço Social renovado – a localização do assistente social não apenas nas 

pontas dos serviços, ressaltando a possibilidade do profissional não ser um mero 

executor de políticas sociais, mas sobretudo, capaz de realizar atividades de 

planejamento, salientando o viés intelectual da categoria (idem). 

Dito isto, depreende-se que a herança do movimento de 

reconceituação fincou raízes que fundamentam o surgimento do Serviço Social 

crítico no Brasil, nos anos 1980. O movimento é derivado também, 

fundamentalmente, da organização das classes subalternas e pela aliança firmada 

entre intelectuais do Serviço Social e estas classes, na busca por mudanças 

substantivas na sociedade. Outrossim, Netto assinala que o Serviço Social crítico 
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não se tratou de uma simples continuidade das idéias 
reconceituadas (...); antes o que se operou foi uma retomada da 
crítica ao tradicionalismo, a partir das conquistas da 
Reconceituação – por isso é adequado caracterizar o 
desenvolvimento deste “Serviço Social crítico” no Brasil como 
herdeiro do espírito da Reconceituação: comprometido com os 
interesses da massa da população, preocupado com a 
qualificação acadêmica e com a interlocução com as ciências 
sociais e investindo fortemente na pesquisa (2005:17,18). 

O surgimento do Serviço Social crítico aguça o questionamento do 

positivismo e da herança de uma categoria vinculada às problemáticas micro, 

desconexas do movimento da totalidade. A nova roupagem da profissão vem a 

propor uma “articulação do que está „posto‟ a seu „pressuposto‟ e do „pressuposto‟ 

ao que está „posto‟ o que propicia à relação teoria / prática um movimento dialético” 

(Faleiros, 2005:27). 

Reconhecendo a classe trabalhadora como “beneficiária” por 

excelência dos recursos disponibilizados pelo Serviço Social, surge no âmbito da 

profissão mediações de caráter mais complexo entre instituições de poder, 

pertencentes ao Estado ou a classe burguesa e o sujeito (individual ou coletivo) 

demandatário de serviços, recursos e oportunidades (idem). 

Paralelamente ao advento de um viés crítico do Serviço Social 

ocorreram mudanças nos instrumentos basilares e norteadores da profissão: o 

Código de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da Profissão, o novo 

currículo acadêmico e o projeto ético-político do Serviço Social, que, por sua vez, 

consolidam a perspectiva de uma transformação social significativa da ordem 

burguesa, apoiados nos movimentos organizativos da classe trabalhadora e das 

classes subalternas. Trata-se da vinculação do projeto profissional a um projeto 

societário (ibdem). 

Os projetos societários são projetos coletivos, que diferentemente 

dos demais projetos existentes na sociedade (por exemplo, os projetos 

profissionais), atendem ao conjunto da sociedade, numa perspectiva macroscópica. 

Desta forma, se vivemos em uma sociedade orientada pela lógica do capital, cuja 

divisão em classes sociais é fundamental para o seu funcionamento, os projetos 
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societários são naturalmente projetos de classe, permeados por questões 

particulares de gênero, etnia, religião ou outras (Netto, 2006). 

Dito isto, depreende-se que os projetos societários são alicerçados 

sob dimensões políticas inseridas nas relações de poder postas na sociedade 

capitalista. Tais projetos permanecem sempre em processo de formação, dada a 

sua característica de ater-se à realidade social, que, por sua vez, está em constante 

mutação. Outrossim, é preciso frisar que, nos marcos do capitalismo, ainda que 

exista uma pluralidade de projetos societários, aqueles que aglutinem os interesses 

das classes subalternas, indo de encontro aos interesses da classe burguesa, 

encontram grandes dificuldades para enfrentar o projeto societário hegemônico 

(idem). 

Em uma dimensão mais particular, os projetos profissionais 

representam o direcionamento ético e político hegemônico de uma categoria. Em 

breves palavras, Netto define os projetos profissionais da seguinte forma: 

Os projetos profissionais apresentam uma auto-imagem de uma 
profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, 
delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os 
requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus 
serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais privadas e públicas (2006:144 – grifos do 
autor). 

Elaborados em conjunto com as variantes que conformam o corpo 

profissional, os projetos profissionais afinam-se, por mais das vezes, politicamente 

aos projetos societários. E, assim como estes, também estão em constante estado 

de formulação, dada a transitoriedade dos determinantes históricos que estão 

intrinsecamente ligados à dinâmica das profissões.  

Diante disso, ainda que seja comum que os projetos profissionais 

estejam em consonância com o projeto societário hegemônico em conjunturas 

distintas, no Serviço Social ocorre o inverso. O projeto ético-político da categoria vai 

de encontro ao projeto societário capitalista na medida em que se coloca a favor das 

classes subalternas / trabalhadora, ainda que cerceado pelos limites que esta 
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sociedade coloca, especialmente nas condicionalidades postas pelo mercado de 

trabalho (Netto, 2006). 

A concepção contemporânea do Serviço Social se ergue sob pilares 

do pensamento histórico-crítico minimamente condensados no projeto ético-político 

da profissão, como vimos, em permanente formulação. A construção desse projeto 

profissional, aliado a um projeto societário que supere o modo de produção 

capitalista, é um processo cujos pilares ideológicos vão de encontro à concepção de 

homem e de mundo hegemônica na sociedade. Para Iamamoto, consolidar o projeto 

ético-político profissional “requer remar na contracorrente, andar no contravento, 

alinhando forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na 

vida em sociedade” (2006:141).  

O projeto ético-político do Serviço Social reconhece a liberdade 

como valor ético central, o que direciona suas atividades com a finalidade de 

reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos, através da 

radicalização da democracia. Desta forma, o assistente social deve se colocar na 

defesa intransigente dos direitos humanos, recusando qualquer tipo de 

autoritarismo, inserindo nos processos decisórios a participação de grupos 

socialmente discriminados. Somam-se a esses valores, a defesa da democracia nas 

diversas instâncias da vida em sociedade, culminando na busca pela socialização da 

riqueza socialmente produzida, da política e da cultura, além do trabalho para a 

eliminação de todas as formas de preconceito (Netto, 2005; Montaño, 2006).  

O projeto profissional do Serviço Social, gira em torno de valores 

como a liberdade, a democracia substantiva, a cidadania, a garantia e expansão dos 

direitos humanos, civis, políticos e sociais, a justiça social, as políticas sociais 

estatais universais e não contributivas, a eliminação das formas de exploração, 

dominação e submissão entre classes, gênero, geração, etc. (idem). 

No que diz respeito estritamente ao assistente social, o projeto 

defende uma qualificação permanente, a fim de obter um aprimoramento intelectual 

do assistente social, culminando no melhoramento da competência profissional. Aqui 

se percebe, sobretudo, uma preocupação com uma formação profissional crítica e 

sólida, comprometida com os valores éticos centrais postos no Código de Ética 
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Profissional. Neste sentido, Netto ressalta a importância da preocupação com a 

(auto)formação permanente, bem como com a preocupação investigativa em caráter 

também permanente, especialmente para os profissionais que estão “na ponta” dos 

serviços (2006). 

O compromisso com a qualidade dos serviços requer uma nova 

relação do profissional com o usuário, levando em consideração, sobretudo, a 

publicização dos recursos institucionais a favor das classes subalternas e dos 

usuários dos serviços. Neste sentindo, o caráter protagonista da classe 

trabalhadora, ali representada tanto pelo usuário do serviço como pelo assistente 

social, deve ser sempre considerado, estimulando a participação dos usuários em 

suas instâncias representativas (conselhos, conferências, etc.), bem como do 

profissional que deve participar também ativamente desses espaços democráticos 

(idem). 

Não menos importante é a relação do assistente social com as 

demais categorias profissionais e movimentos sociais com quem lida nos serviços e 

que partilham de idéias similares afetas ao Código de Ética do Serviço Social. Trata-

se, sobretudo, de importante instrumento para a viabilização prática do projeto ético-

político (ibdem). 

Os princípios que norteiam o projeto profissional do Serviço Social 

encontram-se institucionalizados juridicamente no Código de Ética da Profissão. Não 

obstante o caráter legal deste código, lança-se mão de debates acerca de alguns de 

seus princípios e implicações, o que alcança, por assim dizer, o fato de existirem 

projetos societários plurais na categoria que não concordam univocamente com o 

norte dado hegemonicamente pela profissão. 

Os elementos éticos (...) envolvem, ademais, as opções teóricas, 
ideológicas e políticas dos profissionais – por isto mesmo, a 
contemporânea designação de projetos profissionais como ético-
políticos revela toda a sua razão de ser: uma indicação ética só 
adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com 
uma direção político-profissional (Netto, 2006: 148 – grifos do 
autor). 

Como vimos, a concretização de um projeto profissional não pode 

ser dissociada também das tendências e correlações de forças existentes. Montaño 



 

 

 

38 

(2006) observa que existe hoje, no Serviço Social, um certo “ecletismo profissional” 

reunindo ideários de diversos projetos sociais (os de cunho neoliberal, os reformistas 

e os revolucionários, por exemplo) comprometendo uma direção crítica do conjunto 

dos profissionais em detrimento de um mosaico de projetos aglutinados de forma 

desarticulada e acrítica, reforçando, desta forma o projeto da classe dominante. 

Diante disto, é fundamental que o projeto profissional do Serviço 

Social, seja dotado de uma direção única, através de uma construção democrática e 

plural, a fim de construir uma direção social legítima. O projeto deve ser hegemônico 

e deve integrar as dimensões éticas e políticas caras aos valores e ideologia do 

projeto societário adotado. Assim, é possível compreender o projeto profissional 

como um processo que estará sempre em fase de mutação e avaliação e suscetível 

a debates e correlações de forças internas na profissão (Idem). 

Ainda para a legitimação de um projeto profissional é necessário que 

ele esteja articulado também com a academia e no cotidiano das práticas 

profissionais. Assim, tanto os currículos mínimos de formação profissional, como o 

Código de Ética Profissional e a direção das organizações representativas da 

categoria devem andar a pari passo com os valores adotados pelo projeto 

profissional.  

Netto (2006) constata que o projeto ético-político do Serviço Social 

conquistou sua hegemonia nos anos 1990. Dada a pluralidade de concepções 

postas no seio da profissão, há ainda parcelas de assistentes sociais que 

permanecem atreladas a valores conservadores ou neoconservadores, como 

veremos a seguir, e que colocam no plano da disputa de  déias projetos 

profissionais distintos. 

A conjuntura sócio-econômica em que se dava o nascimento e a 

concretização do projeto ético-político profissional do Serviço Social foi seriamente 

transformada, sobretudo na segunda metade da década de 1990. Uma crise de 

escala mundial passou a requerer dos Estados nacionais, especialmente dos países 

de economia dependente, modificações em seus modus operandi, cujo norte ficou 

cada vez mais afinado com a política imperialista dos países centrais, outrora 
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singularmente minimizado pelas lutas populares do movimento de democratização 

precedente (Netto, 2006). 

Assim, as conquistas do projeto ético-político profissional ficaram 

comprometidas à medida que programas de governo de orientação neoliberal iam 

sendo implementados no país. Outrossim, na contramão do projeto profissional 

hegemônico, parcelas de profissionais resgatavam valores, idéias e técnicas 

conservadoras que lhes facilitavam a adaptação às novas exigências do capital. Ao 

passo que o projeto ético-político profissional ia ganhando solidez, as críticas a ele 

apareciam. Estas críticas, na concepção de Montaño (2006), muitas vezes sem uma 

fundamentação teórica sólida, procuravam argumentar a falência de teorias 

clássicas, sobre as quais se solidifica o projeto, para interpretar a 

contemporaneidade. 

 

1.3. O SERVIÇO SOCIAL E A REATUALIZAÇÃO DO CONSERVADORISMO 

O pano de fundo conjuntural5 nos anos 1980, com a fragmentação 

do regime ditatorial, apontava para o declínio da perspectiva modernizadora 

propiciando no Serviço Social tanto a retomada dos matizes da teoria crítica, como 

apontamos acima, como o retorno à perspectiva conservadora hegemônica anterior. 

Obviamente, as transformações sócio-históricas e teórico-metodológicas onde se 

inseria o Serviço Social não permitiam o resgate fiel às diretrizes conservadoras, 

haja vista o movimento de laicização profissional e o início da aceitação, por parte 

de alguns setores católicos, da crítica ao capitalismo passando a ponderá-la melhor, 

levando em consideração, inclusive, a perspectiva marxista. 

Ainda assim, existiam núcleos de profissionais engajados na 

restauração do pensamento conservador, seja por questões políticas, teóricas ou até 

mesmo ideológicas. Neste sentido, negavam as novidades, especialmente de cunho 

metodológico, trazidas pela perspectiva modernizadora, apoiando sua crítica 

                                                           
5
 Ao identificarmos os traços conjunturais como sendo “pano de fundo” não queremos sinalizar que os 

fatores sócio-econômicos não se entrelacem à dinâmica profissional. Ao contrário, acreditamos que a 
história da profissão, bem como suas influências teórico-metodológicas, não passam ao largo dos 
aspectos conjunturais dos determinados momentos históricos.  
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fundamentalmente no fato de os modernizadores submeterem o ethos da profissão 

às exigências institucionais. Somava-se a isto “um clima sócio-cultural em que 

dimensões individuais e psicológicas ganhavam relevo maior no jogo das relações 

sociais” (Netto, 2007:203) e que facilitava a negação de outras vertentes de 

pensamento dentro do Serviço Social, especialmente a perspectiva alicerçada no 

pensamento crítico-dialético que se contrapunha ao tradicionalismo. Buscava-se 

neutralizar as influências de inspiração marxista resgatando o ethos tradicional, haja 

vista as mudanças conjunturais e ideológicas postas acima.  

O conservadorismo moderno possui algumas peculiaridades das 

quais a principal Iamamoto (1997) denominou de “rapto ideológico”. Trata-se de 

concepções resgatadas de momentos históricos diferenciados e transpostas para a 

atualidade e, mesmo a despeito das particularidades de cada momento histórico, 

são tidas como válidas. 

O Serviço Social neoconservador, recusando a filosofia e a 

metodologia positivistas, busca reiterar a crítica das alusões às teorias resgatadas 

das ciências sociais. Neste sentido, torna-se central a discussão sobre a importância 

do investimento na cognição, dando centralidade aos aspectos epidemiológicos e 

teóricos, em detrimento do pragmatismo puro. Ao passo que o neoconservadorismo 

nega práticas ajustadoras, preocupa-se em compreender o homem e o mundo 

orientados por uma “teoria personalista do conhecimento, por uma fenomenologia 

existencial e ética cristã motivante” (Alemeida apud Netto, 2007). 

Na perspectiva neoconservadora o Serviço Social intervém 

metodologicamente nos processos de ajuda psicossocial. Propõe-se a trabalhar a 

concepção da realidade junto aos usuários, buscando desenvolver uma consciência 

reflexiva, dinamizada através do diálogo – instrumento de ajuda psicossocial. 

Segundo Netto (idem), o retrocesso é observado no retorno a práticas estritamente 

psicossociais, quando já havia sido superada a limitação da atuação profissional à 

ajuda psicossocial, envolvendo agora outras instâncias das relações sociais dos 

usuários. 

As críticas ao pensamento marxista oriundas da perspectiva 

neoconservadora são frágeis, uma vez que se centralizam mais na concepção de 
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teorias contrárias à crítico-dialética, do que no embate objetivo e propositivo da 

corrente marxista no Serviço Social. Ainda assim, cabe frisar que  

A linha de ruptura [do pensamento conservador em relação ao 
crítico-dialético], contudo, é inquestionável: para além de 
incompatibilidades teóricas, metodológicas e ideológicas, 
fundamenta-se elementarmente na dissolução das determinações 
de classe nos processos societários, que confere à concepção 
profissional da perspectiva da reatualização do conservadorismo o 
cariz nuclear no transclassismo (Netto, 2007: 208 – grifos do 
autor).  

A noção de comunidade herdada da linha conservadora valoriza a 

interpretação da sociedade capitalista legitimando suas relações sociais através do 

simbolismo utópico da mesma. Desta forma, as relações sociais não são vistas a 

partir de suas diferenças inerentes ao modo de produção, mas tendo como base as 

relações pessoais e a necessidade da presença da solidariedade. Sendo assim, 

este arranjo teórico-doutrinário-operativo permite que a profissão 
mantenha o seu caráter missionário, atualizando as marcas de 
origem e atendendo, concomitantemente, às exigências da 
tecnificação que lhe impõe a modernização da sociedade e do 
Estado (Iamamoto, 1997: 28). 

O Serviço Social através da corrente do neoconservadorismo 

inaugura na profissão o pensamento fenomenológico. Mesmo nas ciências sociais a 

presença da fenomenologia entre as elaborações nacionais é quase nula. Dado o 

caráter de novidade da tendência fenomenológica na literatura nacional e seu grau 

de complexidade, para Netto (idem), era de se esperar que a corrente 

neoconservadora do Serviço Social, afeta aos pressupostos fenomenológicos, 

aprofundasse o debate teórico acerca da fenomenologia e sua aplicabilidade na 

prática profissional. Entretanto, observou-se um movimento inverso. Segundo o 

referido autor, após um exame cuidadoso de obras do Serviço Social brasileiro 

orientadas pela corrente neoconservadora, foram observadas três características 

basilares do referido movimento, quais sejam: primeiramente, a ausência de 

referência a autores clássicos do pensamento fenomenológico (Husserl, Heidegger, 

Scheler, Hartmann ou Schutz) nas obras, fazendo uso de autores que interpretam os 

referidos clássicos, deixando de lado uma reflexão mais arraigada nos fundamentos 

da fenomenologia; em segundo lugar, o autor percebeu a aceitação das diretrizes do 

pensamento fenomenológico sem qualquer questionamento ou adaptação de suas 
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linhas de pensamento à realidade do Serviço Social brasileiro, de modo que as 

matizes teórico-metodológicas ficaram a salvo de críticas, em prejuízo dos debates 

postos na contemporaneidade; e, por fim, puderam ser observadas simplificações 

das categorias afetas a referida vertente, revelando um empobrecimento teórico e 

crítico das mesmas. 

Diante disto, cabe a preocupação quanto à fidelidade dos 

fundamentos que integram a linha teórico-metodológica da fenomenologia 

incorporada àquela vertente do Serviço Social. Na avaliação de Netto, 

o recurso à fenomenologia (...) denota antes uma preocupação 
impressionista e aleatória a alguns núcleos temáticos do 
pensamento fenomenológico, resgatados freqüentemente 
segundo uma ótica elementar e eclética (ibdem:215). 

São exatamente esses traços que ajudam a identificar a vertente 

neoconservadora da profissão com as peculiaridades da vertente conservadora, 

cujas teorias são refratadas, extraindo-se as categorias para situações particulares, 

sem realizar mediações que requerem uma maior complexidade interpretativa e 

teórica. Deixa-se de lado a compreensão da realidade que poderia ser 

fundamentada por determinada linha de pensamento, em detrimento de 

interpretações teórico-metodológicas limitadas. 

Para Iamamoto (1997), se há uma corrente de pensamento na 

contemporaneidade que trata de situações concretas deixando de lado uma análise 

macro da sociedade capitalista, esta linha ideológica põe-se favorável ao capitalismo 

e às suas formas de exploração. Contra princípios universalizantes e abstratos, os 

que aderem ao pensamento conservador prendem-se a interpretações imediatas 

das situações que lhes aparecem, valorizando os detalhes e casos particulares. Sem 

aquela perspectiva de totalidade incorre-se também ao erro de naturalizar a 

ordenação da sociedade tal como está posta, de modo que qualquer forma de 

oposição à natureza do atual estado de coisas deva ser repreendida 

ideologicamente. 

O princípio da autodeterminação da profissão, resgatado por autores 

da corrente neoconservadora, afasta a profissão de sua concepção crítica 

oportunizando uma aproximação com a linha de pensamento fenomenológica. 
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Relacionado com a aceitação acrítica da linha de pensamento burguesa, este 

princípio reatualiza constantemente o atual estado de coisas, preocupando-se em 

“fazer permanecer o existente” ao passo que “faz uso da razão para adequar fins 

aos meios e justificá-los pela „condição eterna do homem‟” (Karsch apud Netto, 

2007). 

A centralização das ações na dinâmica individual é outro ponto 

assinalado por Netto (2007) que compromete uma atuação profissional voltada para 

uma concepção crítica acerca da multiplicidade de determinações sociais que se 

configuram nas demandas postas à profissão. Apesar de negar criticamente o 

psicologismo vulgar e o distanciamento da objetividade na intervenção profissional, 

autores que fazem uso de um viés notadamente neoconservador abrem espaço para 

o apelo à intuição e à sensibilidade do assistente social. Assim, a proposta 

metodológica, apesar de buscar uma superação do recorte univocamente 

psicológico, centraliza ainda o exercício profissional na dinâmica do sujeito, 

limitando-se à sua individualidade. 

É claro que não se trata de invalidar ou desconsiderar quer a 
relação individualizada profissional / “cliente”, quer de infirmar, no 
limite, a legitimidade do Serviço Social de Caso; do que se trata é 
de articulá-las no marco de uma compreensão dos processos 
socioprofissionais de modo tal que a abordagem individualizada 
não inscreva o Serviço Social no puro circuito da intervenção (...) 
psicossocial, como terapia (“ajuda”) e / ou como apoio 
promocional (com o aceno à “transformação”) (Netto, 2007:224, 
225). 

Se assim o fizer, todo o esforço metodológico inaugurado com as 

correntes críticas da profissão, no sentido de inscrevê-la para além da atuação 

limitadamente psicossocial vão por água abaixo. O mérito que alcança a corrente 

crítica inaugurada há quase 40 anos reside na capacidade de inserir e compreender 

as demandas postas à profissão sob uma perspectiva macrossocial, levando em 

consideração a dinâmica da sociedade em todas as suas instâncias, quer sejam 

econômicas, políticas, culturais, étnico-raciais, que obviamente não excluem a 

perspectiva psicossocial, mas tampouco se restringem unicamente a ela. 

Compromete, outrossim, a detecção das determinações sociais inscritas nas 

particularidades da demanda do usuário observadas desde seu espaço privado, até 
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as relações de classe, de exploração, que porventura possam se localizar enquanto 

demanda profissional. 

Netto (2007) conceitua a reatualização do conservadorismo nos 

seguintes termos: 

Uma empresa cujo objetivo profundo é chancelar, (re)legitimando-
as, as formas particulares de que a profissão se investiu até a 
década de sessenta, bem como as constelações ideológicas que 
a parametravam, redimensionado-as de modo tal que elas se 
reapresentem, sem modificações substantivas, como alternativas 
mais adequadas e contemporâneas quer à “natureza” da 
profissão, quer às demandas do “homem” (Netto, 2007: 226, 227). 

Tomando-se como novas as diretrizes recuperadas do que 

fundamentou a profissão dos anos 30 até o movimento de modernização, a corrente 

de reatualização do conservadorismo buscou, em princípio, ir contra tanto às 

tendências modernizadoras, quanto às idéias marxistas (ainda seminais por ocasião 

de seu surgimento no Serviço Social), fomentando e resgatando a fenomenologia e 

o personalismo católico. Este último se apresentava como o mais claro obstáculo à 

aceitação da teoria marxista, pois, ao destacar o papel da “pessoa” única e da 

“singularidade”, alega que a teoria de Marx não abarca estes conceitos, sendo, 

portanto, insuficiente para lidar com problemáticas que dizem respeito aos indivíduos 

em sua singularidade6.  

Almeida, autora referenciada por Netto (idem) como uma das 

precursoras da corrente neoconservadora do Serviço Social, faz uso do conceito de 

transformação com um viés acentuadamente diferenciado daquele presente 

hegemonicamente na profissão na contemporaneidade, orientado pelo projeto ético-

político profissional e pelo Código de Ética do Serviço Social. A referida autora 

defende que a transformação social, antes de ter um caráter sócio-econômico, deve 

ser fundamentada objetivamente no indivíduo enquanto sujeito passível de 

crescimento e de desenvolvimento social. Através de procedimentos de “ajuda 

psicossocial”, fazendo uso do diálogo – método através do qual é possível viabilizar 

as transformações da pessoa, indivíduo e até mesmo da comunidade7: “nesta 

                                                           
6
 Em nota, o referido autor salienta que tanto maior é a segurança desta afirmação, quanto menos for 

a apropriação da teoria marxista, ou seja, quanto mais simplista for a compreensão da teoria de Marx. 
7
 Aqui a comunidade também é entendida como uma “singularidade”. 
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perspectiva, a transformação social se traduz em modificações qualitativas de seus 

elementos, expressas no movimento „do ser ao ser-mais‟” (Almeida apud Netto, 

2007:236). 

O enfoque no eu, no personalismo, resgatando a ajuda psicossocial 

e encerrando-se nela a metodologia de ação, compromete sobremaneira a idéia de 

luta de classes. Atribui-se às problemáticas individualizadas um caráter 

transclassista, cuja centralidade encontra-se antes nas dinâmicas individuais do que 

na luta de classes propriamente dita. 

Essa centralização no sujeito abre precedente para o resgate da 

psicologização e da subjetivação das problemáticas trazidas pelos usuários. Assim, 

“a práxis do processo de ajuda psicossocial tende a esgotar-se num nível puramente 

simbólico, com o diálogo subsumindo-a formal e realmente” (Netto, 2007:244). 

No âmbito da intervenção social, adiciona-se uma peculiaridade de 

extrema importância: a demanda apresentada pela “clientela” é a que interessa ao 

assistente social, sendo assim, se o “cliente” não apontar determinados aspectos 

como problema, estes aspectos não serão passíveis de apreciação por parte do 

Serviço Social. Cabe, portanto, ao usuário a objetivação de suas demandas, sendo 

quaisquer outras particularidades da problemática canceladas se o mesmo não 

apresentá-las objetivamente enquanto problema. Aqui a intervenção é compartilhada 

e resume-se da seguinte forma:  

profissional e cliente, que se debruçam sobre uma situação 
qualquer (percepcionada como problemática pelo segundo) para, 
tomando como pontos arquimédicos os sujeitos em presença e 
mobilizando conhecimento de vária ordem (técnicos, do 
profissional; irrefletidos ou  não, do cliente), ampliar e inovar a 
visão da situação e, no andamento desta experiência solidária, 
identificar e escolher uma forma (diversa da assumida até então) 
de posicionar-se em face dela. (Netto, 2007: 243, 244). 

Conforme o exposto, a tendência à reatualização do 

conservadorismo recupera matizes que fundamentam o tradicionalismo profissional, 

quais sejam: o viés puramente psicossocial, a centralização nas dinâmicas 

individuais e a subjetivação, conseqüente psicologização das demandas dos 

usuários. Encontra-se presente na metodologia dos afins ao neoconservadorismo a 
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intervenção profissional em nível de microatuação relegando à segundo plano os 

determinantes macroestruturais concernentes às temáticas sócio-econômicas que 

acompanham as demandas dos usuários. 

Para Montaño (2006), as críticas trazidas por pensadores 

neoconservadores em relação ao projeto ético-político profissional, muitas vezes 

sem uma fundamentação teórica sólida, procuravam argumentar a falência de 

teorias clássicas, sobre as quais se solidifica o projeto, para interpretar a 

contemporaneidade. Não obstante a sólida fundamentação crítica do projeto 

profissional do Serviço Social, ainda de acordo com Montaño (idem), os 

neoconservadores defendem os seguintes matizes: 

a) As análises histórico-críticas do Serviço Social desqualificam a sua 

imagem, ocasionando um “desprestígio social” – os céticos em relação ao 

projeto ético-político crítico, acreditam que a análise histórica do Serviço 

Social consolidada na história do capitalismo, revelando o papel de 

reprodução do modo de produção e do status quo, contribui para o 

desprestígio da profissão. Desta forma, os intelectuais adeptos à concepção 

histórico-crítica da profissão são acusados de rotulá-la com “acusações” que 

desqualificam a profissão. Em contrapartida, o referido autor lembra que 

a possibilidade de um relativo protagonismo profissional [...] para 
orientar a prática no sentido de reforçar direitos conquistados por 
trabalhadores e cidadãos, em geral só encontra terreno fértil na 
análise crítica da realidade histórica, que determina a 
particularidade da profissão do Serviço Social (2006: 147); 

b) Referem-se à perspectiva histórico-crítica como uma “perspectiva 

brasileira” e homogênea – para eles as interpretações histórico-críticas do 

Serviço Social são fundamentalmente brasileiras e com uma influência 

“colonizadora” nos demais países da América Latina. Ao tomar essa 

concepção como verdade, desconhecem heterogeneidade das correntes que 

existem dentro da concepção histórica-crítica do Serviço Social8. Para 

Montaño, o que de fato divide a concepção chamada por eles de brasileira 

                                                           
8
 A exemplo: a tradição marxista (representada por Marx, Lukács, Gramsci, Mandel, etc.), as correntes neo-

kantianas; tendências pós-modernas e elaborações do pensamento liberal (Montaño, 2006). 
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das outras é, antes de um enfrentamento entre nações, um debate entre 

perspectivas teórico-metodológicas completamente dissonantes, que derivam 

em projetos profissionais bem distintos; 

c) Autodeterminação das práticas profissionais a partir de vontades 

pessoais – numa perspectiva endogenista da profissão, os que contestam a 

perspectiva histórico-crítica não consideram a profissão de Serviço Social 

como resultado de processos mais amplos – tratam-na apenas a partir de 

seus elementos internos, como se o surgimento da profissão dissesse 

respeito apenas a pequenas mudanças nas formas de ajuda de cunho 

filantrópico. Desta forma, tende-se a naturalizar a profissão e atribuir um 

caráter messiânico à mesma. De acordo com essa linha de pensamento, 

distante das influencias externas à profissão, cada assistente social, de 

acordo com sua opção pessoal, seria conservador ou não. Em contrapartida, 

Montaño esclarece que o papel social da profissão está arraigado e 

condicionado pela dinâmica social e que 

Se o assistente social, individualmente e a partir de suas opções 
pessoais, não determina o sentido de sua prática (condicionada 
pelos determinantes macrossociais), o coletivo profissional, 
organizado conjuntamente em torno de um projeto ético-político 
[...], poderá ampliar em algum grau seu protagonismo na 
determinação parcial do sentido social de sua ação (2006:149, 
grifos do autor); 

d) Compreensão da mediação de conflitos e da integração social como 

principais funções do assistente social – tratam-se de indícios de um 

pensamento conservador, em que a dimensão política do assistente social, 

segundo os críticos da abordagem histórico-crítica, deve ser dissociada de 

sua prática profissional. Por isso, muitos apontam o movimento de 

renconceitualização profissional, como um momento em que os assistentes 

sociais deram preferência à consciência política em detrimento das 

responsabilidades enquanto profissional, como se fosse possível dissociar 

uma da outra. Esta clara adoção de um fazer profissional despolitizado 

fundamenta, portanto, o entendimento do assistente social como profissional 

que media conflitos e que contribui para a integração social. De acordo com 

essa perspectiva Di Carlo afirma que “a necessidade de viver numa 

sociedade integrada é uma necessidade humana universal” e que “o trabalho 



 

 

 

48 

social tem como missão buscar a integração social e moral do indivíduo à 

sociedade” (apud Montaño, 2006:150); 

e) Importância das microexperiências locais em detrimento da função 

macrossocial da profissão – esta característica também conservadora traz 

consigo traços pós-modernos. Os que contestam a abordagem histórico-

crítica da profissão rechaçam, no espaço de atuação do assistente social, a 

perspectiva macro de uma estrutura social, das relações entre as classes, de 

questões universais. Percebe-se um forte apelo às microexperiências, dando 

privilégio às respostas e ações em curto-prazo, ao imediato, ao local e 

singular. Esta linha de pensamento afasta qualquer possibilidade de 

rompimento com a realidade macro, já que o espaço de atuação do assistente 

social não pretenderia atingir as relações macrossociais, deixando a cargo do 

Serviço Social ações cotidianas de papéis localizados sem influência nesta 

realidade macro. Já os adeptos ao pensamento crítico do Serviço Social 

compreendem que mesmo que a profissão per si não seja capaz de alterar a 

base que dá solidez às manifestações da questão social, esta tem um papel 

relevante na estrutura social; 

f) O rechaço por estratégias de longo alcance dando privilégio a 

respostas imediatas de caráter emergencial – desta forma o assistente social 

fica fadado a uma prática reprodutora, sem chances de inovar, transformar. 

Montaño afirma que desta forma o profissional apenas opera, manipulando os 

instrumentos técnicos, mas sem conhecer de fato a estrutura e a realidade 

numa perspectiva que não vai além da fenomenológica. Existe apenas um 

conhecimento necessário para a operação dos instrumentos, para a resposta 

rápida, operativa, acrítica. 

Na verdade ele é que é instrumentalizado, manipulado, 
refuncionalizado para a reprodução do sistema que não conhece e 
que considera como dado, estruturalmente inalterável (2006:152). 

Por conta disto o autor alerta para a necessidade de fazer uso 

de formas de mediações na prática profissional para superar essa relação de 

imediatismo. Essas mediações se constituem na possibilidade de relacionar 

dialeticamente o universal e o singular. Desta forma é possível articular as 



 

 

 

49 

situações apresentadas no cotidiano com a totalidade, através desta 

superação do plano da aparência / do imediato; 

g) Retorno aos autores clássicos do Serviço Social e a negação da 

tendência do movimento de reconceitulização – representa a opção por 

correntes de pensamento liberais, positivistas, funcionalistas e que refletem 

em opções políticas de “ações corretivas localizadas e imediatas [...], que 

redundam na manutenção da estrutura social e na manutenção do status quo” 

(idem). Os que rechaçam a corrente de pensamento inaugurada com o 

movimento de reconceitualização, identificam nele um momento de “paralisia” 

na profissão, cujas críticas já foram apontadas acima. Observa-se, portanto, 

que a negação a um projeto ético-político profissional crítico, começa desde a 

gênese desta corrente de pensamento, inaugurada com o movimento de 

reconceitualização profissional; 

h) Tendência ao pós ou “antimarxismo” – apesar da importância do 

movimento de reconceitualização, no sentido do contato da profissão com o 

marxismo, muitas ressalvas são feitas à forma como a nova tendência foi 

trazida para o movimento. As críticas consistem no fato de que o “marxismo” 

resgatado pela reconceitualização não foi trazido para a realidade do Serviço 

Social com uma leitura direta das obras de Marx. Atualmente, as obras de 

orientação histórico-crítica do Serviço Social superaram a tendência do 

movimento anterior recorrendo às próprias obras de Marx. Entretanto, os que 

não aprovam a tendência histórico-crítica apontam que esta mantém o viés do 

movimento de reconceitualização e pondo-se, desta forma, numa clara 

predisposição contrária ao marxismo. 

i) Deficiência no debate acadêmico – Montaño observa uma pouca 

apropriação a respeito das obras e dos interlocutores; tergiversação do 

conteúdo das obras; pouca referência aos textos, bem como a ausência das 

referências bibliográficas; presença de dogmas, axiomas; e, por fim, a 

estigmatização dos interlocutores. 

As críticas apontadas acima descrevem minimamente um 

movimento de contestação à criação de um projeto ético-político crítico que dê um 

sentido político e um norteamento ético ao Serviço Social. Nos fundamentos desta 
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“crítica ao Serviço Social crítico” (Idem) identificam-se as diversas tendências de 

retorno ao Serviço Social tradicional, portanto, conservador, como pôde ser visto 

acima. Naturalizam-se tanto o papel da profissão na sociedade, como a própria 

dinâmica desta, não admitindo qualquer possibilidade de protagonismo profissional, 

influenciando assim para a manutenção do status quo. Desta forma, o assistente 

social acaba por submeter a sua atuação profissional a uma ação meramente 

reprodutora, muitas vezes sem ter a consciência deste processo. 

Em contrapartida, para a materialização dos valores contidos no 

projeto ético-político profissional é preciso contar com um profissional em 

permanente atualização teórica e técnico-operativa, com a capacidade de se 

articular com as mudanças histórico-conjunturais que de alguma forma interfiram na 

realização de suas atividades, assumindo, dessa forma, uma perspectiva macro dos 

fenômenos sociais contemporâneos. A formação intelectual, política e cultural do 

profissional é condição sine qua non para a formação de um profissional propositivo 

(Iamamoto, 2006). 

Segundo Netto (2007), a busca por reviver o tradicionalismo 

profissional opera-se, sobretudo, no âmbito do debate e da “(auto)representação” do 

Serviço Social. Para ele, apesar do peso da representação da renovação do 

conservadorismo no debate teórico-filosófico, no meio prático-profissional o espaço 

para uma operacionalização concernente com os propósitos apontados acima se 

torna cada vez menor. 

Assim, no terreno da formulação, a “nova proposta” [referindo-se 
ao neoconservadorismo] conservará por largo tempo um cariz 
emblemático: recolocou, procurando legitimá-lo, o tradicionalismo 
no debate contemporâneo; no terreno da prática institucional, 
porém, seu fôlego profissional-operativo será curto. A culpa, se 
existe, não é de seus formuladores: é da dinâmica mesma das 
relações sociais tomadas na sua teimosa objetividade (Netto, 
2007: 246 – grifos nossos). 

O Serviço Social neoconservador se propõe, portanto, a uma 

atividade que busca manejar os “excessos de diferenciação social” (idem) a fim de 

minimizar ou até eliminar as injustiças sociais. Por outro lado, suas ações reforçam 

os fundamentos de uma sociedade desigual que tentava combater, ajudando, 

portanto, a reproduzir as desigualdades sociais. Isto ocorre porque apesar de 



 

 

 

51 

reconhecer que há uma exploração capitalista através do trabalho, não se faz uma 

problematização das razões históricas dessa situação de exploração. Há então um 

vácuo entre os propósitos das ações e os seus resultados – parafraseando Chico 

Buarque e Ruy Guerra, “é a distância entre intenção e gesto9”. 

 

1.4 O NEOCONSERVADORISMO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 

Os redimensionamentos no mundo do trabalho observados como 

resposta à crise que se instaura nos marcos do capitalismo desde a década de 1970 

atingiu sobremaneira o Serviço Social. Como vimos acima, foi requisitado à profissão 

um resgate das tendências neoconservadoras, um retorno ao passado profissional, 

como resposta às demandas postas pelo mercado e por um Estado marcado por 

uma contra-reforma de orientação neoliberal desde a década de 90. 

As transformações sócio-históricas ocorridas no final do século 

passado, e que se condensam até hoje, tiveram sérias repercussões na piora das 

desigualdades sociais, do desemprego, da desigualdade entre gêneros, etnias, etc. 

Ao passo que as refrações da “questão social” eram agudizadas, as políticas sociais 

sofriam um processo de minimização dos gastos sociais, com o incremento de 

estratégias focalistas, cujo saldo negativo sobrepujava os direitos da classe 

trabalhadora.  

A conjuntura sócio-política em tela trouxe profundas alterações no 

modo de lidar com as seqüelas da “questão social”, tocando, por assim dizer, a 

“matéria-prima” de trabalho do assistente social. Diante disso, novas requisições 

foram sendo postas à profissão num sentido regressivo das conquistas democráticas 

originárias da Constituição de 1988. Este quadro leva a indagações acerca das 

delimitações do fazer profissional, ou seja, do que são atribuições privativas do 

assistente social, alicerçadas no projeto ético-político profissional, no Código de 

Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e nas 

diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) que regulamentam o ensino e a pesquisa na área. 

                                                           
9
 Excerto de Fado Tropical, música de autoria de Chico Buarque e Ruy Guerra (1972/1973). 
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Especificamente na área da saúde observa-se um debate vigoroso 

desde o início dos anos 2000 no tocante ao retorno de práticas tradicionais já 

superadas hegemonicamente pelo Movimento de Reconceituação do Serviço Social. 

Esta situação põe novos desafios para a implementação do projeto ético-político da 

profissão, bem como para seus órgãos fiscalizadores, na medida em que flexibiliza 

os parâmetros de atuação do assistente social. 

Atualmente colocam-se em disputa dois modelos de saúde 

contrários em sua essência, quais sejam: o modelo com ideário da Reforma 

Sanitária e o projeto privatista. Em decorrência da conjuntura sócio-política atual, 

segundo documento do conjunto CFESS/CRESS10, o atual governo ora se põe a 

favor do primeiro projeto, mais propriamente no discurso da democratização da 

saúde, ora materializa suas ações em consonância com o segundo modelo, através 

da focalização e do desfinanciamento, típicos da política de saúde atual. 

A prática do assistente social, profissional da saúde, não passa ao 

largo desse processo. Ao passo que a profissão ia tendo os primeiros contatos com 

a perspectiva marxista, a partir de meados dos anos 80, como foi visto acima, a 

conjuntura passou a demandar formas de atuação contraria a tendência que ora 

crescia no Serviço Social. Diante disso, observou-se uma ofensiva conservadora à 

tendência marxista nascente, questionando fundamentalmente sua aplicabilidade às 

demandas postas na contemporaneidade. 

Segundo o referido documento do CFESS, 

Na saúde, (...) a crítica ao projeto hegemônico da profissão passa 
pela reatualização do discurso da cisão entre o estudo teórico e a 
intervenção, pela descrença da possibilidade de existência de 
políticas públicas e, sobretudo, na suposta necessidade da 
construção de um saber específico na área, que caminha tanto 
para a negação da formação original em Serviço Social ou 
deslancha para um trato exclusivo de estudos na perspectiva da 
divisão clássica da prática médica (2009:13). 

Especificamente na área da saúde mental, o que tem se observado, 

especialmente através de documentos e pareceres do conjunto CFESS/CRESS, é 

uma recorrência cada vez maior a práticas clínico-terapêuticas por parte do Serviço 
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 “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”, CFESS/CRESS, 2009. 
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Social. Resgata-se uma prática voltada para a solução de problemas de ordem 

subjetiva dos usuários, buscando seu reajustamento à sociedade. Restaura-se 

dessa forma, práticas conservadoras alocadas no passado, na origem da profissão. 

A tendência neoconservadora restaura a prática do Serviço Social 

em instituições de saúde mental a posturas “tarefeiras” e voluntaristas. A prática, 

limitada às respostas imediatas, distantes de uma abordagem aprofundada das 

demandas e da problematização das mesmas, reflete uma crise de identidade 

profissional (Rodrigues, 2002). 

Assume-se o papel de oficineiro, facilitador de grupos de discussão 

e auto-ajuda, entre outras atividades que não requereriam uma formação em Serviço 

Social. A preocupação com a teoria no dia-a-dia de grande parte dos assistentes 

sociais que trabalham em serviços de saúde mental parece não ter relevância. 

A postura voluntarista do Serviço Social na Saúde Mental, 
podendo ser encontrada dos serviços de atenção diária, Hospitais-
Dia e Centros de Atenção Psicossocial, tem se expressado como 
uma certa representação da profissão como “acolhimento”. Nessa 
perspectiva, a satisfação e o sentido da intervenção do Serviço 
Social radicam no simples ato de acompanhar os pacientes nas 
atividades cotidianas do serviço, escutá-los, confortá-los ou 
compreendê-los. (...) aqui o Serviço Social, prisioneiro de um 
exercício profissional irrefletido e pontual, se confunde com uma 
atividade qualquer, que se pode realizar sem qualificação 
(Rodrigues, 2002:99, 100). 

Ainda, segundo a mesma autora, o afeto e a disposição pragmática 

predominantes nos serviços de saúde mental hoje, não possibilitam uma análise 

crítica da sociedade e da própria atuação profissional. Assim reafirma-se a prática 

imediata que não ultrapassa a aparência dos fenômenos sociais.  

A aproximação com a formação conservadora da psiquiatria no 

âmbito da saúde mental influiu nas atividades do Serviço Social na área. Onde, 

mesmo com o avanço do pensamento crítico no âmbito da academia, pouco foi visto 

do “novo” projeto profissional nos desafios do Serviço Social na saúde mental. 

Apesar da necessidade de intervenções multidisciplinares na área 

da saúde mental, para Rodrigues (2002), há uma rara articulação entre os 

procedimentos das diferentes categorias. As atividades vêm sendo realizadas de 
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forma pontual e não condizem com a perspectiva de totalidade de um Serviço Social 

inserido na divisão sociotécnica do trabalho.  

Bisneto (2007) sugere que a intervenção do assistente social em 

saúde mental deve se dar de forma processual e que as intervenções pontuais 

devem ser evitadas. Salienta que o objeto da prática do profissional está em 

permanente mutação / movimento e que, por isso, não se sabe quando o trabalho do 

assistente social está acabado. Segundo o autor, essa dificuldade aumenta quando 

se trabalha em equipes multiprofissionais, como é o caso dos CAPS-AD analisados, 

onde o produto da prática profissional fica difícil de ser caracterizado. Diante disso, e 

pensando na forma como as assistentes sociais conseguem implementar o projeto 

ético-político profissional nestas instituições, nos preocupamos em saber se elas 

conseguem identificar suas atribuições privativas nos seus espaços de trabalho. 

Nesse ínterim a concepção do usuário como sujeito social, inserido 

na luta de classes, que tem necessidades múltiplas, como acesso ao emprego, 

renda, serviços de qualidade, etc., fica seriamente comprometida. Tratar o usuário 

dos serviços a partir da sua diferença (o fato de ser unicamente um dependente 

químico, por exemplo) dificulta a percepção deste mesmo sujeito em sua totalidade.  

A psiquiatria clássica reduziu a compreensão de homem a uma 
patologia e encobriu um problema político que diz respeito à 
contradição de uma sociedade que se baseia na competição e nas 
diferenciações culturais e de classe (Basaglia apud Rodrigues, 
2002:117). 

Parte do trabalho de assistentes sociais ligados à área da saúde tem 

sido afeto às intervenções cujo viés psicológico fez com que surgisse uma 

ramificação na categoria que passou a trabalhar com o “Serviço Social Clínico”. 

Tema central nos últimos anos, o fazer clínico do Serviço Social, apesar de não ser 

reconhecido pelas instâncias representativas da categoria como atividade do 

assistente social, tem sido uma constante nos serviços de saúde no Brasil. 

Rodrigues (2003) define o Serviço Social Clínico como um 

movimento de uma parcela de assistentes sociais com especializações em 

abordagens clínicas (holísticas, bioenergéticas, psicodrama, terapia familiar 

sistêmica, transpessoal, etc.), que reivindicam dos órgãos representativos da 



 

 

 

55 

categoria o reconhecimento do caráter clínico ou terapêutico do Serviço Social. 

Segundo ela, a recorrência à clínica por algumas parcelas da categoria reflete a não 

legitimação das demandas postas ao Serviço Social: 

Parece-me que o assistente social que tem uma formação 
especializada na clínica tende a menosprezar ou, até mesmo, a 
refutar as demandas profissionais que são gestadas no campo 
sócio-ocupacional onde o Serviço Social está inserido (Rodrigues, 
2003: 39). 

Diante disto, a demanda pela execução, planejamento, 

administração e gestão de benefícios, serviços, programas e projetos sociais não é 

reconhecida pelo Serviço Social Clínico. Assim, de alguma forma, o que é o alicerce 

da profissão, lhe é negado. Da mesma maneira, atribuir-se à profissão formas de 

ajuda, vocação ou conforto terapêutico, distanciando-se do significado sócio-

histórico do Serviço Social. 

O Serviço Social Clínico escapa de uma dimensão histórica das 

demandas profissionais, uma vez que privilegia os aspectos endógenos da 

profissão. Busca a restauração do Serviço Social de casos, grupo e comunidade, 

atribuindo à clínica a mais antiga e permanente prática dos assistentes sociais, onde 

a intervenção profissional política, reflexiva e crítica é subsumida por um “contrato 

terapêutico”. 

Observa-se a recusa do norte teórico-metodológico inaugurado com 

o Movimento de Reconceitualização, resgatando o idealismo e outras características 

basilares do passado da profissão. Ao se preocupar com a dimensão clínica / 

terapêutica da prática profissional, sem alertar para a crítica do que sustenta 

teoricamente esta clínica, o assistente social deixa de refletir acerca dos 

fundamentos teórico-metodológicos, históricos e éticos do seu trabalho. Desta 

forma, o rumo consciente de sua atuação profissional fica seriamente comprometido, 

caindo, por mais das vezes, na fetichização do fazer profissional (CRESS, 2003). 

As repercussões da ofensiva neoconservadora no Serviço Social na 

área da saúde afastam a prática profissional nos serviços de saúde das diretrizes do 

projeto ético-político do Serviço Social e do movimento de Reforma Sanitária. Alguns 
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traços da permanência do conservadorismo na saúde podem ser descritos da 

seguinte forma: 

 Ausência do nexo das atividades profissionais cotidianas com os 

pilares da Reforma Sanitária e do projeto ético-político profissional; 

 Dificuldade de reflexões críticas acerca do cotidiano institucional; 

 A permanência de uma postura voluntarista da prática profissional, 

ocasionando a não identificação das atividades privativas do assistente 

social; 

 A busca por saberes específicos na área de saúde, reatualizando o 

Serviço Social Clínico e as suas mais variadas formas de intervenção, 

que, por sua vez, descaracterizam as atribuições privativas do Serviço 

Social; 

 O acolhimento de teorias biológicas, psicológicas e de desenvolvimento 

social; 

 Sobreposição da importância dos relacionamentos interpessoais, 

resgatando a psicologização das relações sociais em detrimento das 

relações de classe; 

 O não reconhecimento da presença dos assistentes sociais em espaço 

de controle social como atividade integrante das ações profissionais; entre 

outras (Bravo & Matos, 2006; CFESS/CRESS, 2009). 

Recorrendo ainda a Bravo & Matos (2006), os autores constataram 

que o discurso utilizado por uma parcela dos assistentes sociais da saúde é, de fato, 

embasado no projeto ético-político profissional, fazendo também referência ao 

projeto de Reforma Sanitária. Entretanto, afora alguns documentos acadêmicos, há 

ainda a dificuldade de implementar as diretrizes do projeto ético-político e da 

Reforma Sanitária no cotidiano institucional, evidenciada, principalmente, na 

dificuldade de reflexões críticas sobre o cotidiano da profissão. Da mesma forma, a 

participação dos assistentes sociais nos conselhos de saúde tem se mostrado 

insuficiente, confirmando que a iniciativa de luta nos espaços de controle social não 

significa, para os profissionais, uma atividade integrante de sua atuação na saúde.  
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Diante disto, muitas vezes o Serviço Social nos serviços de saúde é 

prisioneiro de um exercício profissional sem uma reflexão crítica, podendo desta 

forma, se confundir com uma atividade qualquer, que seria realizada sem 

qualificação. Desta forma, apesar de apresentar no discurso a compreensão e o 

posicionamento a favor da população usuária, as dificuldades no âmbito institucional 

e principalmente o distanciamento dos pilares do projeto ético-político profissional no 

cotidiano, os assistentes sociais ainda sobrepõem as necessidades institucionais em 

detrimento do projeto ético-político profissional (Rodrigues, 2002). 

O resgate de fundamentações conservadoras para o Serviço Social 

na saúde propõe-se a dar um enfoque aos aspectos subjetivos dos indivíduos, 

grupos e comunidades, perdendo-se, desta forma a dimensão de totalidade 

apresentada como demanda profissional. A subjetivação dos problemas sociais 

distancia o profissional do modelo de análise alicerçado numa perspectiva macro da 

sociedade, cujos interesses, ora apresentados como demandas individuais, fazem 

referência, na realidade, a uma questão de classe. 

O assistente social não trabalha com “fragmentos” da questão 
social, mas trabalha com indivíduos que condensam, nas suas 
vidas singulares, as dimensões universais e particulares das 
relações de classe. [...] O rumo social e político a ser impresso ao 
trabalho profissional depende do nosso projeto profissional 
coletivo, quando se afirmam as escolhas profissionais ético-
políticas, em decorrência da relativa autonomia, legalmente 
resguardada, que dispomos na condução de nosso trabalho 
profissional (CRESS, 2003:55,56). 

Dito isto, uma vez que se compreende o Serviço Social como 

inserido da divisão sócio-técnica do trabalho, tem-se as condições para entender 

também a dimensão sócio-educativa da profissão, bem como significado político da 

prática. Trata-se, pois, de condição sine qua non para uma concepção crítica da 

dimensão político-ideológica das políticas, programas e serviços sociais no modo de 

produção capitalista. 
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CAPÍTULO II 

CONSUMO DE DROGAS: 

DO PROIBICIONISMO À REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  CONSUMO DE DROGAS: DO PROIBICIONISMO À REDUÇÃO DE DANOS 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O USO DE DROGAS NA CONTEMPORANEIDADE 
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A questão da dependência do uso de substâncias psicoativas tem 

encontrado lugar de destaque na contemporaneidade. As mídias, campanhas 

eleitorais, além de amplos setores da iniciativa privada, têm chamado atenção para 

a busca de soluções para o crescimento acelerado do número de pessoas usuárias 

de drogas. Entretanto, é preciso lembrar que a modificação nos níveis de consumo 

de drogas não são desconexas das mudanças globais11 ocorridas na sociedade. 

Doenças como a depressão, aliadas a sentimentos como tristeza, 

baixa auto-estima, e incapacidades de sentir prazer, ansiedades generalizadas, 

pânico, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, também estão presentes como 

dificuldades do homem contemporâneo. Neste contexto, o uso da droga aparece 

como válvula de escape a essas inúmeras dificuldades, servindo muitas vezes como 

automedicação (Silveira e Moreira, 2006). 

Afora os determinantes diretamente relacionados à saúde psíquica 

citados acima, outras esferas da vida do usuário têm uma relação íntima com a 

dependência química. Entre elas está uma de fundamental importância: os 

determinantes sociais que culminam em situações existenciais nas quais a droga 

serve de alívio imediato, como atenuante do sofrimento. Em tempos de agravamento 

das expressões da questão social, o uso de drogas e o conseqüente aumento do 

número de dependentes químicos acompanha as dificuldades superlativas pelas 

quais parcelas consideráveis da população vêm sofrendo nas últimas décadas 

(idem). 

Os processos de marginalização territorial e social, típicas do modo 

de produção capitalista, contribuíram para que indivíduos e suas famílias ficassem 

particularmente fragilizadas, gerando a agudização de mecanismos de violência e 

conflito social. A pouca oferta de empregos seguros, opções de lazer e de um 

ambiente minimamente salutar para o cotidiano fazem do comércio ilegal de drogas 

uma opção de sobrevivência para desempregados, usuários ou não de drogas 

ilícitas. Essa população, em contato permanente com situações de medo e angústia, 

gerados pela violência, doenças e escassas opções de lazer, educação, e de uma 

                                                           
11

 A modernidade que traz consigo as crescentes tecnologias que se modificam a cada segundo, a 

busca por acompanhar os novos determinantes exigidos pela sociedade, e a cultura de consumo são 
traços que marcam a sociedade contemporânea. 
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rede sócio-assistencial de qualidade, podem estar amenizando essas dores com um 

momento de fuga da realidade através do uso de psicoativos (Ribeiro & Araújo, 

2006). 

Konder (2000), ao tratar da sociedade capitalista e sua organização 

em torno do mercado, afirma que a partir do momento em que o homem burguês 

permite que suas instituições culturais sejam entregues inteiramente à lógica do 

sistema mercantil, tende a viver numa situação de caos, podendo resultar até 

mesmo no “desmoronamento da sociedade”. 

O exacerbamento da competição, o bombardeio de informações, a 

cultura do consumismo exagerado, bem como as novas configurações no mundo do 

trabalho, segundo Konder, conferem ao movimento desta sociedade a aparência de 

uma “locomotiva desembestada”. 

As reações das pessoas são as mais diversas. Uns se imaginam 
fora do trem, dando palpites. Outros se sentem como passageiros 
desesperados que querem pular pelas janelas, fugir da viagem. 
Outros, ainda, pensam em assumir o lugar do maquinista 
enlouquecido. Outros reiteram sua confiança na direção, declaram 
que o maquinista deve saber o que está fazendo. E outros rezam 
para que forças superiores às humanas dirijam a locomotiva 
(2000: 73). 

Em análise acerca do agravamento das expressões da questão 

social no Brasil, Iamamoto (2007) leva em consideração as mudanças no cenário 

econômico mundial, cujas repercussões afetaram a qualidade de vida sócio-

econômica do brasileiro. Especificamente no mundo do trabalho, em decorrência do 

processo de reestruturação produtiva, observa-se a intensificação do trabalho, bem 

como a ampliação da jornada, ao passo que os postos de ofício são reduzidos e 

aqueles que conseguem manter-se empregados sofrem com a precarização das 

condições e dos direitos do trabalho. 

Os processos de readequação que a economia nacional vem 

passando ao longo das três últimas décadas têm repercussões no nível de emprego, 

na regressão de políticas sociais públicas e no, consequente, agravamento das 

expressões da questão social, além de repercutir também nas formas de 

sociabilidade. 
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Esse cenário, de nítido teor conservador, atinge as formas 
culturais, a subjetividade, as identidades coletivas, erodindo 
projetos e utopias. Estimula um clima de incertezas e 
desesperanças. A debilidade das redes de sociabilidade em sua 
subordinação às leis mercantis estimula atitudes e condutas 
centradas no indivíduo isolado, em que cada um „é livre‟ para 
assumir riscos, opções e responsabilidades por seus atos em uma 
sociedade de desiguais (idem, 2007:144). 

É, portanto, essa sociabilidade norteada pelo modo de produção 

capitalista para sua própria manutenção, que ideologiza os indivíduos para o 

consumo desenfreado, impulsionando-os a níveis de convivência determinados pela 

necessidade de ter, de possuir e que ao mesmo tempo fragiliza as relações 

interpessoais e de interesses comuns, como as próprias relações intraclasse. 

Localizando o consumo de drogas dentro do modo de produção capitalista, Carneiro 

aponta que 

o consumo das drogas não é autonomamente franqueado aos 
indivíduos, mas regulamentado, normatizado, vigiado e, ao 
mesmo tempo, impingido, estimulado, propagandeado. Se 
algumas substâncias são proibidas e perseguidas, outras são 
vendidas e exaltadas. O âmbito da liberdade humana de decisão a 
respeito das práticas relacionadas ao próprio corpo é determinado 
pelas condições históricas do sistema de produção mercantil do 
capitalismo, no qual a própria essência do mecanismo de 
reprodução ampliada do capital baseia-se no incentivo às formas 
de consumo de mercadorias baseadas não num valor de uso 
intrínseco, mas num fetiche da forma-mercadoria que se sobrepõe 
a efetivas demandas sociais (2005:21,22). 

As leis de mercado têm, portanto, articulações diretas com o 

aumento do consumo abusivo de psicotrópicos. Alterações no padrão de consumo 

altamente propagandeadas, até mesmo como necessidade de escoamento da 

produção, trazidas com as inovações tecnológicas e o conseqüente aumento da 

produtividade, tem intervenção direta com a relação das pessoas com a droga. 

Produtos, sejam eles lícitos ou não, são renovados em suas vias de fabricação 

gerando também novas formas de oferta. A sociabilidade da contemporaneidade 

traz cotidianamente novas motivações para o uso abusivo de substâncias 

psicoativas independentemente de classe social, gênero e geração (Vieira, 2006). 

Os comportamentos característicos da vida agitada requerida pela 

dinâmica da sociedade contemporânea vêm, muitas vezes, acompanhados de uma 
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série de transtornos aliados ao abuso de substâncias químicas, sejam eles relativos 

às compulsões por sexo, jogos ou, o mais comum, pelo consumismo exagerado. 

Nesses casos, por serem patologias diretamente ligadas ao prazer, as pessoas 

dependentes de psicoativos ocupam o lugar de vilões, culpabilizados pela “opção” 

de estarem em situação de dependência. Outra situação se põe comumente, 

quando, não o usuário, mas a droga per si torna-se a grande vilã, buscando-se, 

desta forma, apontar no objeto inerte a culpa pela situação do “dependente” (Silveira 

e Moreira, 2006). 

O início do envolvimento de um indivíduo com as drogas pode dar-

se sob variadas circunstâncias. O padrão de consumo de drogas, ou seja, o que 

diferencia o usuário que faz uso seguro e ocasional de determinadas drogas, 

daquele que cria uma relação de dependência, pode ser identificado por uma série 

de fatores, entre eles: o tipo de droga utilizada; características biológicas e 

psicológicas do usuário; e, o contexto em que se dá o uso de drogas (idem). 

De acordo com os autores é preciso perceber o usuário a partir de 

uma perspectiva que busque superar a relação bilateral do “indivíduo e a droga”, 

articulando o uso em suas particularidades multifacetadas. Orientados sob esta 

perspectiva os autores conceituam o dependente químico como 

um indivíduo que se encontra em uma situação vivencial 
insuportável, que ele não consegue resolver ou evitar, restando-
lhe como única alternativa alterar a percepção desta realidade 
intolerável através da droga (ibidem, 2006:05). 

Fazendo um recorte para a parcela jovem da sociedade brasileira, 

trabalhos recentes12 apontam que as crianças e adolescentes em situação de rua 

entram em contato com as drogas após o rompimento de vínculos sociais mais 

sólidos, como família e escola. O consumo é iniciado quando a criança passa a fazer 

parte da sociabilidade da rua, onde, por conta do estado de fragilização em que se 

encontram e do alto índice de periculosidade, fazem uso das drogas como estratégia 

                                                           
12

 RIGATO, F.D. Descrição do perfil sociodemográfico e avaliação de comportamentos de risco de 
crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Quixote [dissertação]. São Paulo: UNIFESP, 2002; 
LESCHER, A. et al. Cartografia de uma rede – reflexões sobre um mapeamento da circulação de 
crianças e adolescentes em situação de rua da Cidade de São Paulo. São Paulo: UNIFESP, 1999. 
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mesmo de sobrevivência, ou como instrumento de integração em grupos, seja como 

fuga ou faceta para suportar as dificuldades que vivem. 

É possível ainda fazer uma articulação do consumo de substâncias 

psicoativas entre crianças e adolescentes e a situação social que vivenciam, pois de 

acordo com Lecher & Rigato (2006) algumas das situações consideradas de risco 

para o consumo de drogas são identificadas no cotidiano desses jovens, quais 

sejam: dificuldades socioeconômicas; contextos familiares expulsivos13; 

comportamentos ilícitos; evasão escolar; uso de drogas entre irmãos e familiares; e, 

permanência de grande parte do tempo na rua, seja para situações de lazer 

(desprotegido), seja em busca de sobrevivência. 

A destinação orçamentária brasileira não tem privilegiado espaços 

de convivência comunitários, como escolas, praças e centro de atividades culturais. 

Este aspecto somado à agudização das necessidades sociais e à violência 

crescente tem contribuído para a quase nulidade de alternativas de lazer e 

convivência protegidas nos espaços de rua. De acordo com Uchôa, 

na sociedade capitalista todos os bens materiais e imateriais, 
como o trabalho, podem se transformar em mercadorias e serem 
alienados dos indivíduos. O laser é fruto desta mesma sociedade 
e ao se transformar em mercadoria, também pode ser alienante 
(06:2007). 

Compreendendo a estreita relação entre o consumo de drogas e a 

importância das relações sociais, culturais e econômicas nesse processo, é possível 

identificar a necessidade de melhoria nas condições reais de vida dessas pessoas, 

bem como o enrijecimento de vínculos sociais protegidos. Embora não haja uma 

relação causal entre a pobreza dos jovens e o consumo de drogas, trabalhando-se 

no sucesso das prerrogativas apontadas acima é possível que o consumo e os 

riscos derivados deste consumo diminuam entre essa população. De acordo com os 

autores acima apontados, 

o restabelecimento dos vínculos sociais [...] tem sido apontado 
como um dos principais elementos da prevenção e tratamento do 
uso de drogas, já que a prevalência de uso entre jovens excluídos 

                                                           
13

 Famílias que vivem em situação de extrema pobreza; casos de violência familiar; familiares 
dependentes químicos; arranjos familiares não-inclusivos, etc. 
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que ainda mantêm laços familiares e escolares é 
consideravelmente menor (Lecher & Rigato 2006:334). 

Apesar de essas pesquisas tratarem particularmente de jovens, 

como vimos acima, os determinantes que apontam para o consumo abusivo de 

substâncias psicoativas são transversais às situações de classe social, gênero e 

geração. 

Somando-se aos sofrimentos do homem contemporâneo que 

contribuem para o abuso do uso de drogas, observa-se que a venda de drogas, 

sejam elas lícitas ou não, solidificou um mercado altamente lucrativo. Para Zaluar, o 

tráfico, atualmente, “tem organização empresarial e não sobrevive sem o apoio 

institucional das agências estatais incumbidas de combatê-lo” (apud Vieira, 

2006:16). 

Desta forma, é possível compreender por que ao passo que a 

sociedade busca combater o uso e o tráfico de determinadas substâncias ilícitas, 

permite o acesso e o estímulo, através principalmente dos apelos midiáticos, de 

outras substâncias que proporcionam sensações de felicidade, tranqüilidade, alegria 

e alívio de dores e inquietações. 

O modo como a sociedade vem lidando com a problemática do uso 

das drogas também varia de acordo com interesses políticos, econômicos, sociais e 

ideológicos em evidência em cada momento histórico. No Brasil, particularmente, o 

enfrentamento à problemática do uso de drogas teve, a princípio, um embasamento 

estritamente ligado a área jurídico penal, norteado por medidas de cunho 

proibicionistas que serão analisadas mais adiante. Assim, as ações governamentais 

pautavam-se mais na criminalização do uso, da produção e do tráfico do que na 

preocupação com a saúde pública. Sob a insígnia moral, as alternativas dadas pelo 

governo para a regulação das substâncias psicoativas, facetavam-se em 

instrumentos mesmo de controle social sobre determinados grupos encobrindo 

interesses sociais e econômicos. 
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2.2. UM RESGATE HISTÓRICO DO PROIBICIONISMO DAS DROGAS E O CASO 

DO BRASIL 

Desde o início das primeiras civilizações, normas e convenções 

sociais para o uso, produção e distribuição de substâncias psicoativas foram 

estabelecidas. Primariamente com um caráter essencialmente místico, as 

substâncias com poderes alucinógenos eram iguarias que poucos podiam consumir, 

e o uso era cercado de cuidados. 

A partir do século XVI com o advento das Grandes Navegações, a 

Europa entrou em contato com uma quantidade imensa de substâncias com poderes 

psicoativos que aos poucos foram sendo introduzidas no Velho Mundo. As 

conseqüências do contato dos europeus com esse tipo de substância foram 

diversas.  De acordo com Ribeiro & Araújo (2006), a chegada do álcool destilado e o 

surgimento de bebidas com teor alcoólico mais concentrado trouxe repercussões na 

saúde pública da Europa e dos Estados Unidos. Somando os altos índices de 

alcoolismo com a industrialização e o processo de exclusão social urbana, 

aumentavam também os casos de transtornos psíquicos, complicações clínicas e 

sociais jamais vivenciadas por aquela população. O mesmo processo aconteceu 

quando o uso do tabaco, originário das Américas, foi popularizado. 

Aos poucos, as drogas que antes faziam parte de rituais místicos e 

que eram consideradas elementos purificantes de origem divina, pertencentes a 

rituais religiosos, foram convertidas em produtos comerciais. Em razão disto, as 

drogas, especialmente, o ópio, foram alvo de disputa pela hegemonia dos mercados 

das mais adiantadas nações. Vários conflitos aconteceram, dentre eles, o de maior 

relevância foi a Guerra do Ópio (1839 - 1841), quando o comércio e o uso desta 

substância passaram a ser controlados, tendo como principal regulador os Estados 

Unidos juntamente com a China (idem). 

As regulamentações acerca da produção, uso e comercialização de 

substâncias psicoativas advêm do agravamento do quadro clínico, psiquiátrico e 

social da população usuária, bem como da “subversão” de hábitos sociais 

instituídos, passando a se tornar um caso de saúde pública, especialmente a partir 

do século XIX. Políticas públicas foram sendo destinadas para esse segmento de 
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usuários que estava se massificando. De acordo com Ribeiro & Araújo (2006), o 

surgimento das primeiras políticas públicas que contemplavam as conseqüências do 

uso abusivo de drogas diziam respeito ao alargamento da noção de saúde pública 

naquele século, e ao descobrimento de comorbidades associadas ao uso das 

drogas. 

As políticas públicas são compostas por um conjunto de idéias, 

oriundas de uma disputa de interesses, e é constituída por propostas idealizadas por 

um grupo social cujos interesses perpassam por manter ou atingir compromissos 

institucionais, podendo estes ser morais, econômicos, políticos ou religiosos. 

Entendendo isto, se faz necessário compreender o que está subjacente às políticas 

públicas que diziam respeito ao uso de determinadas drogas, e que tinham, em sua 

maioria um caráter proibicionista. 

Foi no final do século XIX e início do século seguinte que um 

movimento de cunho proibicionista em relação ao uso de determinadas drogas 

começou a tomar corpo. Àquela época, os Estados Unidos passaram a ser uma 

grande potência de referência mundial, e o pensamento cristão ocidental tinha um 

resvalo e uma aceitação ampla nos diversos setores da sociedade norte-americana 

e européia. O pensamento cristão ocidental, que sempre condenou o consumo de 

drogas por serem ligadas aos rituais pagãos, aliou-se a psiquiatria contemporânea 

que descobriu a capacidade de algumas substâncias em levar à dependência, por 

isso ambos os seguimentos passaram a atribuir o uso abusivo de drogas a uma 

degradação moral do indivíduo (Ribeiro & Araújo 2006). 

Assim, o usuário de substâncias psicoativas foi associado a uma 

imagem demonizada, violenta, degradante e amoral. Às várias situações de uso 

foram sendo atribuídos aspectos negativos à personalidade do usuário, como 

exemplo: o uso de cânhamo por escravos nas Américas era associado à libidinagem 

e ao descontrole; o uso de drogas por negros, operários e imigrantes era associado 

a comportamentos violentos, manifestações de raiva e “distúrbios morais”, etc. 

(idem). 

Sob a influência do pensamento moral cristão, várias nações 

aderiram ao viés proibicionista para o combate ao uso de drogas. Entretanto, foi nos 
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Estados Unidos que esta ideologia foi organizada, ganhando inclusive um corpo 

teórico, criação de ligas e sociedades, revistas e jornais especializados no tema e a 

adesão de movimentos sociais, como a luta feminina pelo sufrágio universal e a 

campanha antitruste, a partir da segunda metade do século XIX (ibdem). 

Foi durante o século XX que o consumo de drogas se ampliou em 

escala mundial, requerendo maior atenção por parte dos governos. Em consonância 

ao largo consumo acompanharam as atividades mercantis das drogas. Na 

contramão do crescimento do consumo e da venda, foram oficializadas as 

campanhas proibicionistas. Mecanismos de regulação legal para venda e consumo 

de drogas, que até o início do século XX existiam de forma não oficial, tornaram-se 

políticas estatais surgidas em âmbito global. Nas palavras de Carneiro: 

O século XX foi o momento em que esse consumo [de drogas] 
alcançou a sua maior extensão mercantil, por um lado, e o maior 
proibicionismo por outro. Embora sempre tenham existido, em 
todas as sociedades, mecanismos de regulamentação social do 
consumo de drogas, até o início do século XX não existia o 
proibicionismo legal e institucional internacional (2002:02). 

Trata-se de uma prática de restrições pautada sob insígnias morais 

e políticas, que encontra um aporte legal para se concretizar. Baseado mais em 

preceitos raciais, econômicos, políticos e morais do que científicos, a preservação 

da saúde dentro deste contexto passa longe dos programas de criminalização das 

drogas e dos usuários, que acabam servindo bem mais às grandes indústrias bélicas 

e farmacêuticas do que propriamente à sociedade (Carvalho et al, 2008).  

Através de decretos, algumas substâncias foram sendo proibidas, 

sendo seu uso autorizado tão somente para tratamento clínico. As determinações 

legais saíram do âmbito dos Estados Unidos e passaram a aderir uma escala 

mundial a partir do surgimento da Liga das Nações, no final da I Guerra Mundial 

(1914 – 1918), quando em seus freqüentes encontros discutiam-se as possibilidades 

de repressão ao comércio de determinados psicoativos, entre eles, os de maior 

destaque, a cocaína e o ópio (Ribeiro & Araújo, 2006). 

Um intervalo de 25 anos separou a criação da Liga das Nações do 

surgimento da Organização das Nações Unidas - ONU, em 1945. Nesse espaço de 
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tempo, boa parte das discussões acerca das drogas foi dando lugar a uma grande 

tensão política que culminou na II Guerra Mundial (1939 – 1945). A retomada do 

debate em relação à oferta, consumo e produção de psicoativos reafirmou a 

repressão como melhor saída para a problemática das drogas, tendo os Estados 

Unidos o matiz ideológico que sustentava tal posicionamento (idem) 

Em contrapartida ao movimento de repressão dos países signatários 

da ONU, houve uma movimentação e organização de parcelas consideráveis da 

sociedade norte-americana e, sobretudo, européia pela radicalização dos direitos 

sociais e liberdades individuais erradicados pelas práticas nazi-fascistas, durante a 

Segunda Grande Guerra. Este contexto propiciou a retomada do alto consumo de 

drogas, especialmente no ambiente urbano, sendo compreendido como um direito 

individual que precisaria ser respeitado. O uso de psicoativos estava associado à 

possibilidade de suscitarem idéias de cunho humanista, cuja liberdade e cooperação 

mútua ocupavam espaço de centralidade (ibdem). 

Em concomitância a essa movimentação de organizações políticas, 

sociais e culturais, a ONU trabalhava na contramão dessa ideologia. A partir da 

retomada da intensificação do uso de drogas observado através dos movimentos 

hipsters14 e hippie15, a partir da década de 1950, os países signatários da ONU 

passaram a se reunir em convenções, mais tarde denominadas Convenções-Irmãs, 

responsáveis pelo controle do uso, fabricação e distribuição de drogas. 

A primeira grande convenção ocorreu em 1961, em Nova Iorque e 

foi denominada Convenção Única sobre Estupefacientes que buscava exercer o 

controle dos psicotrópicos através da criação de métodos internacionais que 

deveriam ser aplicados em todos os países signatários da ONU. A segunda 
                                                           
14

 Os hipsters se constituíam em um grupo de contracultura norte-americana formado por negros na 
década de 1950, que migravam para o norte do país fugindo do movimento de segregação racial. 
Inicialmente usuários de maconha, os hipsters passaram a consumir heroína em seu círculo social e 
cultural, especialmente em meio à cultura do jazz (Ribeiro & Araújo, 2006). 
15

 Os hippies também formaram um movimento de contracultura naquele país, na década seguinte, e 
se compunha por jovens usuários de maconha e, especialmente, de alucinógenos como psilocibina e 
LSD. Pregavam o pacifismo, questionavam os modelos políticos da época e buscavam a ampliação 
dos direitos políticos e civis. Ao contrário do movimento dos hipsters, os hippies não foram 
inicialmente repreendidos, mas com o tempo o movimento tomou força e grande visibilidade, 
chegando a lançar um candidato ao governo da Califórnia, cujo jingle da campanha era Come 
Together, música de autoria de Jonh Lennon. O então candidato, considerado “guru do LSD”, Timothy 
Leary, perdeu as eleições para Ronald Reagan que levantava a bandeira de Guerra às Drogas 
(idem). 
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convenção ocorrida 10 anos depois em Viena, sob o nome de Convenção Sobre 

Substâncias Psicotrópicas, reafirmou as diretrizes da convenção anterior somando-

se ainda um rol de novas drogas sintéticas, surgidas no movimento de contracultura 

americana nas décadas anteriores, que deveriam ser proibidas. A última convenção, 

Convenção das Nações Unidas Contra o Trafico Ilícito de Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas, foi realizada na mesma cidade austríaca, em 1988. A 

preocupação central deste último encontro foi com o crescimento do crime 

organizado. Os frutos dessa última convenção giraram em torno de uma maior 

repressão ao usuário de drogas, apontando diretrizes que países signatários 

deveriam adotar, a fim de criminalizar tanto o porte quanto o consumo de drogas 

(Ribeiro & Araújo, 2006). 

O Brasil, signatário da ONU desde a primeira conferência-irmã na 

década de 60, aderiu ao comportamento dos Estados nacionais no tocante ao 

enfrentamento da problemática das drogas. Diante dessas normas, diferentes 

países, a despeito de suas particularidades sócio-culturais, foram congruentes no 

que tange as leis sobre a produção, consumo e comercialização de drogas no 

mundo. 

A política norte-americana de combate às drogas serviu de 

embasamento para consolidação das definições legais de muitos países, inclusive 

do Brasil, que em 1976 promulgou a primeira lei que trata especificamente do 

controle do uso e da venda de drogas no país – Lei 6.368/76 (Carneiro, 2002). 

A lei brasileira em questão estabelecia as obrigações e as condições 

às quais o usuário deveria ficar sujeito. Reafirmava o senso-comum do usuário como 

dependente e criminoso, com isso imputando sansões legais indiscriminadamente 

para consumidores e produtores. Do modo como a dependência era tratada, o 

usuário era reconhecido como perigo à segurança pública, devendo por isso ser 

isolado do convívio com a sociedade.  

Os avanços observados na década de 1970 em alguns países da 

Europa, somente mais de vinte anos depois - trouxeram reflexos na forma de 

perceber o usuário na realidade brasileira. No Brasil evidenciava-se que o viés 

puramente persecutório e criminalizador do usuário era demasiado ineficiente. Essa 
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mudança na forma de perceber o usuário levou à necessidade de rever a Lei 

6.368/7616, gerando projetos que resultaram na Lei 10.409/2002. Esta, ao 

reconhecer que o cárcere per si não se evidenciava em medida coerente e eficaz 

para o usuário, passava a recomendar a “desprisionalização” do mesmo. Ainda 

assim, em muito mais poderíamos ter avançado, não fosse os vetos do então 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (Karam, 2007). 

As leis supracitadas só foram revogadas quando, em outubro de 

2006, o Congresso Nacional sancionou a Lei 11.343. Esta institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para a 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 

de drogas; estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.  

A Lei em tela apresenta um avanço significativo no trato ao usuário. 

O salto qualitativo a que nos referimos reside no fato de que o usuário, mesmo ainda 

sob o status de criminoso por fazer uso de droga, não pode ser preso pelo consumo. 

Com a nova Lei a pena cabível pelo uso de drogas consiste em medida sócio-

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ficando ainda a cargo 

da jurisprudência o encaminhamento para tratamento obrigatório de dependência 

química.  

Apesar dos avanços obtidos com a promulgação da Lei 11.343/06, 

que elevou o Brasil a uma posição de destaque no tocante a prevenção, reinserção 

social e atenção ao usuário de drogas, algumas intervenções ainda preservam um 

cunho repressivo. Karam17 (2007) lista algumas delas:  

I. O aumento das penas restritivas de liberdade para o 

tráfico (passa de três, na legislação de 1976, para cinco anos 

em 2006);  

II. A criminalização antecipada (ou seja, a “consumação do 

ato” e a “tentativa” são enquadrados com a mesma gravidade);  

                                                           
16

 Cabe frisar que a Lei 6.368/76 foi promulgada durante a Ditadura Militar e que o processo de 
redemocratização vivido no Brasil na década de 80 trouxe consigo a avidez por mudanças legislativas 
no tocante ao trato do indivíduo, antes de tudo, como portador de direitos. 
17

 Ex-defensora pública e juíza de Direito aposentada. 
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III. A equiparação legal entre “fornecimento gratuito” e 

“tráfico”;  

IV. O financiamento do tráfico como crime autônomo ao 

mesmo (desta forma uma pessoa poderá ser enquadrada duas 

vezes pelo mesmo crime, tráfico e financiamento do tráfico. 

Somam-se dois crimes e feri-se o princípio da 

proporcionalidade);  

V. A qualificação de “associação para o tráfico”, onde se 

criminaliza atos preparatórios (antes da consumação do fato);  

VI. Impossibilidade de anistia ou graça para o tráfico;  

VII. Restrições à adoção de medidas e penas alternativas à 

pena privativa de liberdade;  

VIII. Aplicação da pena de multa; 

IX.  Negação de liberdade provisória;  

X.  Meios invasivos de busca de provas; e 

XI.  Diligências policiais durante o processo e a investigação 

sobre a origem dos bens.  

Salientamos que a criminalização pelo uso continua presente na 

legislação brasileira - o que muda é a forma de cumprir a pena. A pena privativa de 

liberdade foi substituída pela privativa de direitos. Acreditamos que a criminalização 

pelo porte e/ou consumo de drogas ilícitas coloca em cheque os princípios que 

regem a democracia, uma vez que se não causarem prejuízos imediatos a terceiros, 

dirá respeito apenas à individualidade do usuário, às suas opções pessoais. Karam 

faz um contraponto do que apregoa a Lei atual de drogas com a concepção do 

Estado Democrático de direitos: 

Em uma democracia o Estado não está autorizado a penetrar no 
âmbito da vida privada. Em uma democracia, o Estado não está 
autorizado a intervir sobre condutas de tal natureza, não podendo 
impor qualquer espécie de pena, nem sanções administrativas, 
nem tratamento médico obrigatório, nem qualquer restrição à 
liberdade do indivíduo. Em uma democracia, enquanto não afete 
concreta, direta e imediatamente direitos de terceiros, o indivíduo 
pode ser e fazer o que bem quiser (2008:116). 
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Os danos oriundos do proibicionismo englobam fatores diversos, 

passando desde a “demonização” do usuário à alimentação da violência presente 

nas negociações clandestinas entre vendedores e usuários de drogas ilícitas. A 

proibição fere princípios constitucionais e serve de obstáculo à proliferação de 

informação sobre as drogas mesmas. 

 

2.3. A BUSCA POR NOVOS CAMINHOS: A REDUÇÃO DE DANOS COMO 

ESTRATÉGIA 

Em um movimento contrário às proposições da ONU, a Europa, a 

partir da década de 70, tomou posicionamentos que buscavam antes um cuidado 

social e clínico dos usuários de drogas do que um apelo fundamentalmente 

repressivo. A criação da Lei Holandesa do Ópio, por exemplo, em meados da 

década de 70 dividia as drogas em “menor risco” e “risco inaceitável”. Dentre as 

primeiras se encontravam a maconha e o haxixe, consideradas de baixo potencial 

ofensivo; no segundo grupo estavam a heroína, cocaína, anfetaminas e LSD. As 

drogas de baixo potencial ofensivo podiam ser comercializadas em determinados 

estabelecimentos autorizados (Ribeiro & Araújo, 2006). 

Com essa medida o Estado holandês buscava amenizar a violência 

oriunda do crime organizado e do narcotráfico, e os alarmantes índices de infecção 

pelo vírus da AIDS e hepatite C nos usuários de drogas injetáveis. Não obstante isto, 

usuários de heroína organizados fundaram a Liga dos Junkies buscando garantia de 

melhor qualidade de vida para os usuários de drogas injetáveis. Esse foi o início de 

iniciativas pioneiras que buscavam prezar pela redução de danos oriundos do 

consumo abusivo de drogas, apesar do status de ilegalidade. 

Em 1984 foi implantado o primeiro programa de troca de seringas na 

Holanda, acompanhado ainda de terapias de substituição de drogas e a capacitação 

de agentes multiplicadores de informação. Os locais onde o uso de drogas injetáveis 

era tolerado, como o Parque da Agulha, localizado na Suíça, foram aos poucos 

sendo substituídos por salas de injeção, onde os usuários recebiam orientação e 

material adequado e esterilizado para o uso protegido (Ribeiro & Araújo, 2006). 
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De um modo geral, foi a partir da década de 1980 que outros países, 

que não os pioneiros nas intervenções de redução de danos, passaram a incorporar 

estratégias focalizadas na qualidade de vida dos usuários. Buscava-se, ainda que 

timidamente, modificar os comportamentos de risco de usuários de drogas que 

poderiam culminar em debilidades maiores para sua saúde, como, overdoses, 

infecções, acidentes, contágio de diversas doenças, etc. (idem). 

Países que outrora fortaleciam o coro dos signatários da ONU na 

repressão ao uso de psicotrópicos perceberam a ineficácia desses métodos e, por 

isso, começaram a questionar as diretrizes das políticas repressoras. Ainda assim, 

dez anos depois da última Convenção-Irmã, a ONU ratificou sua metodologia de 

“combate às drogas”, afirmando que é possível a construção de um mundo livre de 

drogas. Mesmo indo de encontro ao que a história da humanidade comprova (a 

existência do consumo de drogas acompanha também a existência do homem na 

Terra18), a Organização das Nações Unidas cria o slogan “Um mundo livre de drogas 

– podemos consegui-lo!” (ibdem). 

O exemplo trazido pelos países europeus, apesar de longe de ser 

uma realidade em países como o Brasil, inspira parte da atual política nacional de 

drogas. Pensando nesse controle, Ribeiro & Araújo, parafraseando Karam, afirmam 

que “enquanto o sistema penal é proposto como fórmula mágica para erradicar as 

drogas ilícitas e devolver à sociedade a paz e a segurança, o que se observa é a 

„intensificação do controle do Estado sobre a generalidade dos indivíduos‟” 

(2006:466). 

Atualmente, temos o exemplo de Portugal como destaque na 

prevenção do uso indevido de drogas. Em 1999, o Estado português aprovou uma 

lei descriminalizando o consumo de drogas. Trata-se de uma experiência de 

sucesso, entretanto, a descriminalização foi apenas um passo desse processo. Os 

resultados positivos observados em Portugal nos últimos anos dizem respeito ao 

investimento no tratamento, prevenção intensa, redução de danos ao uso indevido 

de drogas, inserção social e dissuasão. Todos esses mecanismos passaram a ter 

                                                           
18

 De acordo com Oliveira & Silveira “a necessidade de transcender a experiência imediata parece ser 
arquetípica, assim como a curiosidade humana que levou ao conhecimento e desenvolvimento do 
homem como homem, ao desenvolvimento da cultura e dos meios de sobrevivência” (2006: 307).  
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maior sucesso depois da legalização do consumo das drogas no país, uma vez que 

os usuários tiveram um maior acesso à informação, uso protegido, tratamento e 

ainda, por causa do intenso trabalho de sensibilização social para a questão da 

dependência, deram um importante passo para a mudança de paradigma no tocante 

ao usuário de psicoativos (Goulão, 2009). 

Nos países onde pouco se discute a legalização como alternativa à 

problemática das drogas19, outras formas de enfrentamento, também de sucesso, 

procuram ser implementadas. Entre elas as de maior repercussão são as atividades 

de prevenção ao uso indevido de drogas.  

Estudiosos confirmam que o uso de drogas é associado ao alívio da 

angústia, que é um sentimento inerente à condição humana. Por isso, quando se 

propõe trabalhar com prevenção do uso, por exemplo, é fundamental buscar outras 

formas de suportar a angústia, buscando contornar a alienação que o uso 

dependente de drogas institui ao usuário. De acordo com Oliveira & Silveira 

pode ser considerada prevenção ao uso abusivo de drogas toda e 
qualquer ação que contribua para que o indivíduo cresça e se 
desenvolva sem se prejudicar devido ao abuso de uma substância 
psicotrópica [...] sendo preventiva toda e qualquer ação que 
contribua para que o indivíduo consiga suportar conflitos sem 
precisar se anestesiar através de um comportamento compulsivo 
ou impulsivo (2006: 307). 

Os fatores relacionados à proteção e os fatores associados ao risco 

do uso indevido de drogas têm uma série de elementos associados que podem ser 

individuais e / ou sociais. De acordo com Noto & Moreira (2006), os fatores que 

dizem respeito aos aspectos individuais do sujeito podem decorrer da carga 

genética, auto-estima, autonomia, capacidade de lidar com diferentes situações na 

vida, religiosidade, aspectos cognitivos, afetivos, entre outros. Já os fatores sociais 

são associados às condições socioeconômicas, inserção cultural, vínculo escolar, 

vínculo familiar, escolaridade dos pais, etc. 

                                                           
19

 Cabe como ilustração os países latino-americanos com as organizações para o narcotráfico e as 

freqüentes guerrilhas. 
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É importante lembrar que embora os fatores apontados acima dêem 

a noção explicativa do porquê do uso abusivo de drogas, eles não podem ser 

considerados isoladamente, nem como fatores unicamente causais de indicativo de 

uso. Esses indicativos variam de acordo com a pluralidade de outras características 

do usuário e dos aspectos sociais que o rodeiam. E mais, os fatores individuais e 

sociais se confundem, formando uma rede complexa de determinantes que não 

podem ser dissociados. Assim, podem ser considerados fatores de risco, a exemplo, 

aculturação, pais com problemas relacionados ao uso dependente de drogas, 

experimentação precoce de psicotrópicos, desemprego, situação de miséria na 

família, déficits neuropsicológicos, etc. 

É primordial deixar claro que os fatores citados acima não podem 

ser considerados como uma regra, ou seja, não têm caráter universal. Mas devem 

ser contextualizados e ponderados de acordo com as características trazidas pelos 

usuários. Os fatores associados ao uso experimental não devem ser comparados 

aos fatores de uso recorrente ou abusivo. São situações distintas, que merecem 

apreciações distintas. Fazendo os fatores acima apresentados como regra universal, 

incorreremos no risco do determinismo irrefletido. 

De acordo com as teorias clássicas, a prevenção ao uso de drogas 

tem três classificações: a prevenção primária, secundária e terciária. Essa 

classificação leva a droga ao centro das atividades como o agente causador da 

situação de uso abusivo ou dependência, e se organiza da seguinte forma:  

 A prevenção primária diz respeito às ações tomadas para 

evitar tanto o primeiro contato com as drogas, como o resgate do uso, para 

quem já é usuário. Neste sentido, à título de prevenção, a estratégia mais 

popular é a socialização de informações referentes ao uso de drogas. É 

comum usar estratégias de fortalecimento de atitudes saudáveis com a 

participação de jovens como protagonistas dessas intervenções;  

 A prevenção secundária é direcionada às pessoas que já 

fazem uso de substâncias psicoativas com freqüência, mas sem trazer 

grandes prejuízos para si. Aqui são usadas medidas para identificar esses 
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usuários e apresentar possibilidades de mudança de comportamento em 

relação ao uso de drogas; 

 E, por fim, a prevenção terciária, direcionada aos usuários 

com dependência, apresentando um uso problemático de drogas. 

Corresponde a um conjunto de ações tomadas a fim de evitar maiores 

prejuízos ao usuário dependente. Lidam com situações emergenciais, como 

síndromes de abstinências, overdoses, tentativas de suicídios, entre outras, e 

ainda com usuários que apresentam comorbidades e que necessitam de 

encaminhamentos. Busca-se também fazer um trabalho de resgate da 

cidadania de casos mais graves. Essas medidas têm a finalidade de melhorar 

a qualidade de vida do usuário nas várias instâncias de sua vida social, como 

na família e em seu ambiente de trabalho (Oliveira & Silveira, 2006; Noto & 

Moreira, 2006). 

Atualmente, existem outras formas de lidar com a prevenção ao uso 

abusivo de drogas. Se o foco nas formas de intervenções anteriores se concentrava 

na drogas, nestas metodologias mais recentes busca-se localizar o foco nos 

indivíduos ou na população, público-alvo das intervenções, que são divididas em: 

universais, seletivas e indicadas. 

 Intervenções universais: são direcionadas a população 

em geral, procurando não fazer referência a fatores específicos relacionados 

ao risco. Trata-se de atividades desenvolvidas em escolas, comunidades e 

meios de comunicação20. 

 Intervenções seletivas: aqui o direcionamento das 

intervenções afunila-se para pessoas que apresentem alguns fatores 

associados ao risco para o uso indevido de drogas. Como por exemplo, 

intervenções direcionadas a filhos de dependentes químicos. 

                                                           
20

 Recentemente, o Ministério da Saúde veiculou na mídia uma campanha de alerta para o uso do 
crack. Em um movimento contrário à proposta de intervenções universais, a propaganda alardeava a 
respeito do consumo usando frases de efeito, cujo propósito foi deixar claro os riscos associados ao 
uso do crack, deixando de lado o caráter informativo, típico de intervenções que dizem respeito a um 
público tão grande. O instrumento da informação como aliada nas estratégias de intervenção foi 
trocada pelo amedrontamento, o que pode desencadear no usuário uma desesperança em relação a 
sua condição e aumentar o estigma e a rotulação dos usuários de crack como perigosos, marginais, 
etc.  
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 Intervenções indicadas: trata-se de intervenções para 

usuários identificados como dependentes ou que já têm um comprometimento 

com uso indevido de drogas. O direcionamento dado por essas intervenções 

englobam questões que estão associadas ao uso, como acidentes de trânsito 

e violência. Buscam melhorar alguns aspectos da vida do usuário, como: 

reinserção escolar, melhora da auto-estima, controle de comportamentos 

agressivos, depressão, etc. (Noto & Moreira, 2006). 

De acordo com essa modalidade de intervenção é fundamental 

conhecer o público-alvo para o qual se direcionam as atividades de prevenção. 

Desta forma, cada tipo de programa deve ser direcionado ao público a que se refere, 

caso contrário incorre-se no risco das campanhas se tornarem imprudentes ou até 

contraproducentes (idem). 

Entendidas as classes de prevenções, somamos ainda as 

dimensões da prevenção, que segundo Olievenstein (apud Oliveira & Silveira, 2006), 

se constitui no tripé: drogas, indivíduo e sociedade. A primeira dimensão pensada 

pelo autor diz respeito a repressão ao uso de drogas, buscando, dessa forma, 

diminuir a oferta e dificultar o acesso a essas substâncias.  

A segunda, diz respeito ao usuário. Para o autor, o ponto-chave da 

prevenção está em ações que tornem os jovens menos vulneráveis à dependência. 

Essas ações dizem respeito desde o cuidado com a psique das crianças na primeira 

infância, até a formação de jovens informados e capazes de discernir acerca dos 

riscos envolvidos no uso de psicotrópicos. De acordo com Oliveira & Silveira, 

prevenção entre jovens é toda ação que vise ao desenvolvimento 
integral do adolescente e que estimule sua criatividade e seu 
potencial para que consiga conviver com as adversidades sem ter 
que usar a droga como anestésico, como “alimento” ou como 
substituto de um vínculo afetivo (2006: 308). 

Por fim, a terceira dimensão é aquela ligada ao contexto histórico e 

sociocultural do usuário. O tempo de crise econômica com reflexos nítidos nas 

condições de vida dos sujeitos, como visto no primeiro item deste capítulo, trás 

sérias perspectivas para a expansão do uso abusivo de drogas. Diante disso, 

compreende-se que atividades que propiciem o aumento da auto-estima de jovens, 
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desenvolvimento de potencial e competências, ou seja, atividades que favoreçam a 

inserção produtiva na sociedade são instrumentos de exercício de cidadania que 

contribuem para construir a vida desses jovens com uma alternativa diferente do 

tráfico, da violência e da dependência química. 

Ainda que existam diferenças nas fundamentações que dividem as 

classes e dimensões da prevenção elas se entrelaçam e se confundem na prática. 

Por ser o uso de drogas uma questão que está intricada de múltiplas determinações, 

sejam elas psíquicas e / ou sociais, o trabalho com uma rede de serviços de 

diferentes funcionalidades é fundamental para o trabalho de prevenção. Serviços de 

educação, cultura, esportes, lazer, saúde, bem-estar, justiça, etc. devem funcionar 

de forma articulada e planejada junto à realidade de cada usuário.  

Para que a rede funcione é necessário que as instituições que 

acompanham os usuários conheçam seus serviços, tendo claras suas propostas e 

os critérios de encaminhamento e inclusão nos mesmos. Estes serviços de atenção 

ao usuário de drogas, que se inserem nos níveis de prevenção secundário e 

terciário, ou nas intervenções seletivas e indicadas acima expostas, devem 

contemplar as instituições que trabalham em rede, oferecendo ambiente protegido 

em que os usuários do serviço tenham, nesses espaços de convivência, 

atendimento de qualidade e oportunidade de lidar com projetos de vida que 

contemplem o exercício de direitos e deveres, estimulando e exercitando o seu 

desenvolvimento integral. 

 

2.4. A REDUÇÃO DE DANOS NO BRASIL 

O conceito de redução de danos - RD é transversal às atividades de 

prevenção apontadas acima. De acordo com Organização Mundial de Saúde, a 

redução de danos corresponde a medidas com objetivo de prevenir ou reduzir as 

conseqüências negativas à saúde, associadas a comportamentos de risco como o 

uso indevido de drogas. Neste sentindo, a prática da RD não significa 

necessariamente a redução da oferta das substâncias, mas buscar alternativas para 

o uso protegido ou menos danoso para o usuário, admitindo a impossibilidade de um 
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mundo “livre das drogas”. Dentro desta perspectiva, compreende-se e aceita-se que 

existem usuários que não podem, não conseguem ou não querem parar o uso 

(CEBRID, 2005). 

No Brasil, as práticas de RD começaram quando os índices de 

infecção pelos vírus HIV e hepatite C já estavam alarmantes, e proliferavam-se cada 

vez mais entre os usuários de drogas injetáveis. A história das formas de 

intervenção brasileira na questão das drogas mostra como o sistema de abordagem 

policial e a criminalização não foram suficientes para lidar com o problema. Em 

sentido contrário à finalidade das tentativas de enfrentamento das demandas 

brasileiras para o trato das drogas, foi constatado um aumento crescente de 

usuários de álcool e outras drogas no país. De acordo com o II Levantamento 

Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 em 108 

grandes cidades brasileiras, 22,8% da população que participou da pesquisa já fez 

uso na vida de drogas, excluindo o álcool e o tabaco, enquanto que no ano de 2001 

este percentual foi de 19,4%21 (idem). 

O Brasil acolheu a experiência de alguns países europeus no 

trabalho de minimizar os danos oriundos do uso de álcool e outras drogas através de 

sucessivas tentativas da sociedade civil e de algumas representações 

governamentais estaduais22, que buscavam romper com a tradição jurídico-

repressiva na abordagem das drogas. A partir da década de 1990, programas e 

projetos na área de RD foram sendo criados no país por associações como a 

Associação Brasileira de Redutores de Danos – ABORDA, Rede Brasileira de 

Redução de Danos – REDUC e a Rede Latina Americana de Redução de Danos – 

RELARD (Santos, 2008). 

Em 2003, o Ministério da Saúde lança a Política de Atenção Integral 

a Usuários de Álcool e Outras Drogas admitindo a redução de danos – RD como 

estratégia para o tratamento junto a usuários de álcool e outras drogas, 

                                                           
21

 Fazendo um recorte por tipo de drogas, a substância psicotrópica ilícita mais usada no país é a 
maconha, atingindo em 2005 um percentual de 8,8%, enquanto há três anos o percentual não chegou 
aos 7%. 
22

 Como Bahia e São Paulo, estados brasileiros pioneiros em práticas de RD, nos anos 1995 e 1998, 
respectivamente. 
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corroborando a ideia de que a abstinência não pode ser o único caminho nos 

serviços que tratem da problemática das drogas. 

A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser 
alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, 
temos de, necessariamente, lidar com as singularidades, com as 
diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de 
saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta 
esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada 
situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que 
está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser 
feito, sempre estimulando a sua participação e o seu engajamento 
(Brasil, 2004:11). 

A aceitação e implementação dos preceitos da RD no Brasil não foi 

um processo tranqüilo. Tratou-se, e ainda hoje se trata, de uma estratégia de saúde 

pública que, apesar de eficaz, tem encontrado muitos obstáculos para a sua 

execução. É preciso salientar que há uma contradição entre a política proposta pelo 

Ministério da Saúde e o que preza a legislação que trata das drogas no país. Na 

primeira, admite-se que a RD é uma estratégia considerável, já na legislação tem-se, 

em seu artigo 1º, que urge a necessidade de uma sociedade livre de drogas. 

Como já mencionado anteriormente, as políticas públicas são 

resultado de uma correlação de forças tanto dentro da esfera estatal como entre as 

organizações da sociedade civil e entre estas e o Estado. É um processo que traz 

em seu bojo o conflito de interesses. Ao tratar de uma temática polêmica como as 

propostas de RD, a luta dos movimentos organizados para a legitimação da RD 

enquanto política pública torna-se mais árdua. Para Carvalho et all  

Os intensos conflitos que envolvem as discussões sobre RD no 
Brasil, iniciadas ainda na década de 1980, eram indicativos do 
universo de contradições no qual o tema encontra-se imerso, fato 
que dificultaria a produção de um consenso no processo de 
regulamentação sobre a matéria (2008:269). 

Mesmo tendo como argumento privilegiado situações que se 

caracterizavam como beirando uma calamidade pública (aumento do quantitativo de 

usuários de drogas injetáveis portadores do vírus HIV, por exemplo) foi preciso 

passar por um longo processo de discussões e conflitos até chegar à uma proposta 

brasileira de Redução de Danos.  
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A organização da sociedade em torno da necessidade de se 

institucionalizar um programa para a redução de danos demandou do Estado uma 

regulamentação oficial e em âmbito nacional da Política de Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e Outras Drogas, através da Portaria Ministerial nº 2197/2004, 

reconhecendo na estratégia de redução de danos uma forte possibilidade de êxito 

em suas ações.  

Com a normatização da nova estratégia, os programas que 

contemplam a RD começaram a trabalhar principalmente no tocante à prevenção, 

tratamento e assistência aos usuários de drogas através de medidas que procuram 

diminuir os danos oriundos deste uso. Neste sentido, o indivíduo que não queira, 

não possa, ou não consiga interromper o uso de psicoativos terá acesso a 

informações e atividades que reduzam os danos provenientes do uso. Aqui se leva 

em consideração o fato de que os indivíduos podem ou não alcançar a abstinência. 

Por isso, caso continue usando as drogas, que o faça da maneira menos danosa. 

Isto se deve ao reconhecimento de algumas premissas básicas da lógica da RD, 

como: 

I. O reconhecimento que as drogas fazem parte da história 

da humanidade e que por isso dificilmente será extinta de qualquer forma de 

organização social;  

II. Os danos que o uso das drogas causam têm 

conseqüências diretas para o usuário e também para o meio onde se insere, 

entretanto, há formas de minimizá-los e até evitá-los;  

III. E, por fim, reiterando o que foi dito acima, as políticas 

repressivas não só se mostram pouco eficazes, como também acabam por 

reafirmar o estigma da marginalidade, afastando o usuário da sociedade e 

com isso aumentando as possibilidades de agravo à sua saúde e à sua vida 

social. 

São algumas atividades realizadas pelos programas de redução de 

danos: a localização e abordagem de usuários de drogas; a prevenção sobre os 

riscos de consumo de drogas para usuários eventuais, que não se enquadram como 

dependentes; a substituição de seringas usadas por novas; disponibilização de 
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informações e orientações de saúde; encaminhamentos para serviços de saúde; e 

até orientações direcionadas a grupos específicos, como atenção a usuários de 

crack, travestis que injetam silicone, jovens que dirigem alcoolizados, etc. (Cruz & 

Barbeito, 2006). 

Os que trabalham a questão do uso das drogas sob uma perspectiva 

moral e religiosa são os mais céticos em relação à eficácia dos referidos programas. 

Estes, cujo a única finalidade de tratamento é a abstinência completa e em curto 

prazo, apontam que o método em questão incentiva a continuidade do uso das 

substâncias psicoativas e temem, por isso, o aumento de contaminação de vírus 

transmissíveis por via venosa e sexual. 

Por outro lado, observa-se que a proposta de RD têm obtido 

resultados positivos. Há sucesso, em longo prazo, evidenciado nas quedas dos 

índices de contaminação por HIV entre os usuários de drogas injetáveis além das 

demais doenças venosas e as sexualmente transmissíveis (Cruz & Barbeito, 2006). 

Apesar de reconhecermos o considerável avanço conquistado com a 

instituição da Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, 

compreendemos que ainda há muito que ser conquistado até mesmo no âmbito da 

própria política. Diante do crescente quantitativo de usuários apresentado acima, 

preocupa-nos se a atenção dispensada pelo Estado é congruente com a demanda 

de usuários, e mesmo que o seja, se os profissionais de saúde estão qualificados 

para atender a demanda.  

É necessário ampliar as possibilidades de intervenção da redução 

de danos, até mesmo com novas formas de atuação. Preocupa-nos o fato da 

discussão ficar centrada no discurso moral de tratar o usuário com respeito e 

dignidade em detrimento de discussões de outras propostas de ação, o que 

enriqueceria o debate brasileiro em torno do assunto. 

 

2.5. OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS – CAPs-AD  



 

 

 

83 

Os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas – 

CAPs-AD, são os dispositivos institucionais de assistência a usuários de álcool e 

outras drogas, lançados oficialmente pelo Ministério da Saúde em 2004, tendo como 

fundamento a diretriz clínica-política da redução de danos. Os CAPs-AD têm como 

objetivo trabalhar em rede com os outros serviços socioassistenciais, de saúde, 

educação, cultura, assistência social e diretamente com a comunidade. A 

assistência prestada pelos CAPs-AD é territorializada e se dá no nível da atenção 

comunitária, com a proposta de uma convivência junto à comunidade e à família do 

usuário. 

Nos serviços de CAPs-AD a abstinência não deve ser mais a única 

meta possível do tratamento. De acordo com Cruz & Barbeito (2006), este novo 

direcionamento dado ao tratamento permitiu a aproximação de mais usuários aos 

serviços, ampliando dessa forma a possibilidade de contato com a sociedade. É 

parte ainda das propostas dos CAPs-AD  

além de reduzir os riscos e danos causados pelo uso de drogas 
lícitas e ilícitas, resgatar o papel auto-regulador e a 
responsabilidade de seus usuários, em suas relações com as 
drogas. Esses serviços objetivam assumir, como sua 
responsabilidade central, a mobilização social para as tarefas 
preventivas, terapêuticas e reabilitadoras de cidadania (idem). 

O modelo de reabilitação psicossocial proposto pelo Ministério da 

Saúde e institucionalizados nos CAPs-AD, devem refletir as mudanças ocorridas no 

trato com a saúde mental brasileira nos últimos anos. De acordo com a proposta do 

Ministério da Saúde, os CAPs-AD devem oferecer atividades terapêuticas e 

preventivas, buscando: 

 Atendimento diário aos usuários dos serviços, seguindo 

as propostas de RD; 

 Oferecer cuidados personalizados para cada caso; 

 Oferecer níveis de complexidade de atendimento, de 

acordo com as particularidades de cada usuário, podendo ser inclusos nas 

modalidades intensiva, semi-intensiva e não-intensiva de tratamento; 
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 Ter à disposição dos usuários condições para 

desintoxicação ambulatorial ou salas de repouso para aqueles que 

necessitem de cuidados emergenciais; 

 Oferecer atenção e cuidado aos familiares dos usuários 

em tratamento; 

 Promover, através do trabalho em rede, com outras 

instituições (podendo ser de saúde, educação, lazer, emprego e renda, etc.) a 

“reinserção social” dos usuários, trabalhando conjuntamente com essas 

instituições e montando estratégias para o enfrentamento das demandas; 

 Trabalhar em conjunto com usuários e familiares 

alternativas para a redução dos fatores de risco associados ao uso de drogas, 

buscando reduzir as conseqüências do uso indevido; 

 Lançar mão de atividades de cunho preventivo e 

educativo na instituição e na comunidade, de acordo com os preceitos de 

territorialidade, para trabalhar o preconceito e o estigma que acompanham ao 

uso de substâncias psicoativas (ibidem). 

O CAPs-AD deve ser formado por uma equipe multidisciplinar com 

assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos 

clínicos, psiquiatras e demais especialidades da área da saúde mental23. Desta 

forma, o trabalho interdisciplinar também se constitui em um desafio para os 

profissionais dos CAPs-AD cujas atividades devem ser complementares. 

Diante da proposta de RD e da complexidade do tema das drogas, 

que se põe em constante processo de mutação, pois cotidianamente a sociedade 

faz uso de novas drogas e de maneiras diferentes, se faz mister capacitação e 

atualização profissional constante. A política deve ser claramente interpretada pelos 

profissionais dos CAPS-AD. Para tanto, é necessário empreender esforços 

institucionais, garantindo os espaços de capacitação e oferecendo recursos para 

                                                           
23

 De acordo com a Portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002, podem compor a equipe técnica dos 
CAPs-AD: um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, 
quatro profissionais de nível superior, dentre os quais, psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, enfermeiro, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; além de 
seis profissionais de nível médio. 
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que seja possível articular novas práticas que acompanhem as mudanças trazidas 

pelo movimento da forma de consumo das drogas na sociedade. 

Nos atendimentos, os profissionais dos CAPS-AD devem assistir aos 

usuários considerando a complexidade de suas demandas. É exatamente por conta 

das multifaces das demandas trazidas pelos usuários que não é possível traçar um 

plano terapêutico comum para determinados seguimentos de usuários de álcool, 

outro para usuários de crack, outro para usuários de maconha, por exemplo. Por 

conta dos múltiplos determinantes observados nos itens acima, fica clara a 

necessidade de projetos individuais dentro das instituições. Desta forma, para cada 

usuário que chega ao serviço é traçado um projeto terapêutico individual, com 

propostas de tratamento e encaminhamentos para as demandas levantadas por ele 

e problematizadas pelos profissionais que compõem as atividades interdisciplinares 

da instituição. 
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CAPÍTULO III 

UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA DAS 

ASSISTENTES SOCIAIS E A REDUÇÃO DE 

DANOS 

 

 

 

 

 

 

3. UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA DAS ASSISTENTES SOCIAIS E A REDUÇÃO 

DE DANOS 

3.1. METODOLOGIA  

Passados quase seis anos da implementação dos Centros de 

Atenção Psicossocial especializados em álcool e drogas – CAPs-AD na rede de 

serviços de saúde da Prefeitura da Cidade do Recife, orientados pela proposta de 

redução de danos ao uso indevido de drogas, e tendo no seu quadro técnico 

profissionais do Serviço Social, procuramos compreender em que medida os 

assistentes sociais inseridos nesses centros vêm conseguindo acompanhar as 

diretrizes apontadas por esta proposta de RD sem, com isto, distanciar-se do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social. Para tanto, se fez necessário identificar as 

atribuições privativas dos assistentes sociais nos CAPs-AD; conhecer os projetos 
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terapêuticos institucionais; assim como, identificar, a partir dos instrumentos de 

pesquisa abaixo descritos, quais os entraves para a operacionalização da proposta 

de RD nos centros. 

 A pesquisa foi realizada utilizando a análise qualitativa dos dados 

obtidos através de levantamento bibliográfico, observação participativa, análise 

documental e entrevistas semi-estruturadas (vide anexo I), com o objetivo das 

profissionais falarem livremente sobre o tema proposto, através de tópicos / 

perguntas definidos anteriormente. 

Para a realização da pesquisa foram enviadas, no dia seis de agosto 

de 2009, cópias do projeto desta dissertação para a Diretoria de Gestão do Trabalho 

– DGGT da Prefeitura do Recife para fins de apreciação pelo Conselho de Ética do 

referido órgão e mais seis cópias para os CAPs-AD da cidade. Após quase dois 

meses, a autorização para o início da pesquisa foi concedida. Os contatos com os 

Distritos Sanitários – DS foram iniciados, através de circulares internas - CI24, uma 

vez que se fez necessário ainda obter um encaminhamento de cada DS para, só 

assim, iniciar a pesquisa de campo nos CAPs-AD do Recife.  

Os primeiros contatos com os CAPs-AD ocorriam invariavelmente 

com o gerente clínico ou administrativo da instituição. Na maioria dos casos, a 

pesquisa não pôde ser iniciada de imediato, pois os profissionais achavam por bem 

que aguardássemos a próxima reunião da equipe técnica e os próximos grupos com 

os usuários para que fossem informados da presença de uma pesquisadora no 

serviço. Assim, o cronograma inicialmente pensado para a realização da pesquisa, 

no decorrer das atividades, foi sendo sensivelmente alterado em decorrência das 

necessidades institucionais e do cotidiano dos serviços. Por essa variação nas datas 

para a realização do trabalho de campo, marcávamos a visita em apenas um CAPs-

AD por vez, e, na medida em que o trabalho em cada centro ia sendo encerado, 

marcávamos em outro. O primeiro CAPs-AD foi visitado em 09 de outubro de 2009, 

e o último dia de pesquisa, no último CAPs-AD, ocorreu no dia 13 de janeiro de 

2010. 

                                                           
24

 A CI da DGGT que nos apresentava aos distritos sanitários era de número 083/2009, com o 
assunto: “Apresentação de Estudante para Pesquisa”, datada de 22 de setembro de 2009. No 
entanto, a DGGT somente nos entregou essa documentação no dia 5 de outubro de 2009. 
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A pesquisa de campo, no tocante à observação participativa, se 

constituiu em presenciar as atividades de duas assistentes sociais de cada um dos 

seis CAPs-AD da cidade do Recife. O quantitativo de assistentes sociais que 

trabalham nos CAPs-AD variam de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 profissionais, 

dependendo do centro. Visto isto, e buscando traçar uma metodologia comum para 

todos os serviços, decidimos acompanhar duas assistentes sociais de cada 

instituição. 

A fim de contemplar o conjunto de atividades realizadas pelas 

assistentes sociais, elegemos como parâmetro permanecer em cada serviço durante 

uma semana, visto que a grade de atividades compreende um ciclo correspondente 

aos cinco dias úteis da semana. Não obstante isto, para que os grupos, 

atendimentos individuais e demais intervenções profissionais pudessem ser 

acompanhadas nos CAPs-AD, foi necessário, por vezes, passar mais de uma 

semana em determinados serviços. 

Durante o estágio de observação participativa foi possível 

acompanhar as atividades de grupo em que o assistente social fosse o coordenador 

ou exercesse atividade de suporte, dentre eles, os grupos de psicoterapia, operativo, 

de suporte social, dentre outros. Algumas ressalvas foram feitas no tocante a nossa 

participação nos grupos, especialmente quando se tratava dos operativos, pois, na 

opinião de alguns profissionais, a presença pontual de um “estranho” poderia 

comprometer o andamento do grupo. Por isso, em determinados CAPs-AD não 

pudemos participar de alguns grupos operativos coordenados pela assistente social. 

Todos os CAPs-AD da cidade do Recife foram visitados. O total de 

profissionais do Serviço Social acompanhadas foi de doze. Neste universo, apenas 

uma assistente social não realizou a entrevista, haja vista a incompatibilidade de 

horários e a dificuldade de entrar em contato com a profissional. Esta fase da 

pesquisa foi deixada, propositadamente, para o final da observação participativa, 

uma vez que acreditávamos que a entrevista seria mais rica na medida em que 

fossemos nos apropriando das atividades das instituições às quais as profissionais 

estavam vinculadas. A exceção de uma, por pedido da profissional, as demais 

entrevistas foram gravadas e, em seguida, transcritas para dar um subsídio maior 
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quando da análise dos dados, uma vez que todas as perguntas foram abertas. O 

tempo de cada entrevista variou entre uma hora e uma hora e meia.  

Para a análise dos dados, separamos os tópicos do diário de campo 

e das entrevistas em grandes temas, por assuntos de maior relevância dentre os 

objetivos específicos propostos no trabalho. A análise dos dados foi organizada de 

acordo com as diretrizes postas como objetivo do trabalho. Nesta etapa recorremos, 

sempre que necessário, aos capítulos primeiros e à bibliografia que subsidiou os 

mesmos. 

A fim de preservar o sigilo, no decorrer da análise dos dados não 

revelaremos os nomes dos CAPs-AD, nem os das assistentes sociais. Atribuiremos 

letras que não corresponderam necessariamente com a ordem em que a pesquisa 

foi realizada, assim como não correspondem ao número do DS ao qual pertencem. 

Sendo assim, temos o CAPs-AD A com as profissionais A1 e A2, o CAPs-AD B com 

as profissionais B1 e B2, e assim sucessivamente. 

Todos os registros acerca das impressões da pesquisa foram 

anotados em diário de campo, alimentado diariamente, durante os estágios de 

observação participativa.  

3.2. CONTEXTUALIZANDO AS ATIVIDADES DOS CAPs-AD DO RECIFE 

Em decorrência das mudanças inauguradas com o Movimento de 

Reforma Psiquiátrica brasileira na década de 1990, os serviços de saúde mental se 

apropriaram de uma nova roupagem de atendimento e intervenções, pautando-se 

numa política de humanização25 dos serviços de saúde. Os modelos de hospital-dia 

e os centros de atenção psicossocial aparecem como fruto desse processo. 

No Recife existem atualmente seis CAPs com um direcionamento 

específico para usuários de álcool e outras drogas que apresentam transtornos em 

decorrência do uso, abuso e/ou dependência dessas substâncias - são os 

                                                           
25 Para o Ministério da Saúde a humanização compreende “a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa política são a 
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a 
participação coletiva nas práticas de saúde” (Brasil, 06:2009). 
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denominados CAPs-AD. O direcionamento de trabalho desses CAPs deve girar em 

torno da proposta de redução de danos, inaugurada pelo Ministério da Saúde em 

2003.  

A exceção de um, os cinco demais CAPs-AD contam com uma 

estrutura física semelhante a uma casa e resguardam, em sua maioria, as divisórias 

e cômodos residenciais para dar uma impressão antes domiciliar, do que hospitalar. 

Alguns deles possuem jardins e área de lazer composta de piscina, churrasqueira e 

uma pequena horta, cultivada pelos usuários do serviço. A sala de espera para 

atendimentos familiares e triagens pode ser comparada a sala de estar de uma 

residência comum, não fossem os cartazes informativos nas paredes e a figura de 

um segurança na porta de entrada. No interior da casa, é possível encontrar, nos 

horários entre as atividades terapêuticas, os usuários jogando dominó ou baralho, 

introspectivos ou em conversas paralelas, mas dividindo o mesmo espaço de 

convivência, que se torna um grande refeitório nos horários da alimentação26.  

As salas que se destinam às atividades comportam algumas 

cadeiras e sofás. Em algumas delas há aparelhos de televisão e DVD, além de 

colchonetes, dependendo da finalidade das atividades a serem desenvolvidas. Em 

algumas paredes estão pinturas e objetos pendurados, fruto das oficinas 

terapêuticas desenvolvidas nos CAPs-AD. É visível a preocupação em fazer daquele 

local um ambiente acolhedor e humanizado. 

Nas visitas realizadas aos seis CAPs-AD foi possível observar as 

atividades realizadas pelos profissionais, cujo direcionamento deveria ser condizente 

à proposta de Redução de Danos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde 

do Recife. As atividades realizadas nos CAPs-AD, bem como o funcionamento da 

instituição e seus recursos humanos seguem as determinações da Portaria 

336/2002 que orientam o modus operandi dos CAPs-AD de transtorno mental e de 

álcool e outras drogas.  

                                                           
26

 De acordo com a Portaria 336/2002, os usuários do serviço que participem da modalidade intensiva 
devem receber duas refeições por dia; já os usuários da modalidade semi-intensiva fazem uma 
refeição diária no serviço. 
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De acordo com as normas estabelecidas na referida portaria, os seis 

CAPs-AD têm em comum o desenvolvimento de atividades de atendimento 

individual (medicamentoso, de orientação e escuta) e atendimentos em grupos 

(grupos operacionais, informativos, atividades de suporte social, entre outros). 

Embora a portaria preconize ainda atendimento psicoterápico, atividades 

comunitárias, visitas e atendimentos domiciliares e atendimento familiar, 

percebemos algumas diferenças entre os CAPs nesse sentido. 

Em nenhum dos CAPs-AD foi identificado o atendimento 

psicoterápico - mesmo que durante os atendimentos individuais das assistentes 

sociais como TR27 tenham sido identificadas demandas freqüentes para a 

psicoterapia individual.  

No tocante as atividades comunitárias também denominadas de 

passeios terapêuticos, três dos seis CAPs não estavam oferecendo tais atividades 

regularmente. Os profissionais justificaram as dificuldades de implementação dessas 

atividades afirmando que a quantidade de demandas institucionais, bem como o 

arsenal de trabalho burocrático, somado a deficiência quantitativa de recursos 

humanos dificultava qualquer atividade extra-muros nos CAPs-AD. 

Apenas dois CAPs-AD tinham em sua grade de atividades semanais 

um expediente direcionado para os atendimentos e visitas domiciliares. Nos outros 

quatro, de acordo com os profissionais, os problemas apontados acima justificavam 

também a dificuldade em realizar tal atividade. Neste caso, soma-se ainda o fato de 

que, na maioria dos casos, as atividades de visitas domiciliares e institucionais são 

atribuições direcionadas para o assistente social. Diante disto, o arsenal de trabalho 

atribuído ao assistente social dentro dos CAPs-AD, aliado às dificuldades com a 

estrutura física, foram as explicações mais freqüentes dadas pelas assistentes 

sociais para que essa atividade não fosse realizada com freqüência. 

                                                           
27

 Nos serviços de CAPs-AD os profissionais que compõem a equipe técnica da instituição devem 
acompanhar o desenvolvimento do projeto terapêutico individual de um determinado número de 
usuários dos serviços, sendo para eles um técnico de referência – TR. É ao TR que o usuário, 
freqüentemente, direciona as suas demandas. O acompanhamento e a escuta do TR com o usuário 
acontece pelo menos uma vez por semana. 
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Especificamente nas atividades realizadas com as famílias, foi 

observada heterogeneidade na metodologia de trabalho entre os CAPs-AD. 

Enquanto em alguns serviços as atividades de família eram realizadas apenas com 

os familiares dos usuários, em outras unidades a participação dos usuários era 

permitida nos grupos. Já em um dos CAPs, os dois formatos de grupo família, acima 

descritos, eram utilizados. 

Neste aspecto, vale considerar algumas impressões dos grupos 

família dada a diversidade de direcionamentos de acordo com os serviços. Foi 

percebido que nos grupos família em que os usuários participavam em conjunto com 

os seus familiares, as discussões tomavam um viés freqüentemente acusatório, em 

que os familiares se colocavam no lugar de vítimas na relação com o usuário de 

drogas. Muitos faziam uso do espaço do grupo para apontar dificuldades de 

relacionamento, narrando recaídas e situações de conflito do usuário com a família e 

com o desejo de usar a droga. Em contrapartida, muitas vezes, o usuário 

permanecia calado ouvindo as acusações dos familiares e a opinião dos demais 

participantes do grupo, em situação de constrangimento. 

Diante do exposto, cabe narrar, em poucas palavras, uma breve 

situação vivenciada em um grupo família sob essas circunstâncias. Mário28, jovem 

que aparentava uns 23 a 25 anos, usuário de crack, participava de um grupo em que 

sua mãe, uma senhora aparentemente de 60 anos, representava sua família. A 

senhora estava visivelmente transtornada e com aparência cansada. Quando foi 

dada a voz para esta senhora, ela desabafou contando ao grupo detalhes das 

freqüentes recaídas de Mário, apontando-lhe o indicador e acusando-o de roubar-lhe 

alguns pertences para compra do crack. Dizendo, cansada, que não mais agüentava 

aquela situação, pedia ao profissional uma vaga no albergue para seu filho29. Em 

seguida os demais usuários e familiares aconselhavam Mário a não ter esse tipo de 

                                                           
28

 Por uma questão ética, usaremos nomes fictícios a fim de preservar o usuário, seus familiares e os 
profissionais. 
29

 Em situações de uso freqüente da droga de eleição, em que o usuário não consegue seguir o seu 
projeto terapêutico individual, ou mantêm-se em freqüente situação de risco em relação ao uso da 
droga, o albergamento torna-se uma opção para o tratamento. Embora esta pesquisa tenha se 
limitado aos espaços de CAPs-AD, foram vivenciadas algumas situações de albergamento, em que o 
usuário fica um determinado período em uma residência junto com outros usuários em situação 
semelhante, participando de grupos e outras atividades terapêuticas, passando o dia e dormindo na 
casa – albergue. 
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atitude, sugeriam para que ele “se segurasse” (sic) e que tive “piedade” (sic) de sua 

mãe. “Você não está vendo como sua mãe está?” (sic) dizia outra senhora, mãe de 

um usuário já em processo de abstinência prolongada. A situação se fez até que 

outro usuário do serviço sugerisse que parassem as acusações porque Mário estava 

visivelmente constrangido e aquele tipo de circunstância não o ajudaria em nada no 

seu tratamento (sic). 

Durante a passagem pelos CAPs-AD foi possível identificar, salvo as 

exceções apontadas acima, que as instituições seguem diretrizes comuns nas 

atividades. Em todos existe pelo menos um grupo que trata de direitos, 

frequentemente denominado de Grupo Cidadania, onde geralmente é um 

profissional do Serviço Social que coordena as atividades. A metodologia varia de 

acordo com o CAPs-AD. Em alguns casos foi possível identificar que os profissionais 

tentavam buscar um preparo anterior com a eleição prévia de um tema a ser 

primeiramente explanado pelo coordenador e em seguida debatido no grupo30. Em 

outros casos, a discussão do grupo se dava por demanda espontânea de temas 

trazidos à tona durante o grupo. Em ambos os direcionamentos dados à atividade, 

este grupo era o que mais trazia demandas a serem problematizadas e 

encaminhadas no final das atividades. Freqüentemente, ao término desse grupo 

formava-se uma fila de usuários com demandas surgidas durante as discussões 

para um atendimento individual com a assistente social. 

Além dessa rica atividade nos CAPs-AD, ocorriam também os 

Grupos Assembléia que tratavam, sobretudo, de espaços privilegiados de controle 

social tanto dos usuários, quanto de seus familiares. Nesse espaço os usuários 

discutiam questões que diziam respeito tanto à dinâmica das atividades do CAPs-AD 

(exemplo: requisição por mais passeios terapêuticos, bem como transporte para os 

mesmos31, grade de atividades do CAPs-AD, uso da piscina, requisição por técnicos 

                                                           
30

 Mais à frente vamos discutir as dificuldades encontradas pelos profissionais para a 
operacionalização de algumas atividades, entre elas, os entraves ao planejamento e preparo dos 
grupos. 
31

 Participei diretamente de um passeio terapêutico, cujo transporte não foi suficiente para levar o 
quantitativo de usuários do CAPs. Para que o passeio fosse realizado os profissionais e usuários 
fizeram uso de transporte coletivo. A linha de ônibus que passava próximo ao local do passeio ficava 
um pouco distante do CAPS, sendo necessário fazer uma breve caminhada até o ponto de ônibus 
mais próximo para apanhar a condução. O mesmo processo foi repetido na volta à instituição. 
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de referência32, solicitação de vales-transporte, mais rigidez no cumprimento dos 

horários das atividades e nos horários marcados com os médicos, requisição de 

mais profissionais, etc.), quanto à estrutura física da instituição (como falta de 

cadeiras para os usuários sentarem nos grupos33, banheiros com descargas 

quebradas, limpeza dos banheiros, material de expediente para os grupos, etc.). Em 

um dos Grupos Assembléia presenciados, participaram ainda representantes dos 

funcionários da cozinha e dos serviços gerais, que deveriam somar opiniões à 

discussão ou colocar também novos pontos a serem debatidos. É necessário 

colocar que em nenhuma das instituições foi presenciado qualquer Grupo 

Assembléia com a presença dos familiares. Não obstante o espaço de exercício de 

cidadania em que se constitui o grupo Assembléia, apenas três CAPs-AD fazem 

essa reunião periodicamente.  

Somam-se a esses os grupos coordenados pelos profissionais de 

Educação Física, também conhecidos como Grupos Movimento. Tratam-se de 

atividades físicas que podem ser realizadas no espaço do CAPs ou em espaços da 

comunidade, como por exemplo, os pontos do Programa Academia da Cidade da 

Secretaria de Saúde do Recife, parques e praças públicas. 

Existem ainda os grupos de terapia ocupacional, os grupos 

operativos e os grupos de reflexão, que podem ter denominações diferentes de 

acordo com a organização dos CAPs. Sobre a dinâmica destes grupos pouco temos 

a descrever, uma vez que a nossa participação nas atividades restringia-se àquelas 

cujos assistentes sociais estivessem vinculados.  

Há que se considerar que, apesar da preocupação em afastar a 

estrutura do CAPs do modelo hospitalocêntrico, as condições físicas para o trabalho 

muitas vezes deixam a desejar maiores cuidados com o bem-estar dos técnicos, 

funcionários e usuários. Em muitas instituições pôde ser observada a falta de 

conservação com cadeiras quebradas, falta de sala para atendimentos de TR e 

grupos. Em um dos CAPs-AD, a sala da equipe técnica era dividida por uma porta 

com a sala para atendimento clínico, onde não havia qualquer janela, apenas um 
                                                           
32

 Em um dos CAPS-AD os usuários do módulo semi-intensivo estavam sem técnicos de referência e 
reclamavam um acompanhamento mais próximo de um profissional para quem levar suas demandas 
cotidianas do serviço e até fora dele. 
33

 Há grupos em que usuários participam em pé ou improvisam assento. 
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ventilador garantia a circulação do ar dentro do ambiente. Seguem trechos de 

depoimentos de assistentes sociais a respeito disto: 

A gente ainda lida com assédios, com a falta de condições de 
trabalho mínimas. Não tem uma janela na sala dos técnicos; você 
não tem uma sala de atendimento individual que garanta sigilo ou 
privacidade de fato para a demanda que chega. Para qualquer 
profissional e não só para o Serviço Social, não tem (F1). 

Uma outra coisa é o sucateamento dos serviços de saúde mental. 
Esse CAPs foi inaugurado em 2004 e hoje já se tem a falta de 
estrutura que dificulta a ação de qualquer profissional. A falta de 
recursos, nisso a gente esbarra o tempo todo. Em 2004, o CAPs 
foi inaugurado e foi um “bum”, e agora a gente está 
completamente sucateado, sem perspectiva, com profissionais às 
vezes desmotivados, querendo sair, pedindo exoneração (C2). 

A proposta de reduzir danos ao uso indevido de drogas deve estar 

presente no cotidiano dos serviços do CAPs-AD, desde as abordagens dos agentes 

redutores de danos, que vão à comunidade fazer busca-ativa34, até os serviços de 

grupo e TR dentro da estrutura do CAPs. Buscando referenciar um dos objetivos 

específicos desta pesquisa, trataremos a seguir de como as assistentes sociais que 

trabalham nos CAPs-AD do Recife vêm implementando as propostas de Redução de 

Danos. Para tanto, se fez necessário apreender o que as profissionais 

compreendem por reduzir danos ao uso de drogas. 

 

3.3. AS ASSISTENTES SOCIAIS DOS CAPS-AD E A PROPOSTA DE REDUÇÃO 

DE DANOS.  

Nas entrevistas foi possível identificar dificuldades no entendimento 

acerca da proposta de Redução de Danos – RD que deveria ser implantada nas 

atividades dos CAPs-AD pelas assistentes sociais. Os prováveis motivos para esse 

embargo serão analisados adiante, cabe agora compreender o ponto de vista das 

assistentes sociais a respeito da RD. 

                                                           
34

 Trata-se de atividade do agente redutor de danos. O profissional vai à comunidade, apresenta as 
atividades do CAPs-AD e as propostas de redução de danos, trazendo, por vezes, usuários para o 
serviço. Em alguns casos, é o agente redutor de danos que também faz as visitas institucionais e 
domiciliares. Isto será apresentado e discutido mais à frente. 
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De acordo com o que vimos no capítulo anterior, a RD leva em 

consideração o fato de que o usuário pode ou não alcançar a abstinência. 

Compreendemos, portanto, que a abstinência, apesar de ser considerada ideal, não 

é a única opção. A RD surge como estratégia para que o usuário busque maneiras 

menos danosas à sua saúde em sua opção ou necessidade35 de fazer uso de 

drogas. De acordo com o que está posto acima, sabe-se que o assunto é delicado, 

uma vez que a cultura pela abstinência ainda é hegemônica no Brasil, o que pode 

interferir no modo como a profissional vai interpretar aquela política e orientar a sua 

prática profissional. 

Poucos profissionais conseguem definir a proposta de RD, pois, não 

sabem ao certo do que se trata. Algumas ignoram e outras compreendem a proposta 

de RD, concordam com ela, mas sentem dificuldades de colocá-la em prática. 

Nas entrevistas foi possível observar que a escassa qualificação em 

relação às propostas de redução de danos reflete em alguns discursos das 

assistentes sociais. O pouco entendimento acerca do que significa reduzir danos ao 

uso de drogas reproduz, na prática, as dificuldades em operacionalizar a proposta 

do Ministério da Saúde. 

Há dúvidas de como falar; como orientar os usuários numa 
proposta de RD. Isso reflete no trabalho com os usuários. Se a 
gente não tem o entendimento, reflete na prática (C2). 

Pudemos observar que em cada instituição há diferentes formas de 

compreender a redução de danos e aplicá-la. Diante disso, foi possível identificar um 

posicionamento institucional em relação a metas abstêmicas ou estratégias de 

reduzir danos. O CAPs-AD E, por exemplo, através de suas atividades busca deixar 

claro ao usuário a necessidade de interromper o uso. Nos grupos desenvolvidos na 

instituição E, as assistentes sociais afirmam direcionar o discurso de RD 

aconselhando os usuários a evitar situações de risco, evitar passar por locais que 

vendam a droga, ou que tenha pessoas consumindo, por exemplo. É interessante 

notar que estas são técnicas de “prevenção de recaídas”, que não necessariamente 

                                                           
35

 A necessidade aqui compreende a não condição ou a não capacidade de parar com o uso da 
droga. 
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tem a ver com reduzir danos, mas também pode contemplar metas de abstinência 

(Marlatt,1993). 

De acordo com as assistentes sociais da instituição E, as atividades 

institucionais eram direcionadas tendo na abstinência o real progresso no tratamento 

dentro do CAPs-AD. 

No tratamento em si acho que a gente tem que discutir muito 
ainda a RD para colocar isso na prática. Nesse momento agora é 
que a gente está engatinhando para isso, mas o foco principal 
daqui ainda é a abstinência (E2). 

Já no CAPs-AD C o direcionamento era diferente. Identificamos que 

as orientações eram de cuidados na hora do uso, de diminuição aos poucos do uso 

e até de substituição da droga de eleição por uma droga considerada menos nociva, 

embora não haja no âmbito da saúde pública brasileira a política de substituição de 

drogas, como é o caso dos países pioneiros nas propostas de RD, como vimos 

anteriormente. 

É importante acrescentar que as assistentes sociais que 

compreendem e trabalham com a proposta de RD esbarram em entraves 

institucionais derivados, especialmente, da cultura da abstinência. 

A idéia da RD é nova e a grande maioria dos profissionais busca 
mesmo trabalhar com a abstinência. Eu acho que a RD não fica 
clara. Como chegar a dar uma alta na perspectiva de RD? Como 
trabalhar com eles na perspectiva de RD? Porque não é só reduzir 
a quantidade, mas que qualidade eu tenho para a minha vida 
também? Eu acho que a RD também deve ver isso não é? Na 
possibilidade de eles terem uma qualidade de vida. Eu acho que 
isso precisa ser mais trabalhado na unidade, com os técnicos 
(C2). 

De acordo com uma assistente social do CAPs-AD C, a RD é 

encarada como concorrente a uma meta de abstinência para o usuário. É como se o 

serviço ou a profissional tivesse que escolher entre trabalhar com RD ou trabalhar 

sob uma perspectiva de abstinência. 

Eu acredito na RD, acho que é uma estratégia importante. Eu 
acho que existe um limite intelectual, institucional, o que seja... 
Porque existe a questão da abstinência como uma concorrente da 
RD, porque o que eu sinto é uma idéia de concorrência e não de 
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complementaridade. E pelo o que eu me lembre a RD é isso. Elas 
não são concorrentes, elas são complementares (C1). 

Essas dúvidas de como operacionalizar a proposta de RD apontada 

pela assistente social acima, é transversal a todos os serviços. Nas unidades 

visitadas a demanda para capacitação para a proposta de RD foi uma constante. 

Algumas profissionais admitiram não direcionar as suas atividades para a redução 

de danos ao uso de drogas, porque não sabiam do que se tratava. 

A política de redução de danos eu realmente não consigo 
dominar. Eu nunca entendi de fato, apesar de já ter lido algumas 
coisas de RD. (...) Eu não consigo entender bem o que é a 
redução de danos. Às vezes me confunde, aí realmente eu não 
consigo falar sobre isso. Eu não domino isso de jeito nenhum 
(D2). 

Na realidade é complicado falar disso porque não teve uma 
implantação oficial, a gente nunca chegou a discutir 
metodologicamente a RD. Apenas sabemos que é a opção que a 
prefeitura fez de adotá-la como metodologia do CAPs-AD, mas 
nunca houve uma apresentação realmente do que é a RD, de 
como a gente aplica no tratamento da dependência química. 
Houveram algumas capacitações muito pontuais. Não houve 
investimento, uma capacitação realmente (D1). 

As dificuldades de compreender e operacionalizar a RD faz com que 

os serviços tomem direcionamentos diversos. Até numa mesma instituição, em 

turnos diferentes, o direcionamento que se dá para a RD dentro das atividades do 

CAPs-AD são heterogêneos.  

O programa de RD está muito perdido. A gente sente os reflexos 
na prática que a gente tem. Cada profissional tem o seu 
referencial teórico, tem a sua ação em relação a RD. Não tem 
uma coisa que fundamente realmente. Então qualquer profissional 
que esteja perdido vai refletir isso na prática do dia-a-dia. (...) 
Cada CAPs-AD trabalha de um jeito (B1).  

Eu acho que para os técnicos ainda não está muito claro a 
proposta de RD, aí fica difícil trabalhar (C2). 

Afora as profissionais que declararam não compreender a proposta 

de RD e atribuíram isso a falta de capacitação, as que compreendiam a proposta 

conseguiram fazer a crítica das dificuldades de implementação dessa proposta a 

nível institucional e da necessidade de organizar o serviço dos CAPs-AD de uma 

forma que fosse contemplada a capacitação profissional dentro da instituição. 
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Mesmo reconhecendo a necessidade do estudo por iniciativa pessoal, que existe 

inclusive como dever no Código de Ética Profissional36, elas deixaram clara a 

necessidade da instituição reservar em sua grade de atividades um horário para 

estudos e discussões não só a respeito da RD, mas sobre temáticas que ajudem no 

cotidiano do serviço e que culminem na melhor qualidade do serviço prestado. 

Eu entrei aqui e não tive nenhuma capacitação. Aqui nós 
aprendemos no dia-a-dia, no cotidiano e no tempinho que a gente 
tem pra ler. Mas a gente não tem esse tempo aqui no CAPs-AD. 
Tentamos fazer um grupo de estudo, mas a gente não tem, 
porque o único dia que a equipe se reúne é para a reunião técnica 
e a reunião clínica, e aí não tem tempo para parar e a gente 
estudar. [...] Então eu acho que a gente está dentro da coisa e a 
coisa está acontecendo. Era importante que houvesse uma 
construção. Não há uma construção. [...] Eu já peguei o bonde 
andando mesmo. Então eu tenho dificuldade de parar e falar 
sobre essa proposta de RD (A2). 

Tudo o que eu sei, eu que fui buscar. Eu tenho prática em saúde 
há muito tempo e por isso eu mesmo me estruturei para trabalhar 
com a rede de uma forma mais articulada, independente de o 
serviço me mandar ou não para uma qualificação (B1). 

Na reunião técnica eu acho que era o espaço que a gente teria 
para estudar. Já teve, mas agora não tem tanto mais. Era pra 
trazer profissionais para a gente se qualificar para trabalhar não 
só com a redução, mas com outras propostas, a gente fica muito 
limitado porque isso não é discutido nas instituições, e aí eu acho 
difícil ter um trabalho que seja de fato condizente com a proposta 
de RD (C2). 

Das onze profissionais entrevistadas, apenas uma se referiu a uma 

capacitação anterior na área de álcool e outras drogas; duas assistentes sociais 

declararam que nunca fizeram uma capacitação em RD; e, por fim, oito profissionais 

afirmaram ter feito qualificações pontuais (palestras, seminários, etc.) durante o 

exercício profissional.  

Inclusive uma coisa que eu quero que fique registrada no seu 
trabalho é que a primeira capacitação que fizemos foi depois de 
quase dois anos. Em um ano e meio de serviço foi que teve um 
encontro com todos os CAPs-AD do município e o secretário de 
saúde na época disse que a gente tinha que aprender a trocar o 
pneu do carro com o carro em movimento. Então eu achei de uma 

                                                           
36

 Nos Princípios Fundamentais do Código Ética do Assistente Social consta: “compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional” (CFESS, 1993). 
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infelicidade enorme, porque realmente foi o que aconteceu. Não 
houve nenhuma qualificação. Mas a equipe daqui é muito boa e a 
gente procurou conhecimento através da literatura. Não teve 
capacitação por parte da prefeitura, não. Veio depois, como o 
próprio secretário disse “vocês têm que aprender a trocar o pneu 
do carro com o carro andando” (D1). 

 

 

3.4. A OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE REDUÇÃO DE DANOS  

Como posto no segundo capítulo, algumas das atividades propostas 

pela RD dizem respeito ao trabalho de prevenção para riscos do consumo para os 

usuários eventuais e localização e abordagem de usuários de drogas, que são as 

atividades prioritariamente realizadas pelos agentes redutores de danos. A RD 

contempla ainda serviço de orientação e informações sobre saúde; 

encaminhamentos para serviços de saúde, assistenciais, etc., além de orientações 

para grupos de usuários específicos, dentre eles estão os grupos de usuários de 

álcool, tabaco e crack, por exemplo, cujo direcionamento dos trabalhos pode ser 

dado de forma mais particular.  

Sobre isso é importante lembrar que, embora o crack se constitua 

atualmente como uma droga que cada vez mais se populariza independente de 

classe, gênero e geração, as intervenções direcionadas para esse público são 

carentes de um maior embasamento científico. As profissionais reclamaram que a 

bibliografia que trata do tema é de fora do país e, por isso, muitas delas não têm 

acesso a esse conhecimento, uma vez que precisam procurá-la por iniciativa 

própria, haja vista o escasso investimento em capacitação pela instituição. 

 

Eu acho que em 50% dos usuários que nós atendemos hoje, o 
crack tem sido a droga de eleição mais presente, do ano passado 
pra cá, e esse ano intensificou muito. Então eu sinto muito a falta 
de estudo mesmo, de discussões sobre a questão do crack. É 
claro que é algo muito recente, eu já andei pesquisando na 
internet e as coisas que têm são poucas, uma parte em inglês, 
que aí impossibilita muitos dos colegas assistentes sociais e de 
outras áreas também que não têm a fluência da língua, 
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impossibilita as pessoas de lerem, de estudarem sobre o tema 
(F1). 

Dito isto, fica claro que a falta de um direcionamento para os 

profissionais que atuam nos CAPs-AD, especialmente as assistentes sociais, alvo 

desta pesquisa, acarreta dúvidas de como trabalhar com a proposta de RD. Ainda 

assim, existe uma noção generalista do que se propõe quando se trata de reduzir 

danos ao uso de drogas. As dúvidas mais freqüentes se constituem em como 

colocar em prática essa proposta nas atividades rotineiras dos serviços, ou seja, nos 

grupos, atendimentos de TR, atendimento familiar, visitas domiciliares, visitas 

institucionais, etc. 

Algumas profissionais conseguiam fazer a ponte entre a proposta de 

RD e o entendimento do usuário enquanto sujeito em sua totalidade. Compreendiam 

que o uso de drogas está imbricado de múltiplas determinações, como visto no 

capítulo segundo. 

Eu acho que a RD traz conteúdos que dizem respeito a satisfação 
das necessidades sociais mesmo, das mais básicas possíveis, a 
sobrevivência mínima de qualquer pessoa. Diz também de um 
comportamento de um usuário que ele precisa alterar, modificar, 
mas eu não consigo ver esse comportamento ser modificado sem, 
pelo menos, parte dessas necessidades básicas serem satisfeitas. 
E diz também de uma política de governo de distribuição de 
insumos e de organização de uma rede sócio-assistencial que dê 
conta dessas coisas todas (F1). 

Neste sentido, as críticas com relação a eficiência do programa de 

RD, isolado de outras políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida 

do usuário, também apareceram. 

Eu entendo que a RD é um conjunto de coisas que têm a ver com 
acesso a bens e serviços, porque não há como você fazer uma 
mudança de comportamento em relação ao uso abusivo de 
drogas se você não consegue satisfazer as necessidades que são 
sociais e pessoais, que fazem com que aquele indivíduo vá buscar 
na droga a satisfação daquelas necessidades. Mesmo que seja 
numa viagem psíquica que ele faz na hora que ele está sob efeito 
de um mesclado, ou de seja lá o que for (F1). 

Com relação ao acesso a bens e serviços que a profissional citou, 

cabe ressaltar as dificuldades que as assistentes sociais enfrentam ao tentar dar 

encaminhamento às demandas trazidas pelos usuários. De acordo, com as 
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profissionais, a rede sócio-assistencial não consegue suportar a quantidade de 

demandas dos usuários dos serviços, especialmente quando se trata de usuárias de 

drogas necessitando de albergamento. Com relação a isso cabe narrar um fato que 

acreditamos ter relevância nesta discussão. 

Durante a triagem noturna do CAPs-AD F, a assistente social 

responsável pela atividade atendeu uma usuária de múltiplas drogas, moradora de 

rua, que veio ao serviço acompanhada de um pastor de igreja, que fazia um trabalho 

com moradores de rua. A usuária e o pastor entraram na sala de triagem levando 

consigo sacolas onde estavam as roupas da usuária com seus demais pertences. 

No início da triagem ela relatou a necessidade de albergamento, porque não tinha 

onde morar, e não conseguia ficar em abstinência do uso de drogas, especialmente 

dos tranqüilizantes que tomava em grande quantidade. A profissional, após tentar 

comunicação com algumas instituições, informou à usuária que a rede sócio-

assistencial da prefeitura não tinha lugar aonde albergar mulheres usuárias de 

drogas. Havia apenas uma instituição que aceitava mulheres, cuja área de 

abrangência correspondia a outro distrito sanitário e que, por isso, não seria possível 

atendê-la. Diante da ausência de opções, restou à profissional procurar convencer a 

coordenação do albergue de que se tratava de um caso excepcional, em que a 

usuária, além de fazer uso freqüente das drogas, era moradora de rua, o que 

potencializava ainda mais os riscos. Por fim, em caráter excepcional, a usuária 

conseguiu albergamento, mas não para aquela noite. Ela teve que dormir na rua 

novamente e compareceu no dia seguinte ao albergue com a documentação 

necessária. 

O caso dessa usuária é apenas um dentre os muitos acontecimentos 

presenciados por nós que comprovam a deficiência da rede sócio-assistencial 

pública, especialmente no que tange ao acesso a esse serviço por mulheres 

usuárias de drogas37. A discussão acerca das dificuldades de encaminhamento das 

demandas dos usuários apareceu com freqüência nos discursos das assistentes 

sociais entrevistadas. 

                                                           
37

 Os albergues “Casas do Meio do Caminho” da Prefeitura da Cidade do Recife atendem apenas homens. 
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Há muita dificuldade com a rede. Quando você pensa na rede, o 
único abrigo que a gente tem do IASC38 com suporte não está 
aceitando, seja por usar drogas, seja por moradia pública, não 
aceita. Às vezes não tem vaga no albergue, por isso às vezes a 
gente recorre ao abrigo do IASC, mas ele não dá conta do 
quantitativo do Recife que busca esse serviço. E outras questões 
mesmo da rede que ficam a desejar, e, por isso, trava (C2). 

Eu acho que não tem como pensar em política de RD, do ponto de 
vista da saúde, sem os insumos e sem uma articulação com essa 
outra rede, que a rede de assistência, de educação, de habitação. 
[...] Como é que eu vou pensar em RD, em um projeto terapêutico 
singular, com um sujeito morando num lugar fétido, com uma boca 
na frente da casa dele, que não tem trabalho, que não tem 
alternativa? (F1). 

 

3.5. O TRABALHO INTERDISCIPLINAR E AS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DAS 

ASSISTENTES SOCIAIS 

O trabalho interdisciplinar é uma metodologia que deve ser adotada 

nos CAPs-AD. A configuração das atividades dessas instituições é formatada para 

que haja intervenções das diversas profissões que as compõem. Assim, psicólogos, 

assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, médicos e as demais 

especialidades devem somar suas experiências e atribuições privativas com a 

finalidade de abranger as percepções acerca do problema estudado.  

Entretanto, foram encontradas algumas queixas das assistentes 

sociais no tocante ao trabalho interdisciplinar. As profissionais afirmaram que as 

diferentes percepções dos profissionais acerca de uma problemática, muitas vezes, 

atrapalham ao invés de somar. Algumas delas atribuem essas dificuldades ao 

grande volume de trabalho, deixando pouco tempo para o diálogo e para o debate 

de idéias, o que ocorre apenas nas reuniões clínicas para discussões de casos. 

Assim, na programação para um grupo com os usuários, por exemplo, raramente os 

profissionais que realizam um grupo discutem antecipadamente a temática que vai 

                                                           
38

 O Instituto de Assistência Social e Cidadania – IASC é um órgão da rede sócio-assistencial da 

Prefeitura da Cidade do Recife, que existe com vistas a oferecer serviços de resgate de direitos a 

uma parcela da população com alto grau de vulnerabilidade social, que de alguma forma não tenha 

acesso ao atendimento de suas necessidades sociais básicas. 
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ser abordada na atividade. Desta forma, incorre-se no erro de ações irrefletidas e 

pouco debatidas com as demais categorias. 

As pessoas se ajudam para resolver causas imediatas, daquela 
problemática, daquele usuário, daquele dia, daquela família, 
daquele benefício. Eu não consegui formar alianças estratégicas 
profissionais que, com a união, a gente pudesse botar para frente 
alguns projetos possíveis (C1). 

De acordo com o que foi exposto no capítulo primeiro, apesar da 

necessidade de uma equipe multidisciplinar nas atividades da área da saúde, 

dificilmente há uma articulação entre as diversas categorias que formam uma equipe 

interdisciplinar. Além disto, a necessária realização de atividades em parceria com 

outras instituições fica prejudicada, dada a quantidade de trabalho atribuída a cada 

profissional. À título de exemplo, foi identificada uma demanda comum a três CAPs-

AD visitados, que consistia em realizar um encontro entre os CAPs da Prefeitura da 

Cidade do Recife, para debater assuntos relacionados a operacionalização de 

determinadas atividades, apresentar e debater casos que se sobressaíram nos 

serviços, buscar alternativas para as dificuldades em comum nas instituições, 

debater a questão do controle social, entre outros assuntos. Entretanto, se existem 

dificuldades de articulação entre os profissionais dentro dos CAPs-AD, fora deles, 

essa articulação é ainda mais limitada. 

A gente poderia fazer um fórum entre CAPs-AD e CAPs transtorno 
para facilitar as discussões e também para melhor orientar os 
usuários com comorbidade, além de outros projetos possíveis. 
Mas eu não consigo fazer nada disso aqui, porque eu não consigo 
formar equipes de profissionais disponíveis. Consigo apenas para 
resolver os casos pontuais e pronto (C1). 

De acordo com alguns relatos, a cultura de alguns profissionais em 

agir isoladamente interfere na questão da interdisciplinaridade. Desta forma, as 

discussões abrem espaço para o “cada um faz um pouco” (C2). 

São várias visões. Profissionais com visões diferentes. Às vezes 
tem muitos profissionais voltados para a sua própria área e às 
vezes a gente sente uma dificuldade em trocar experiências, 
conhecimentos. A gente sente uma certa resistência. (...) Na hora 
de fazer os encaminhamentos você começa a perceber os 
entraves da interdisciplinaridade, porque é aí que começa a 
chocar (D2).  
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É importante frisar que as dificuldades em relação ao trabalho 

interdisciplinar vão além da falta de diálogo apontada acima. Existe também uma 

certa confusão na hora de compreender a forma mesma de trabalhar com a 

interdisciplinaridade, o que nos traz a uma reflexão acerca das atribuições privativas 

das assistentes sociais. 

Eu acho que essa coisa de interdisciplinar ninguém sabe direito o 
que é, e fica um “samba do crioulo doido”. Todo mundo faz tudo e 
você perde um pouco da essência, do que é do profissional. Não 
só assistente social, mas cada profissional poderia desenvolver 
suas atividades privativas, que estão lá no código de ética de cada 
uma das profissões (F1). 

Aqui no CAPs-AD não existe assistente social, psicólogo, 
terapeuta ocupacional. Existe médico. O restante dos profissionais 
são todos TR (E1). 

De acordo com Bisneto (2007), na área de saúde mental, têm sido 

direcionadas para o Serviço Social algumas atividades que deveriam ser executadas 

por outros profissionais. O autor acredita que não há finalidades que expliquem essa 

“tendência”, mesmo porque, para o Serviço Social, “não existem estas delimitações 

a priori” (2007:137). Questionadas se realizavam atividades que não condiziam com 

as suas atribuições, as assistentes sociais se dividiram. Algumas afirmaram que 

apesar de haver uma demanda institucional para que fizessem tarefas que não 

correspondiam a sua profissão, elas faziam o questionamento e buscavam mostrar 

que aquilo não era atribuição de assistente social. Já outras admitiram realizar ou 

terem realizado atividades que não seriam de sua competência. Em todos os 

discursos a preocupação em não entrar na seara da psicologia foi uma constante. 

A interdisciplinaridade, pelo o que eu vejo, ainda não é uma coisa 
concreta. Então acaba que, como o psicólogo invade a sua seara 
e você não se coloca, a atuação do Serviço Social pode acabar 
entrando na seara de outras profissões (C2). 

Diante disso, percebemos que a problemática maior consiste em 

poder ou não se apropriar de novas práticas. De acordo com o que apresentamos no 

primeiro capítulo, o documento do CFESS/CRESS apresenta um quadro do Serviço 

Social na saúde mental que, muitas vezes, preza por uma prática voltada para a 

solução de problemas de ordem subjetiva do usuário.  
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No CAPS-AD a escuta é muito mais da afetividade. É a família 
que chega desesperada porque o filho tocou fogo na casa, e a 
mãe quer que a gente bote o filho internado... e aí é isso. Como 
tem uma rede que não atende lá fora toda a necessidade que 
existe, você acaba fazendo uma escuta de um outro patamar que 
eu não sei se é psicológico, se é de terapeuta ocupacional, se é 
de Serviço Social, realmente não sei. Mas certamente não é o que 
eu aprendi da faculdade (F1). 

Há uma forte tendência de psicologização dos serviços. Então 
dentre as dimensões da problemática da dependência, existe a 
questão da subjetividade, porque o homem é completo, a maioria 
deles tem uma necessidade incomensurável de psicoterapia, de 
escuta individual, porque a estima fica muito bagunçada. Esse é o 
relevo. O relevo não é a reinserção, não existe essa 
complementaridade. O relevo é a escuta, o acolhimento e não a 
perspectiva da reinserção (C1). 

No início do trabalho, apresentamos a corrente neoconservadora do 

Serviço Social na saúde, Serviço Social Clínico, que preza por uma intervenção 

baseada mais na psicologia do que nas correntes teóricas que vêm pautando a 

formação do Serviço Social. Durante o estágio de observação participativa e no 

discurso das assistentes sociais nas entrevistas, constatamos que o viés 

psicologizante, que comumente observamos nos serviços, parte, sobretudo, de uma 

demanda institucional. Por isso há a necessidade de ficar alerta e manter-se 

informada acerca de suas atribuições para não embarcar na tendência do Serviço 

Social Clínico. 

Me propõem a trabalhar com um viés clínico, eu é que não me 
permito, porque a proposta é essa, eu é que resisto. É muito doido 
o que eu vou dizer, mas eu acho que se eu seguir a proposta 
institucional, eu trabalho menos! É muito menos trabalhoso fazer 
um trabalho imediato do que estar fazendo interfaces com 
instituições para tentar responder algumas demandas de uns 
usuários; é muito menos trabalhoso fazer um grupo cidadania do 
que estar em fóruns de controle social, ou o que quer que seja, 
com a correlação de forças que existe. É muito menos 
desgastante ficar aqui dentro do CAPs protegido. [...] Então, eu 
acho que a proposta é clínica, agora, o desafio é você se 
posicionar perante isso, perante esse viés psicologizante (C1).  

Ainda que afirmem o cuidado em não fazer psicoterapia, na hora do 

diálogo, da escuta, existe uma certa confusão no tocante a uma metodologia que 

seja direcionada para o atendimento que identifique o usuário enquanto sujeito 

social, inserido na luta de classes, que tem necessidades múltiplas. Assim, algumas 

assistentes sociais, muitas vezes respondendo a uma demanda meramente 
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institucional, acabam direcionando suas ações mais para o lado afetivo e emocional 

da dependência química, do que para os determinantes sociais que o uso abusivo 

de drogas traz consigo. 

A gente trabalha buscando contribuir para a minimização das 
conseqüências decorrentes do uso de cada um. Por isso eu acho 
que a gente tem que procurar entender essas questões subjetivas 
dos usuários (A1). 

A exceção de uma profissional39, as demais frisaram o cuidado que 

se deve ter nas ações no CAPs-AD para não entrar na seara da psicologia. Mesmo 

porque durante o estágio de observação participativa foi possível verificar a 

demanda constante dos usuários para atividades de psicoterapia. Até mesmo pelo 

perfil dos usuários do CAPs-AD, há a necessidade latente de escuta e 

aconselhamento.  

Essa questão da prática terapêutica às vezes não tem como a 
gente correr. Eu me policio muito para não ter que fazer, porque 
quando a gente vê já está mergulhado num universo e aí em vez 
de você ajudar, você só está atrapalhando. Eu acho que isso não 
é função do assistente social, não (D1). 

De alguma forma a gente acaba entrando nesse ciclo também [do 
psicologismo] e isso me irrita profundamente. Eu percebo muito 
isso, principalmente, nos tais atendimentos de TR, porque os 
CAPs-AD não oferecem atendimento psicoterápico, que eu 
acredito que todo usuário deveria ter garantido dentro do CAPs-
AD (F1). 

Algumas assistentes sociais apontaram dificuldades em 

operacionalizar suas demandas profissionais quando ingressaram no serviço. 

Alegaram que o que aprenderam na academia não foi suficiente para dar conta do 

que está no concreto, no cotidiano dos serviços. 

No meu local de trabalho, na minha prática, eu aprendi muito 
mais. Quando eu comecei a remeter o que via na minha prática 
com os textos da academia, eu ficava “voando” em muitas coisas. 
Na academia você aprende muita conjuntura, você lê muito texto e 
a gente esquece da realidade, e a realidade é bem diferente (E1). 

                                                           
39

 Apenas uma assistente social afirmou trabalhar com uma linha denominada sociodrama, em que os 
usuários representavam dramaticamente algumas situações de suas vidas, como em um palco. Os 
demais componentes do grupo poderiam participar da dramatização, que depois seria discutida com 
todos os usuários que participaram do grupo. 
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Quando você sai da academia, você sai com uma visão muito 
crítica da questão política, da estrutura econômica, tudo isso que 
eu acho importantíssimo a gente ter toda essa visão, mas eu acho 
que falta o que vai lhe preparar para a sua atuação (A1). 

O que nos parece é que a dificuldade encontrada pelas profissionais 

traz consigo a reatualização do discurso de que o estudo teórico e a intervenção 

profissional não estão conectados. Isto geraria uma demanda de um saber 

específico na área, uma vez que a formação profissional em Serviço Social não seria 

suficiente para lidar com as demandas cotidianas dos serviços.  

O discurso acerca da importância do projeto ético-político – PEP do 

Serviço Social esteve presente em todas as entrevistas com as profissionais. 

Embora apenas algumas construíram argumentos críticos acerca da sua atuação no 

campo de álcool e outras drogas da rede de saúde do Recife. 

A contribuição do Serviço Social para a equipe de profissionais do 
CAPs é total. Principalmente com essa dimensão social que 
envolve a dependência, os prejuízos... é uma questão de classe, 
porque a maioria dos usuários que vem para cá são de uma 
classe desfavorecida economicamente, não houve estudo para 
eles. Então eu acho que tem todo um arsenal do Serviço Social, 
de leitura crítica, de articulação com outros assistentes sociais, de 
conhecimento de políticas públicas, tem toda uma perspectiva 
coletiva. (...) Pena que eu acho que seja subutilizado, porque é 
colocado para ter uma perspectiva individual (C1). 

O aspecto da subutilização do trabalho dos assistentes sociais foi 

percebido em alguns discursos das profissionais. Observamos que algumas 

atividades nas quais o assistente social, por sua formação profissional, deveria estar 

a frente muitas vezes são colocadas a segundo plano, ou outro profissional a 

executa. 

A título de exemplo, percebemos que em nenhum dos CAPs-AD 

visitados estava sendo realizada ou havia sido realizada há pouco tempo qualquer 

pesquisa para conhecer o perfil socioeconômico dos usuários, ou o quantitativo de 

usuários egressos dos serviços, ou qualquer outra temática que contribuiria para 

uma melhor qualidade dos serviços prestados40. É preciso acrescentar que algumas 

profissionais manifestaram o desejo em realizar pesquisas e estudos acerca das 

                                                           
40

 Embora a atividade de pesquisa não seja uma atribuição especifica do Serviço Social, trata-se de 
instrumento rico para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. 
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problemáticas mais freqüentes trazidas pelos usuários, mas afirmaram que não era 

possível realizar tais atividades porque o volume de trabalho era muito grande e 

ainda contavam com a deficiência de recursos humanos e materiais nas instituições. 

Em todas as instituições as profissionais reclamaram da dificuldade em garantir 

tempo para o estudo.  

Eu acho que há um campo muito vasto para desenvolver 
pesquisa, mas essa não é uma prioridade. Eu não vejo isso como 
uma questão de prioridade dentro da gestão (F1). 

Aqui tem coisas riquíssimas de fichas de anamnese onde você 
pode ter muita noção das dimensões da procura; porque veio ao 
CAPs. Eu acho que a anamnse precisa ser reformulada [...]. A 
triagem também pode render um “bom caldo”, de algumas coisas 
que a gente poderia reivindicar para eles. Mas não adianta dizer 
que o CAPs tem isso e aquilo se não há uma sistematização da 
prática (C1). 

A profissional acima traz a tona um tópico que pôde ser constatado 

no estágio de observação participativa da pesquisa. Existe uma série de livros onde 

devem ser anotadas as atividades cotidianas do serviço realizadas por todos os 

profissionais. Após os grupos, as triagens, os atendimentos de TR, os atendimentos 

por demanda espontânea por parte dos usuários ou seus familiares, sempre é 

necessário anotar os procedimentos e encaminhamentos dados nos processos de 

trabalho. Conta-se ainda com um arsenal de fichas que precisam ser preenchidas de 

acordo com o tipo de atendimento: são os prontuários, as APACs41, a ficha de 

triagem, entre outros. Esses registros, apesar de serem de fundamental importância 

para a comunicação entre os profissionais, uma vez que há modificação da equipe 

técnica a cada mudança de turno, são pouco sistematizados. Muitas vezes os 

registros ficam nos livros apenas obedecendo a um procedimento “burocrático” que 

deve ser tomado sempre que alguma atividade se finaliza. Essa atividade ao invés 

de servir para uma sistematização das demandas, problematizadas através de 

estudos e aprofundamento junto aos usuários e seus familiares, toma muito tempo 

dos profissionais e raríssimas vezes é utilizado como recurso terapêutico. 

A gente acaba entrando naquela coisa massificada, e não utiliza 
muito isso. A impressão que eu tenho é que aqueles dados que 
constam na triagem servem unicamente para o relatório final [...]. 

                                                           
41

 Os Laudos Médico para Exames de Alta Complexidade – APACs devem ser preenchidos pelos 
profissionais que fizerem a triagem nos serviços, independente de sua formação profissional. 
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É um dado quantitativo e não um dado para a qualidade do 
serviço ou para você, por exemplo, pensar em algumas 
alternativas para o melhor atendimento do usuário (F1). 

Você tem uma burocracia enorme que precisa dar conta. [...] O 
serviço não é informatizado, a gente está em um serviço de saúde 
que tudo é feito na mão. Então os dados se perdem, as 
informações se perdem. A demanda de atendimento é enorme e 
tudo você tem que burocratizar. Até mesmo internamente, a coisa 
do corpo a corpo, o trabalho com o usuário, a gente, às vezes, 
não tem condições de fazer porque tem que estar preenchendo 
papel o tempo todo (F1). 

Como vimos anteriormente, especialmente no tocante às atividades 

que precisam ser realizadas fora dos CAPs-AD, no território, poucos têm esta 

atividade garantida na grade de atividades semanais. Muitas profissionais 

reclamaram que não conseguem realizar atividades na comunidade, como visitas 

institucionais e domiciliares. 

Se a gente faz só uma visita por semana, o trabalho com a 
comunidade é muito pouco. A gente vive dentro do CAPs, isso é 
um fato. O máximo que a gente consegue fazer é trazer a 
comunidade para dentro do CAPs, através de palestrantes. Mas a 
gente não conhece o distrito sanitário (C1). 

A interação com a comunidade ainda é muito insuficiente. Uma 
coisa que a gente coloca sempre é a necessidade das ações 
“extra-muros”. A gente ainda não consegue fazer isso porque a 
gente tem uma equipe reduzida para a quantidade de usuários e 
ficamos muito centrados na ação focalizada dentro do CAPs, 
então a ação com a comunidade também fica muito pontual (E2). 

Infelizmente as atividades de interação com a comunidade ficam a 
cargo do redutor de danos, devido ao pequeno número de 
profissionais, ao grande número de atividades burocráticas e às 
outras atividades que você tem que exercer aqui dentro (A1). 

Além dos motivos apontados pela profissional, as dificuldades para a 

realização de atividades fora dos muros das instituições dizem respeito, 

especialmente, à quantidade de afazeres que são realizados dentro dos CAPs-AD e 

tudo o que envolve a execução dessas atividades. A título de exemplo, temos os 

grupos. A realização de um grupo demanda um tempo que vai além do grupo 

propriamente dito. Existem as tarefas que têm que ser realizadas antes do grupo 

acontecer, como planejamento do assunto a ser debatido, organização de material e 

pesquisa bibliográfica; e as tarefas que são realizadas após os grupos, como 
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anotações nos prontuários individuais42, anotações nos livros dos grupos, e as 

atividades de escuta e encaminhamentos que surgem como demanda no decorrer 

dos grupos.  

Quando você vem para a unidade para fazer um grupo você tem 
que se preparar, você tem que fazer leituras, tem que planejar as 
suas atividades, seu material.  Mas ainda assim, existe o olhar de 
que se pode fazer mais e mais (C2). 

No turno em que uma assistente social fica responsável pela 

execução de um grupo, dificilmente a profissional consegue realizar outra atividade 

que não esteja ligada ao grupo. Se, em média, cada profissional fica responsável por 

dois ou três grupos por semana, restam-lhe dois dias úteis para dar conta dos 

encaminhamentos que surgem no decorrer dos grupos, bem como para realizar os 

atendimentos de TR, de onde também surgem demandas que precisam ser 

problematizadas e encaminhadas. 

É aquela coisa: “você tem que ficar lá dentro, tem que ficar lá 
dentro”. E é só grupo, grupo, grupo. A gerência reclama que a 
gente só faz grupo. Mas só colocam a gente pra fazer grupo! (F1). 

Na maioria dos CAPs-AD quem faz as visitas domiciliares são os 

agentes redutores de danos, quando, na realidade, a capacitação para estas 

atividades é, por excelência, da profissional do Serviço Social, e as atividades dos 

agentes redutores de danos enveredam por outros caminhos diferentes da atuação 

da assistente social. 

O redutor de danos trabalha no sentido da sensibilização, de ver 
se o usuário quer reduzir, se quer vir para o CAPs, porque às 
vezes o usuário nem está no CAPs. Já eu trabalho no sentido de 
ampliar informações acerca daquele usuário. [...] Uma coisa que 
eu impus é que eu não ia verificar nada, que não me colocassem 
para ir porque um usuário esteja faltando, mas é pra ir no sentido 
de ampliar informações sobre aquele usuário, porque eu acho que 
esse é que deve ser o sentido da visita do assistente social (C1). 
 
Se tem o discurso de que todo mundo tem que fazer ações 
territoriais, mas por conta da grade de atividades, por conta da 
estrutura que se tem nos CAPs, a equipe técnica fica muito presa 
aqui dentro, e o redutor de danos fica fazendo mais essa ponte 
junto com a comunidade (D1). 

                                                           
42

 Com exceção dos grupos de tabagismo, os demais grupos são realizados com um quantitativo 
grande de usuários, chegando a até 30 pessoas, como acontece no CAPs-AD C. 
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As dificuldades se estendem aos passeios terapêuticos. Como 

dissemos no início deste capítulo, as condições estruturais para que os passeios 

sejam realizados são precárias. Segundo os relatos das assistentes sociais, é difícil 

conseguir meio de transporte. Ainda assim, os carros disponibilizados pela Prefeitura 

são insuficientes para o quantitativo de usuários que vão ao passeio. 

Eu já fiz passeio terapêutico, mas com muita dificuldade. São mais 
de trinta homens e a kombi só leva dez pessoas por vez. Então a 
kombi vai e volta, vai e volta, e a gente passa a tarde mais 
levando e pegando do que passeando. Então, a gente conhece a 
comunidade? Não. Faz trabalho com a comunidade? Não (C1). 

Como vimos, os limites estão postos no cotidiano dos CAPs-AD, 

seja para os trabalhos que precisam ser realizados fora da instituição, seja nas 

dificuldades de reservar tempo para estudos e pesquisas, ou em outras atividades 

que o profissional do Serviço Social não consegue realizar plenamente. Esses 

limites dizem respeito também à subutilização do trabalho do Serviço Social dentro 

dessas instituições, a qual já foi pontuada acima.  

Coisas simples como a questão da rede, eu poderia contribuir 
muito mais com as articulações, a questão dos fóruns sociais, a 
gente poderia estar participando mais ativamente disso. Não 
dizendo que o trabalho na unidade não é importante. É sim, claro. 
Mas eu acho que essa ação específica do Serviço Social tem um 
caráter coletivo e, às vezes, eu me sinto muito presa, muito 
subutilizada dento do serviço (C1). 

De acordo com o relato das profissionais, as assistentes sociais 

poderiam realizar atividades de articulações sociais com outras instituições, de 

controle social, participação em eventos, realização de palestras, etc., mas a 

quantidade de trabalho direcionada para atividades que não priorizam esses pilares 

dificultam essa realização. 

O Serviço Social está diluído nas outras atividades que não são 
específicas da sua profissão, então a gente fica com uma 
demanda grande. Além de fazer o grupo, tem que fazer o 
atendimento, tem que evoluir prontuário, tem que fazer laudo, tem 
uma série de atividades que acabam prendendo a gente dentro do 
CAPs (E2). 
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No CAPs a gente acaba assumindo umas atividades, quando a 
gente sabe que a gente poderia estar fazendo mais e mais das 
nossas atribuições mesmo. A gente poderia estar sendo muito 
mais aproveitada em outras ações, em outras atividades, artigos, 
produções, levantamentos, pesquisas, que a gente não consegue 
fazer (C2). 

Nos CAPs-AD os Projetos Terapêuticos Institucionais – PTIs 

deveriam apontar as diretrizes que as atividades na instituição deveriam seguir. 

Assim, as atividades junto aos usuários, bem como a proposta a qual o CAPs-AD 

está vinculado deve se encontrar no PTI, que é um documento de fundamental 

importância, cujas diretrizes trazidas por ele devem basear as discussões acerca 

das atribuições de cada profissional, bem como o direcionamento a ser tomado nos 

grupos com os usuários, suas famílias e nos atendimentos individuais. Entretanto, 

constatamos que há dificuldades também nessa seara. Dos seis CAPs-AD visitados, 

em nenhum conseguimos ter acesso ao PTI. De acordo com as profissionais e 

coordenadoras das instituições, os projetos existem, mas em nenhuma das vezes 

que foram requeridos foram colocados a nossa disposição. Todas as vezes que 

requisitávamos o documento, recebíamos a informação de que estava arquivado, 

que estava difícil de pegar naquele momento, mas que depois nos mandariam por e-

mail. Ainda assim, pedimos várias vezes para profissionais diferentes, mas em 

nenhum dos CAPs conseguimos ter acesso ao documento. Mesmo deixando nosso 

endereço eletrônico, nenhuma cópia de qualquer PTI nos foi enviada. 

Quando questionadas acerca do PTI, as profissionais davam 

respostas parecidas, demonstrando, na maioria dos casos, um estranhamento com 

relação ao conteúdo dos documentos. A assistente social D2, disse inclusive que no 

CAPs-AD em que trabalhava não existia PTI (sic). Para as demais, o referido projeto 

não fazia parte do cotidiano das instituições, estavam desatualizados ou, em alguns 

casos, era a cópia do PTI de outro CAPs-AD. O PTI do CAPs-AD C, por exemplo, foi 

formulado em 2004, sem ter sido revisto até hoje. 

Dito isto, lembramos que a trajetória de trabalho do Serviço Social 

no âmbito da saúde mental trouxe consigo várias conquistas tanto para a profissão, 

aumentando a demanda por profissionais na área e contribuindo para um 

reconhecimento maior da categoria, como para os usuários dos serviços de saúde 

mental, que passaram a ter suas demandas de ordem social problematizadas, e com 
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isso, o aumento da perspectiva de sucesso em seus tratamentos. Os CAPs-AD, 

conforme analisamos, apresentam-se como uma área de atuação do Serviço Social, 

particularmente, rica em potencialidades de trabalho para a categoria. São múltiplas 

as expressões da questão social que estão subjacentes ao uso, abuso e/ou 

dependência de drogas. Entretanto, os desafios para a prática profissional 

condizente com os princípios ético-políticos profissionais esbarram cotidianamente 

em dois grandes níveis: à nível macro, nos percalços de um serviço de saúde 

pública precário em suas infra-estruturas físicas e de recurso humanos; e, em um 

nível mais particular, correspondente aos serviços de álcool e outras drogas da rede 

pública, na predisposição institucional à psicologização das relações sociais e das 

expressões da questão social, carente de uma legislação concisa que de fato norteie 

a proposta de RD ao uso de álcool e outras drogas. 
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CONCLUSÃO 

 

As políticas sociais vêm sofrendo um processo de desmonte, fruto 

da minimização dos gastos públicos sociais. O incremento de estratégias focalistas 

nas políticas públicas de assistência, educação e, especificamente, da saúde, tem 

trazido sérias repercussões às pessoas que dependem do serviço público para 

atender às suas necessidades. Foi possível observar, durante a pesquisa de campo, 

algumas dificuldades que dizem respeito tanto aos usuários dos serviços e seus 

familiares, como aos profissionais dos CAPs-AD, fruto de uma conjuntura em que as 

prioridades giram em torno antes do mercado, do que do atendimento às 

necessidades sociais.  

A proposta de RD contemplada pelo Ministério da Saúde - MS, em 

2004, através de um documento intitulado Política de Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas, surgiu pari passo com a implementação dos CAPs-AD da 

cidade do Recife. Estes centros deveriam contemplar tal proposta em seus projetos 

terapêuticos institucionais – PTIs, a fim de operacionalizá-la no cotidiano das 

atividades dos serviços. Entretanto, cabe avaliar que, embora a iniciativa do MS em 

atentar para os princípios da RD, vislumbrando neles possibilidades diferenciadas de 

lidar com a problemática das drogas, o documento materializado pelo Ministério se 

constitui mais em uma “carta de princípios”. Trata-se de um documento que traz em 

seu bojo propostas genéricas em um discurso de valorização da pessoa humana, 

respeito pela liberdade individual e de escolha, a necessidade de ampliar o debate 

acerca do aumento do consumo de drogas na contemporaneidade, o 

questionamento de métodos tradicionais focalizados unicamente na abstinência, a 

necessidade de lidar com as singularidades condizentes a cada caso das 

problemáticas derivadas do uso de álcool e outras drogas, a importância da adoção 

de estratégias de RD, etc. Ainda que reconheçamos a necessidade da ampliação do 

debate acerca do tema e a importância fundamental do documento do MS, este 

ainda não contempla as normatizações e procedimentos necessários ao fazer 

cotidiano da clínica das drogas, como por exemplo, quais as ações possíveis de 
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serem realizadas quando a terapêutica indicada for substituição de uma droga ilícita 

por outra ilícita (maconha em substituição ao crack, ou a metadona pela heroína)?  

É importante lembrar que não se podem considerar como coerentes 

a legislação que norteia o trato da problemática das drogas atualmente e a referida 

Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas do MS. Enquanto 

a primeira atenta para a necessidade da busca de um mundo livre de drogas e 

propõe métodos ainda cerceantes das liberdades individuais, a segunda traz 

inovações quanto ao trato com o usuário, pautadas em novas reflexões acerca do 

entendimento do lugar que as drogas cumprem e cumpriram historicamente na 

sociedade, além da necessidade de desmistificar a imagem do usuário de drogas 

construída sob premissas morais. 

A ausência de nortes clínicos-assistenciais que contribuam para a 

operacionalização da proposta de RD é um dos principais problemas dentre os que 

foram identificados na pesquisa de campo. Justamente por se tratar de uma “carta 

de princípios” a Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas do 

MS não dá subsídios metodológicos para a efetivação da proposta de RD. A 

ausência de um arcabouço normativo (como portarias, resoluções, instruções 

normativas, etc.) que indiquem o modus operandi da proposta de reduzir danos ao 

uso de álcool e outras drogas contribui para o  fazer das diferentes práticas 

profissionais que compõem os CAPs-AD. 

Vale acrescentar que a falta de uma regulamentação complementar 

não contribui para a discussão sobre a proposta de RD entre os profissionais que 

estão na “ponta” dos serviços. A falta de um direcionamento estratégico do MS para 

a implementação da proposta de RD no cotidiano dos CAPs-AD, interfere, portanto, 

na qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

Em relação ao primeiro objetivo específico desta dissertação, que 

diz respeito à identificação das atribuições privativas das assistentes sociais, 

concluímos que a dinâmica das atividades nos CAPs-AD dificulta a identificação do 

que é privativo de cada profissional. Nos centros não existem atribuições privativas 

do Serviço Social, nem de outras especialidades, a exceção dos médicos. Não 

existem grupos que apenas as assistentes sociais realizam. Os atendimentos de TR, 

bem como os atendimentos por demanda espontânea, ou as visitas institucionais e 
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domiciliares são realizadas por todos os profissionais. O que existem são 

determinadas atividades que são delegadas ao Serviço Social pelo fato da profissão 

ser a mais capacitada para lidar com as problemáticas sociais. Assim, o grupo 

cidadania, o grupo família, os encaminhamentos para determinados serviços e 

benefícios são direcionadas para as assistentes sociais. Mas isto ocorre sem 

qualquer normatização de suas atividades privativas dentro dos centros. 

O que trouxemos acima leva-nos a reflexão acerca do segundo 

objetivo específico desta dissertação, a análise dos projetos terapêuticos 

institucionais. Os PTIs deveriam sinalizar as diretrizes de trabalho dos CAPs-AD. 

Entretanto, não foi possível atingir este objetivo específico, uma vez que não tivemos 

acesso aos PTIs. Tal fato se constitui em dado de fundamental importância, 

podendo, inclusive subsidiar o entendimento acerca das dificuldades apontadas 

acima com relação às atividades privativas dos profissionais. São as diretrizes 

trazidas nos PTIs, particulares a cada serviço, que fundamentam as discussões 

acerca das atribuições dos profissionais nos CAPs-AD. Concluímos que o norte que 

o PTI deveria dar às atividades dos CAPs-AD, na realidade, não acontece, o que 

contribui ainda mais para as dificuldades de implementação da proposta de RD nos 

CAPs-AD. 

O último objetivo específico desse trabalho pretendeu apontar os 

entraves postos para a operacionalização da proposta de RD nos CAPs-AD. De 

acordo com os dados empíricos de nossa pesquisa, observamos que as assistentes 

sociais dos CAPs-AD sabem da existência de uma proposta nova que vise reduzir 

os danos à saúde dos usuários de álcool e outras drogas, mas não sabem como 

operacionalizá-la; ou, muitas vezes, por falta mesmo de informação das 

profissionais, também fruto das limitações da gestão, ficam presas a um 

dicotomismo que alia um tratamento, de fato, frutífero, à interrupção do uso das 

drogas. Trata-se do reflexo ainda da adoção da abstinência como meta única para o 

tratamento de álcool e outras drogas.  

Como vimos no capítulo segundo, a prerrogativa fundamental da RD 

é que caso o indivíduo não queira, não possa, ou não consiga interromper o uso de 

drogas, terá acesso a informações e atividades que reduzam os danos provenientes 

desse uso. Portanto, é preciso que a profissional aceite que o indivíduo pode ou não 

interromper peremptoriamente o uso. Por isso, diante da cultura ainda forte de 
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abstinência e de “guerra às drogas”, a sensibilização da profissional quanto a esses 

parâmetros “novos” não pode ser negligenciada. É necessário que as profissionais 

que vão lidar com esse tipo de abordagem assimilem as prerrogativas da RD 

apontadas no capítulo segundo, quais sejam: o reconhecimento de que as drogas 

fazem parte da história da humanidade e que dificilmente será extinta; reconhecer 

que existem formas de minimizar os danos provenientes do uso de drogas tanto 

para o usuário, quanto para o meio em que este se insere; e, por fim, que as 

políticas repressivas não são eficazes. 

Constatamos, portanto, que a escassa qualificação e educação 

permanente dos trabalhadores dos CAPs-AD compromete a qualidade de 

assistência à saúde prestada. O que, invariavelmente, aconteceu nos centros 

pesquisados, foi que as profissionais de Serviço Social chegaram aos CAPs-AD sem 

preparo ou sensibilização para trabalhar com a proposta de RD, que, como vimos, 

traz aspectos inovadores, questionadores e polêmicos, que necessitariam ser 

exaustivamente debatidos e contemplados nos programas de educação em saúde 

das práticas com usuários de álcool e outras drogas. 

Como consequência, verificamos que a maioria das assistentes 

sociais dos CAPs-AD não tem uma compreensão teórica sólida da proposta de RD, 

e em decorrência disto tem dificuldade de implementá-las no serviços. As 

profissionais buscam informações sobre o que é e como fazer a RD em fontes 

diversas, através de pesquisas que fazem fora do ambiente de trabalho, e atuam de 

acordo com suas próprias interpretações. O resultado disto é uma mistura de 

metodologias distintas, pois como vimos, o direcionamento que cada CAPs-AD dá 

para as atividades se distinguem uns dos outros. 

Cabe frisar que, se por um lado, de acordo com o relato da 

assistente social D1 (vide item 3.3), o gestor sugeriu que fossem “trocados os pneus 

do carro com o carro em movimento” (sic), ou seja, que elas buscassem aprender a 

operacionalizar as atividades com usuários de álcool e outras drogas no cotidiano 

dos serviços, por outro, as deficiências de recursos humanos aliadas à precariedade 

da estrutura física dos CAPs-AD não permitem uma ação sistematizada de estudos 

e pesquisas dentro dos centros. 
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Outro problema verificado nos CAPs-AD diz respeito à questão de 

alguns centros manterem a abstinência como a principal meta para a alta, por 

exemplo. Especificamente, as assistentes sociais afirmaram que não conhecem os 

parâmetros que devem seguir para considerar se aquele usuário está progredindo, 

ou não, dentro da perspectiva de RD. Para a maioria das profissionais, a redução de 

danos e a abstinência não se complementam. 

Trazendo as reflexões para o aparato físico dos CAPs-AD do Recife, 

constatamos que a preocupação em diferenciar os serviços de CAPs dos demais 

modelos de atenção à saúde foi identificada. Como descrevemos no início do 

capítulo anterior, busca-se distanciar o centro de uma estrutura que lembre uma 

instituição de saúde comum. Nos CAPs-AD a preocupação de tornar o ambiente 

mais humanizado é nítida. 

Entretanto, no estágio de observação participativa, identificamos 

alguns percalços no tocante à estrutura física dos CAPs-AD. A falta de manutenção 

da infra-estrutura dos centros serve de entrave às atividades das profissionais e ao 

rendimento dos usuários em seus tratamentos. 

Segundo as profissionais, a atenção e os recursos destinados ao 

CAPs-AD quando do seu surgimento, não são os mesmos que se tem hoje. De 

acordo com as assistentes sociais, tal situação vem desmotivando as profissionais. 

Em decorrência das dificuldades encontradas para a operacionalização de suas 

atividades, algumas profissionais têm buscado transferência para outros serviços de 

saúde. 

O objetivo geral da dissertação procurou compreender qual o 

entendimento das assistentes sociais acerca da proposta de RD e suas 

contribuições para implementação da mesma nos CAPs-AD, dentro dos princípios 

ético-políticos do Serviço Social. Neste aspecto, concluímos que não obstante as 

dificuldades de entendimento acerca da forma de operacionalizar a proposta de RD 

em suas atividades, a maioria das assistentes sociais acompanhadas identificavam 

uma relação íntima entre a RD e a necessidade de viabilizar melhor qualidade de 

vida para os usuários. Identificamos, nos atendimentos das profissionais, a 

observação dos matizes sociais que levaram o usuário ao CAPs-AD. Em seus 

discursos foi possível perceber que as profissionais defendiam uma melhor 
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qualidade de vida para o usuário também como uma estratégia de modificação de 

seu comportamento perante a droga, uma vez que a situação de uso, abuso e/ou 

dependência de drogas está imbricado de múltiplas determinações, que, como 

vimos, podem ser sociais e/ou psíquicas. Para elas, as ações de “reinserção social” 

são fundamentais à eficácia da estratégia de RD. 

Assim, o acesso a bens e serviços públicos, direito do usuário, se 

constitui também como parte do tratamento do CAPs-AD e, portanto, das atividades 

de RD. As profissionais trabalham no encaminhamento a determinadas demandas 

dos usuários acreditando que, desta forma, contribuem para a modificação do 

comportamento dos mesmos diante do uso de drogas. O que pode se constituir em 

uma estratégia eficaz, pois, como vimos no capítulo segundo, a articulação com uma 

rede de serviços de diferentes funcionalidades é importante para o trabalho de 

prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas. 

Diante disso, todas as profissionais salientaram, em seus discursos, 

a necessidade do trabalho em rede com outros serviços, para os quais pudessem 

encaminhar os usuários de acordo com as demandas apresentadas. Não obstante 

isto, também foi transversal aos discursos as dificuldades de se trabalhar com esta 

rede, tal como se apresenta contemporaneamente, debilitada e insuficiente para 

atender às demandas dos CAPs-AD.  

De acordo com o discurso da maioria das profissionais e conforme 

percebido durante o estágio de observação participativa, o relevo maior que se dá 

nos CAPs-AD permanece sendo o da escuta, do acolhimento e da afetividade, em 

detrimento do trabalho junto às demandas de cunho social. Como vimos 

anteriormente, esta é uma tendência clássica que circunscreve os serviços de saúde 

mental, e que, embora se proponha uma nova perspectiva de tratamento, ainda se 

faz muito presente nas instituições. 

Constatamos que o entendimento teórico acerca do projeto ético-

político – PEP do Serviço Social esteve presente nos discursos das assistentes 

sociais acompanhadas, muito embora, a vivência desse PEP ficasse comprometida 

em decorrência, principalmente, da ausência de um pensamento crítico acerca da 

ação cotidiana dessas profissionais. Trata-se de um grande desafio posto às 

assistentes sociais, uma vez que a dinâmica das atividades nas instituições é 
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grande, ou seja, há muito trabalho e a lógica dos serviços requer que as 

profissionais dêem conta de cada vez mais trabalho, em decorrência da escassez de 

recursos humanos. 

Com uma equipe mínima de profissionais, bem como a grande 

quantidade de trabalho dentro dos CAPs-AD, compromete-se a ação no território, 

fora das instituições. Ao Serviço Social dos CAPs-AD têm sido conferidas atividades 

que outros profissionais poderiam realizar, em detrimento do deslocamento de 

atribuições cativas à categoria. Desta forma, as visitas institucionais e domiciliares, o 

conhecimento e a articulação junto à rede de serviços socioassistenciais, a 

articulação junto aos órgãos representativos da categoria, a participação em eventos 

de controle social juntamente com os usuários, entre outras atividades, ficam 

comprometidas. Tal situação nos remete às dificuldades em apontar as atribuições 

privativas das assistentes sociais nos serviços e a falta de um PTI que norteie essas 

ações. 

O compromisso com a radicalização da democracia, a defesa 

intransigente dos direitos humanos, a recusa de qualquer forma de autoritarismo, o 

reconhecimento da liberdade como valor ético central, a luta pela autonomia e pela 

expansão dos indivíduos, entre outras diretrizes trazidas com o PEP, aparecem mais 

nos discursos das assistentes sociais do que nas práticas. A vivência dessas 

diretrizes no cotidiano dos serviços, na maioria dos casos, fica subsumida por uma 

atuação carente de reflexões críticas e de mediações das singularidades das 

demandas dos usuários com as dimensões particulares e universais das relações de 

classe. Este estado de coisas torna-se permissivo à naturalização das dificuldades 

encontradas pelas profissionais, obliterando as possibilidades de superar os 

entraves a uma atuação profissional coerente com o PEP.  

Este aspecto pôde ser observado quando algumas profissionais 

afirmaram sentir dificuldades em articular as leituras críticas trabalhadas na 

academia com as demandas postas no cotidiano dos serviços. Para elas, a vivência 

do pensamento crítico no dia-a-dia fica difícil de ser concretizada, e a distância dos 

textos trabalhados em sua formação profissional com a atuação cotidiana, de acordo 
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com as mesmas, é gritante43. A dissociação da teoria com a prática representa a 

ausência de um pensamento reflexivo, crítico, capaz de articular as demandas que 

se apresentam cotidianamente com o movimento mais geral da sociedade 

capitalista. Dessa forma, o posicionamento crítico a respeito dos determinantes 

conjunturais que levaram os usuários aos serviços fica fragmentado, o que direciona 

a ação profissional para uma prática muitas vezes fragilmente embasada nos 

determinantes que ocasionaram as demandas daqueles usuários. Daí a distância 

entre o discurso coerente com o PEP do Serviço Social e uma prática direcionada às 

prerrogativas do mesmo. 

O entendimento do conceito dos usuários enquanto sujeitos 

complexos, que trazem uma multiplicidade de determinantes sociais aliados ao uso 

abusivo de drogas, fizeram-se presente nos discursos das profissionais. Entretanto, 

os embargos apontados acima, se colocam como entraves para uma 

problematização maior das demandas que subjazem esses determinantes. As 

dificuldades em realizar uma reflexão crítica acerca das problemáticas trazidas pelos 

usuários contribuem para a individualização das demandas dos mesmos. Desta 

forma, o entendimento de que as dificuldades dizem respeito a uma questão de 

classe fica subsumido pelas respostas imediatas que precisam ser dadas aos 

usuários. 

É demandado às profissionais respostas em curto prazo, com ênfase 

no imediato, local, singular. Por isso, a resposta meramente às demandas 

institucionais compromete qualquer possibilidade de reflexão crítica com finalidade 

de rompimento com a realidade macro, tal como está posto no PEP44. 

A importância fundamental de uma intervenção orientada pelo PEP 

reside na capacidade de compreender as demandas postas às assistentes sociais 

dos CAPs-AD a partir de uma perspectiva macrossocial. Desta forma, seria possível 

levar em consideração a dinâmica da sociedade em suas instâncias econômicas, 

culturais, sociais e políticas. Ainda assim, não se trata de excluir ou dar menos 

                                                           
43

 “Na academia você aprende muita conjuntura, você lê muito texto e a gente esquece da realidade, 
e a realidade é bem diferente” (E1 - vide item 3.5). 
44

 “Nunca é demais lembrar que o PEP do Serviço Social, sem prejuízo do respeito à pluralidade de 
proposições profissionais, tem uma direção social estratégica clara: uma direção essencialmente anti-
capitalista e anti-conservadora” (Rodrigues, 2003). 
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importância às subjetividades dos usuários, mas tampouco o viés institucional deve 

restringir-se a eles. 

Dito isto, depreendemos que o resgate de uma prática 

conservadora, voltada para a busca pelo reajustamento à sociedade não foi 

constatada. Ainda assim, podemos apontar algumas dificuldades observadas nos 

CAPs-AD, que encontram coerência com o que Rodrigues (2002) aponta como 

“ofensiva neoconservadora” nos serviços de saúde (vide item 1.4), quais sejam: 

 A dificuldade de manter reflexões críticas acerca do 

cotidiano profissional, que distancia a prática das assistentes sociais dos 

pilares da Reforma Sanitária e do PEP do Serviço Social - o que pode ser 

representado pelo não relacionamento da teórica apreendida na academia, 

com o cotidiano dos CAPs-AD. Para algumas profissionais o estudo teórico e 

a intervenção profissional não estão conectados (vide item 3.5); 

 Individualização e subjetivação das demandas e o 

conseqüente distanciamento da compreensão da questão de classe – 

embora represente a minoria, percebemos ainda o apelo para a solução de 

problemas de ordem subjetiva dos usuários, individualizando as suas 

demandas, como é o caso do discurso da profissional A1 (vide item 3.5). 

Considerando os aspectos subjetivos dos indivíduos primordialmente, em 

detrimento do viés social, o Serviço Social perde a dimensão totalizante da 

questão social. Ao perder de vista o que origina as múltiplas expressões da 

questão social, a profissão pode contribuir para a isenção da 

responsabilidade da existência de uma sociedade de classes na reprodução 

dessa desigualdade. 

Como resultado desta pesquisa, foi possível ratificar o pensamento 

de Bravo & Matos (2006) no tocante ao fato de que o discurso de grande parte das 

assistentes sociais é embasado no PEP, fazendo também referências às diretrizes 

da Reforma Sanitária, entretanto, há ainda dificuldades em trazer essas reflexões 

críticas para o cotidiano dos CAPs-AD. Assim, apesar de compartilhar do 

pensamento de que se faz necessário manter-se na defesa intransigente dos direitos 

da classe usuária, algumas profissionais acabam sobrepondo as necessidades 

institucionais em detrimento da operacionalização do PEP. 
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A formação intelectual, política e cultural das assistentes sociais é o 

caminho para uma prática profissional propositiva, coerente com os princípios 

norteadores do PEP. Este deve ser o direcionamento das atividades das 

profissionais nos CAPs-AD, pois, recorrendo ao discurso de uma delas,  

vão existir condições de trabalho desfavoráveis, condições de 
trabalho precárias. Isso tudo vai existir porque o nome disso é 
realidade, mas isso não é impedimento para que você imprima 
uma direção à sua prática. [...] Tem que estar atento à realidade o 
tempo inteiro, é preciso estudar o tempo inteiro. Porque na 
contradição você vai viver sempre, isso ninguém pode negar [...], 
mas quando você está atento para as armadilhas que estão 
postas, quando você procura ter um aprimoramento intelectual, as 
contradições e dificuldades vão existir, mas você vai imprimir a 
sua prática de forma crítica e vai estar atento, e se você tiver isso, 
vai ser possível você ter um posicionamento mais propositivo 
(C1). 

Dito isto, concluímos que a apreensão teórica do PEP do Serviço 

Social, apesar de ser importante, não é suficiente. O discurso de compromisso com 

a classe trabalhadora e com os princípios éticos e políticos da profissão deve vir 

acompanhado de um comprometimento cotidiano com a população usuária dos 

serviços. É neste sentido que se faz necessária a busca rotineira pela 

implementação dos pilares da proposta de RD. É fundamental compreender a RD 

enquanto instrumento de viabilização de direitos dos usuários dos serviços, 

buscando o aprimoramento intelectual nesta seara. Neste sentido, cabe às 

assistentes sociais, em articulação com as demais categorias que compõem os 

trabalhadores da saúde mental, lutar por melhores condições de trabalho, requerer 

qualificação junto aos gestores, bem como por iniciativa própria, além de procurar 

garantir o espaço das intervenções sociais nos tratamentos dos usuários de álcool e 

drogas.  

As políticas sociais e econômicas para a saúde devem garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação, e o assistente social cumpre um papel fundamental nesse processo. 

De acordo com o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ratificado na 

Constituição Federal de 1988, a saúde é o resultado das formas de organização 

social da produção, que podem gerar grandes desigualdades no nível de vida da 

população. Desta forma, o direcionamento da política de atenção aos usuários de 
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álcool e outras drogas não se desmembra do contexto mais global do 

direcionamento das políticas sociais no país, que, como vimos, minimiza seus 

recursos em favor de encargos econômicos para o sistema de capitais. Daí a 

importância de um profissional propositivo, capaz de apreender criticamente as 

dimensões políticas e ideológicas dos serviços, programas e políticas, dentre elas, a 

proposta de RD. 

Os serviços de CAPs-AD são espaços ricos e diferenciados de 

tratamento para os usuários com problemas relativos ao uso, abuso e / ou 

dependência de álcool e outras drogas. Trata-se do fruto de luta dos usuários, seus 

familiares e categorias profissionais comprometidas com o aprimoramento e 

humanização dos serviços de saúde mental. A manutenção dos princípios da RD e a 

busca pela ampliação de políticas públicas voltadas para os usuários se constituem 

em instrumento de luta coletiva desses sujeitos. O Serviço Social cumpre um papel 

de fundamental importância nesse processo, uma vez que, de acordo com Bisneto 

(2007) o melhor tratamento psiquiátrico e / ou psicológico é também o melhor 

tratamento social. 
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ANEXO I 

Entrevista semi-estruturada 

1) Há quanto tempo você trabalha com álcool e outras drogas? 

2) Há quanto tempo trabalha neste CAPS-ad? 

3) Trabalhar nesta área foi opção pessoal? 

4) Houve alguma capacitação anterior ao exercício profissional em álcool e 

outras drogas? Qual? 

5) Gostaria que você discorresse sobre o seu entendimento acerca da drogas na 

sociedade contemporânea e sobre a redução de danos. 

6) O que é o redutor de danos? Como se dá o trabalho dele aqui no CAPS?  

7) Gostaria que você falasse sobre o processo de implantação da Política de 

Redução de Danos aqui no CAPS.  

8) Quais as atividades realizadas pelo Serviço Social para atender a Política de 

Redução de Danos nesse CAPS?  

a.) Existem atividades específicas em relação a direitos?  

b.) Em relação à democratização da informação? 

c.) Em relação à interação com a comunidade? Como se dá o trabalho junto à 

comunidade? 

d.) O Serviço Social desenvolve alguma atividade de pesquisa no CAPS ou 

na comunidade? 

e.) Das atividades que o Serviço Social realiza existe alguma que você não 

acredita ser atribuição do assistente social? Se sim, quais? 

f.) Você acha que seu trabalho tem um caráter clínico / terapêutico?  

g.) Como você faz a relação de sua prática com a questão social? 

h.) Você participa de alguma instância de controle social, como o conselho 

gestor do CAPS, conselho de saúde, conferencias municipais de saúde? 

Por quê?  

9) Quais as atividades de grupo desenvolvidas?  

10) Como você avalia a importância da atuação do Serviço Social dentro dessa 

equipe?  

11)Como se dá o trabalho interdisciplinar nesse CAPS? 
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12)Você ouviu falar do documento lançado pelo conjunto CFESS/CRESS 

“Parâmetro para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”? Se sim, você 

participou do processo de construção desse documento?  

13) Vou concluir expondo duas linhas de pensamento de correntes teóricas 

distintas dentro do Serviço Social: 

a) Segundo a Associação Nacional de Psicanálise em Serviço Social Clínico, 

os(as) assistentes sociais são interventores(as) nas “desordens mentais, 

emotivas e incapacidades de desenvolvimento – trabalham na prevenção 

das disfunções de ordem bio-psico-social, estimulando a disponibilidade 

dos recursos sociais para a resolução dos problemas". Você concorda 

com essa afirmação? Por quê? 

b) De acordo com Vasconcelos (1999) há um fosso entre a intenção e o 

discurso dos assistentes sociais e o trabalho desenvolvido, principalmente 

no sentido de grande parte dos profissionais reforçarem os objetivos da 

instituição em detrimento do projeto ético-político profissional. Você 

concorda com essa afirmação? Por quê? 

14) Você tem alguma colocação a mais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


