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     RESUMO 

 

ALMEIDA, Dominique Nunes. Comunidades Terapêuticas na Rede de Atenção 

Psicossocial: as dinâmicas na implementação da política. 2021. 200 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas 

Públicas – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2021. Versão original.  

Esta dissertação visa contribuir para o debate sobre arranjos de implementação de 

políticas públicas e a interação entre atores estatais e organizações da sociedade civil 

(OSC). Para tanto, analisa os modos de articulação de Comunidades Terapêuticas 

(CTs), serviços que visam oferecer cuidados contínuos para adultos com uso abusivo 

de drogas, com a Rede de Atenção Psicossocial, no âmbito do Programa Recomeço, 

do estado de São Paulo. Em termos metodológicos, a pesquisa baseia-se em revisão 

da literatura, análise de documentos públicos e realização de entrevistas com 

burocratas estatais de diversos escalões e atores ligados às CTs, em particular 

funcionários de duas CTs selecionadas como estudos de caso. Os dados coletados 

por meio das entrevistas foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo. 

O referencial teórico baseia-se principalmente na literatura sobre CTs, Reforma 

Psiquiátrica e análise da implementação, com foco no mapeamento de arranjos 

institucionais. Os resultados indicam transformações importantes na relação entre as 

CTs e os órgãos de regulação e fiscalização: se, no primeiro momento, o Estado está 

bastante ausente e a FEBRACT ocupa posição central, após 2019 há um investimento 

em transformar as formas de regulação, tendo a COED um papel importante nesse 

processo. Essa dinâmica se apresenta como conflituosa devido a tensão entre 

histórico de desregulação e a tentativa recente de estabelecimento de parâmetros 

mínimos. Para responder a esses desafios, o estado utiliza diversos mecanismos que 

possibilitem a aproximação com essas instituições. Esses resultados permitem 

reforçar a complexidade e o hibridismo do processo de implementação em nível local 

e as dificuldades de regulação de serviços com diferentes configurações e 

envolvimento dos mais variados atores.   

Palavras-chave:  Arranjos institucionais. Análise de políticas públicas.  

                             Comunidades Terapêuticas. Implementação de políticas públicas 



ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Dominique Nunes. Therapeutic Communities in the Psychosocial 
Care Network: dynamics in policy implementation. 2021. 200 f. Dissertation (Master 
of Science) – Public Policy Management Program, School of Arts, Sciences and 
Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Original version. 

 

This dissertation aims to contribute to the debate on public policy implementation 

arrangements and the interaction of state actors and civil society organizations (CSO). 

Therefore, it analyzes the ways of articulation of Therapeutic Communities (TCs), 

services that aim to provide continuous care for adults with drug abuse, with the 

Psychosocial Care Network, within the scope of the Recomeço Program, in the state 

of São Paulo. In methodological terms, the research is based on a literature review, 

analysis of public documents and interviews with state bureaucrats from different levels 

and actors linked to the TCs, in particular employees of two TCs selected as case 

studies. The data collected through the interviews were treated using the content 

analysis technique. The theoretical framework is mainly based on the literature on TCs, 

Psychiatric Reform and implementation analysis, with a focus on mapping institutional 

arrangements. The results indicate important transformations in the relationship 

between the TCs and the regulatory and inspection bodies: if, at first, the State is quite 

absent and FEBRACT occupies a central position, after 2019 there is an investment in 

transforming the forms of regulation, having the COED plays an important role in this 

process. This dynamic presents itself as conflicting due to the tension between the 

history of deregulation and the recent attempt to establish minimum parameters. To 

respond to these challenges, the state uses several mechanisms that make it possible 

to approach these institutions. These results make it possible to reinforce the 

complexity and hybridity of the implementation process at the local level and the 

difficulties in regulating services with different configurations and involvement of the 

most varied actors. 

 
Keywords:  Institutional arrangements. Public policy analysis.  

                     Therapeutic Communities. Implementation of public policies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca compreender quais são os modos de interação das 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com os atores estatais, assim como a sua 

articulação com a rede pública local de serviços. Para isso, foca-se na relação das 

Comunidades Terapêuticas (CTs) com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no 

âmbito do Programa Recomeço, do estado de São Paulo. Essa pesquisa insere-se na 

discussão sobre modos de parceria entre estados e a sociedade civil.  As OSCs têm 

sido cada vez mais contratadas para fornecer políticas nas mais diversas áreas. 

Dessa forma, retira-se do Estado a exclusividade de ator principal, o que gera, aos 

governos, a responsabilidade de, ao mesmo tempo, contratar, regular e avaliar outra 

organização, que estão incutidas de variados atores e interesses a serem 

coordenados e processados na execução de uma política, sendo estas muitas vezes 

oferecidas ao mesmo tempo, pelo poder público e pelas organizações não-estatais, 

em um mesmo território (GOMIDE e PIRES, 2014; LOTTA, GALVÃO e FAVARETO, 

2016; LOTTA, 2019a). 

Nesse contexto, as CTs são definidas, segundo a Lei n° 3.088, que institui a 

RAPS, como serviços de saúde destinados a oferecer cuidados contínuos de saúde, 

de caráter residencial transitório, por até nove meses, para adultos com necessidades 

clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, 2011). 

Estas instituições representam um dos modelos de cuidado para pessoas que fazem 

uso problemático de álcool e outras drogas, e possui como objetivo específico a 

suspensão do uso pelos seus assistidos, a partir de uma transformação subjetiva, 

induzida por um conjunto de práticas e atividades realizadas em um contexto de 

isolamento social e total abstinência de drogas (SANTOS, 2018). 

Este modelo de cuidado das CTs está presente em diversos países, 

disseminado por iniciativas da sociedade civil, e guarda semelhanças com instituições 

que, historicamente, prestam serviços assistenciais a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, como abrigos e hospitais filantrópicos (SANTOS, 2018). Até 

pouco tempo atrás, não havia muitas pesquisas que se aprofundassem sobre estas 

instituições e sobre a efetividade do modelo terapêutico utilizado por elas. 
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Recentemente, o IPEA (2017), baseando-se em um cadastro de 2 mil CTs1, realizou 

um levantamento que possibilitou um maior acúmulo de informações sistemáticas 

sobre estas instituições. Tendo como base esta pesquisa, observou-se que as CTs 

estão presentes em todo o país, mas se concentram principalmente na região Sul 

(25,57%) e Sudeste (41,77%), localizadas em metrópoles/capitais (56,1%), preterindo 

majoritariamente as áreas rurais (40%) destas regiões, as áreas urbanas (16,1%) 

(IPEA,2017). 

O modelo de cuidado das CTs pauta-se no tripé: trabalho – disciplina – 

espiritualidade, e em uma rotina disciplinada, que abrange atividades de trabalho, 

práticas espirituais e/ou religiosas e técnico-científicos (médicos, psicológicos e 

socioassistenciais)2. Segundo o IPEA (2017), a cooperação mais frequente ocorre 

com instituições religiosas (52%). Os orgãos ou serviços públicos mais mencionados 

sãoos postos de saúde (50%) e hospitais públicos (39%), entretanto, a colaboração 

com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - tanto o AD como o geral - e 

equipamentos da assistência social pública são apontados por apenas 30% das CTs 

(IPEA, 2017). 

Essas instituições são percebidas como contrárias às noções que vigoram na 

Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) e na Política Nacional de Álcool e Outras 

Drogas (PNAD) (BRASIL 2003; BRASIL, 2004a). Nesse sentido, há resistências no 

campo contra a entrada das CTs na RAPS. De mdo geral, esses enfrentamentos 

ocorrem por meio de críticas proferidas pelos profissionais que trabalham no Sistema 

Único de Saúde (SUS), em especial os embutidos pelos ideais da Reforma 

Psiquiátrica, incluindo agentes do próprio Estado, situados em diferentes órgãos da 

burocracia estatal, em uma disputa sobre princípios terapêuticos e distribuição de 

recursos públicos entre eles (MACHADO, 2011; PIRES, 2018; SANTOS E PIRES, 

2019).  

Calcada em dissensos científicos, morais e simbólicos que atravessam o 

campo da saúde mental, essas disputas são travadas tanto no nível local, quanto no 

 
1 Organizado pelo Centro de Pesquisas em Álcool e outras Drogas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e o 

Laboratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia da UFRGS. 

2 Segundo o IPEA (2017), a espiritualidade e o trabalho (laborterapia) são métodos terapêuticos utilizados por 

95,6% e 92,9% das CTs pesquisadas, respectivamente. Além disso, os saberes técnicos-científicos se apresentam 
como práticas relevantes no dia a dia do serviço – psicoterapia em grupo (88,5%) e psicoterapia individual (84,6%) 
são os principais exemplos. 
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nível federal (SANTOS, 2018). A autora identifica dois grupos principais nesses 

embates: de um lado se encontram defensores das CTs na RAPS, com financiamento 

público, e de outro, grupos que desaprovam a participação e o financiamento destas 

instituições por acreditarem que elas não estão de acordo com as diretrizes definidas 

pelo Ministério da Saúde para a atenção com os usuários de álcool e outras drogas - 

como a crítica ao modelo proibicionista e a estratégia da Redução de Danos como 

alternativa (SANTOS, 2018). 

Soma-se a isso o aumento do financiamento público, com o efetivo repasse de 

recursos para as CTs a partir de 2011, e a baixa preocupação com fiscalização e 

controle destes serviços (SANTOS, 2018; SANTOS E PIRES, 2019). Esta busca por 

recursos financeiros exemplifica o processo de padronização e profissionalização das 

CTs, que cada vez mais procuram se adequar à legislação vigente, com o objetivo 

deobterem recursos públicos, em todas as instâncias administrativas/governativas, e 

por vias diversas: desde financiamento direto a vagas para acolhimento; até a isenção 

de tributos, por meio de títulos de utilidade pública e/ou certificação pelo SUS e SUAS 

(IPEA, 2017).  

Dessa forma, é inegável a expansão desses serviços nos últimos anos, com o 

recebimento cada vez maior de recursos públicos e de conquistas legislativas, que 

são importantes tanto para garantir o lugar destes na RAPS, quanto para assegurar a 

legitimação da metodologia de trabalho utilizada por estas instituições, frente às 

críticas presentes no campo.  Dessa forma, entende-se que as CTs se apresentam 

como uma das representações destas disputas, sendo oferecida como um modelo de 

cuidado alternativo aos usuários de Substâncias Psicoativas (SPAs).  

Essas distintas perspectivas, que perpassam a política de atenção ao usuário 

de álcool e outras drogas, são postas lado a lado na “linha de frente” da política. Exige-

se a articulação e integração dos pontos de atenção que compõem a RAPS na oferta 

de cuidado integral aos usuários de SPAs (BRASIL, 2011). Portanto, entende-se que 

as CTs necessitam de um alto grau de poder de convencimento, adaptação e arranjos 

para realizar a interação com os diversos serviços públicos localizados no território. 

Dessa forma, este trabalho parte da inquietação de entender os conflitos e as 

tensões que emergem na implementação da PNAD, centrando-se nas CTs vinculadas 

ao programa do estado de São Paulo de enfrentamento ao Crack, o Programa 
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Recomeço - uma vida sem drogas, criado em 20133. Esta parceria é prevista na 

legislação estadual, que busca reforçar a aproximação do estado com estas 

instituições, coordenando ações de indução, com o objetivo de efetivar a comunicação 

destes serviços com os demais pontos de atenção da rede, por meio das Diretorias 

Regionais de Assistência Social (DRADS) e dos Departamentos Regionais de Saúde 

(DRS)4. Além disso, estipula-se que as CTs só poderão acolher pessoas após 

avaliação prévia da rede de saúde, preferencialmente no CAPS AD, sendo este 

definido como a “porta de entrada” para o Programa (SÃO PAULO, 2017a).  

Entende-se, portanto, que há perspectiva de monitoramento e de fiscalização 

dessas unidades, possibilitando observar CTs que possuem um certo controle do 

poder público. Este controle privilegia a análise dos arranjos utilizados por estas 

instituições na interação com os serviços públicos. Esta configuração se apresenta 

como um cenário diferente do encontrado nacionalmente, onde uma das principais 

críticas implicadas as CTs se refere ao aumento de recursos públicos, sem o 

acréscimo  devido de instrumentos de fiscalização e monitoramento. 

Neste trabalho, se analisará o período de 2011 a 2019 devido, primeiramente, 

ao efetivo repasse de recursos públicos para as CTs no âmbito do Programa federal 

“Crack é Possível Vencer”, criado no ano de 2011. Além disso, há a polêmica inclusão 

destes serviços na RAPS (BRASIL, 2011), que institui as CTs como um dos pontos 

de atenção residencial de caráter transitório aos usuários de SPAs. Ademais, optou-

se pela delimitação do ano de 2019, pois já se observava que os direcionamentos da 

PNAD estavam em disputa, por mais que tivesse o comando de um governo dito de 

esquerda (2011 a 2016). Inclusive, no período de dezembro de 2016 a maio de 2019 

foram editados aproximadamente cerca de quinze documentos (portarias, resoluções, 

decretos e editais) que deram forma a “Nova Política de Saúde Mental’’ - Nota Técnica 

n° 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS - que se caracteriza por encerrar o fomento para 

o fechamento de unidades de qualquer natureza5, por questionar a efetividade do 

 
3 Criado em 2013, por meio do Decreto n° 59.164. Posteriormente, sofreu modificações através do 
Decreto n° 59.684, de 30 de outubro do mesmo ano. 

4 Com função de monitorar e orientar o processo de desligamento do acolhido junto as CTs, para que 
durante o período de acolhimento sejam articuladas ações de retorno junto ao seu município de origem, 
com vistas a sua vinculação aos demais serviços da RAPS (SÃO PAULO,2017a). 

5 Influenciados pelo movimento de luta antimanicomial, as ações que deram corpo à Reforma 
Psiquiátrica brasileira buscaram, através de normativos federais, o fechamento de instituições asilares, 
como os Hospitais Psiquiátricos. O intuito era fechar gradualmente os leitos nesses espaços, conforme 
avançasse a construção dos modelos substitutivos (como os CAPS) (BRASIL, 2001). Entretanto, a 
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modelo em vigor até 2017 e o direcionamento dessa política (CRUZ, GONÇALVES e 

DELGADO, 2019). 

Em termos metodológicos, realizou-se entrevistas semiestruturadas com o 

intuito de fornecer dados sobre os processos formais e informais que moldam os 

arranjos institucionais dessa política, no território pesquisado. Elas foram realizadas 

com burocratas de médio escalão (BME), presentes no núcleo da Coordenadoria 

Estadual de Políticas sobre Drogas (COED), sendo estes o Coordenador de Políticas 

sobre Drogas e um dos técnicos da Coordenadoria. Com isto, espera-se observar se 

há barreiras e/ou incentivos para esta articulação com a rede local e quais são os 

atores que interferem nessa relação. Ademais, as entrevistas também abrangeram os 

burocratas de nível de rua (BNR) que trabalham nas CTs e no serviço público ao que 

elas se relacionam6. O objetivo era observar quais são os fatores que acentuam as 

resistências e constrangimentos entre as CTs e os CAPS, assim como o que facilita 

esta relação. 

Além das entrevistas e da revisão bibliográfica, realizou-se um estudo de caso 

(YIN, 2001) sobre duas CTs vinculadas ao Programa, e analisou-se este material a 

partir da estrutura construída por Pires (2016) para mapear arranjos e seus efeitos 

nas capacidades e nos resultados das políticas. Compreender o processo das 

políticas públicas requer aprofundar o olhar nos arranjos institucionais que dão 

sustentação à implementação, conferindo importância às interações estabelecidas 

entre objetivos, atores e instrumentos, e pessoas que se encontram no local de 

operação (GOMIDE E PIRES, 2014; SANDIM E ASSIS, 2019). 

Em sua abordagem dos arranjos institucionais de implementação, o autor 

propõe cinco etapas; entretanto, nessa pesquisa se privilegiaram as três primeiras. 

Entende-se que, por meio destas, se conseguiu alcançar os objetivos perseguidos 

neste trabalho. A primeira etapa da abordagem implica descrever os objetivos da 

política em termos de seu tipo, temporalidade e focalização territorial; a segunda etapa 

é a identificação dos atores implicados e com algum nível de influência na 

 
partir de 2016, muda-se a direção da política e se encerra o fechamento desses leitos. Como citado em 
Nota Técnica do Ministério da Saúde em 2019: "Todos os Serviços, que compõem a RAPS, são 
igualmente importantes e devem ser incentivados, ampliados e fortalecidos. O Ministério da Saúde não 
considera mais Serviços como sendo substitutos de outros, não fomentando mais fechamento de 
unidades de qualquer natureza" (BRASIL, 2019) 
6 Privilegiou-se os profissionais que atuam nas CTs que irão ser analisadas, em especial os psicólogos 

e os assistentes sociais, por entender que este tem como atribuição profissional, relacionada a política 
de atenção psicossocial, o contato com a rede local para a assistência dos usuários de SPAs. 
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implementação; e a terceira fase é especificar os processos, mecanismos, espaços e 

instrumentos que arranjam a interação dos atores envolvidos na política (a soma de 

objetivos, atores e instrumentos configuram o arranjo da política em análise) (PIRES, 

2016). Portanto, mapeou-se as relações horizontais entre organizações da rede que 

servem como “porta de entrada” para o Programa Recomeço e as CTs e relações 

verticais entre as CTs e o estado. 

Esta pesquisa se justifica devido à lacuna analítica presente no campo de álcool 

e outras drogas, onde as CTs cada vez mais têm se expandido como um serviço 

alternativo, e até complementar, de atenção aos usuários de SPAs. Como observa 

Santos (2018), estas ganham relevância no ponto de vista da análise de políticas 

públicas em função de sua incorporação à oferta pública de cuidados a usuários de 

SPAs, tornando-as elegíveis a subsídios públicos, como benefícios fiscais e 

financeiros.  

Devido às disputas inerentes ao campo, grande parte dos estudos que focam 

nessas instituições realizam análises críticas sobre a sua participação na RAPS, 

porém não levam em conta o grau de permeabilidade e organização desenvolvidos 

por estes serviços. Consequentemente, há uma perda do ponto de vista de 

conhecimento e apreensão do campo de análise de políticas públicas, pois este é um 

ambiente  que envolve diversos atores, crenças, constrangimentos e incentivos. Como 

salienta Lotta (2019a), um dos pressupostos do estudo sobre implementação de 

políticas públicas é o reconhecimento dessa diversidade de atores e fatores que 

interferem e influenciam. Estes podem ser relacionados tanto a sistemas mais gerais, 

como a forma do Estado, crenças e valores desses atores, até organizacionais e 

relacionados aos indivíduos que atuam nas políticas (LOTTA, 2019a). 

Recentemente, é possível apontar um movimento de novos autores, em 

especial do campo de análise de políticas públicas, que passam a observar as CTs e 

o seu relacionamento com o estado e com os demais serviços da rede de atenção, de 

maneira direta, tendo-as como objeto de análise (como SANTOS, 2018; CORTEZ ET. 

AL., 2020; CORTEZ ET. AL. 2020a; BARROSO, 2020; RUI E FIORE, 2021) e indireta, 

através dos tipos de relacionamentos que emergem na rede (SANTOS E PIRES, 

2019; PIRES ET. AL. 2020; SANTOS E PIRES, 2020). Estes estudos auxiliam na 

compreensão das dinâmicas que envolvem estas organizações e demonstram o 

potencial do campo de análise de políticas para lidar com problemas complexos, sem 

que se inviabilize a diversidade de atores, vínculos e arranjos inerentes à política.  
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Portanto, na busca de contribuir com esse debate recente, parte-se do objetivo 

de analisar as CTs com as lentes de análise das políticas públicas. Em especial, com 

o olhar na implementação a nível local, visto que este estudo permite entender a 

política como ela é, e possibilita olhar para o momento específico de materialização 

e/ou concretização das políticas (LOTTA, 2019a). 

Sendo assim, se buscará contribuir para os estudos que analisam as relações 

entre o Estado e as OSCs na provisão de políticas públicas, por meio da literatura 

incipiente que trata sobre as CTs na RAPS, sua interação com a rede local e os 

modelos de articulação. Por conseguinte, espera-se contribuir também para literatura 

que arranjos de implementação institucionais e relacionais, e para os desafios de 

cooperação entre atores, analisando quais são as barreiras e/ou incentivos para que 

as CTs interajam com os demais pontos de atenção da rede local. Destaca-se que 

conhecer os arranjos institucionais construídos abre caminhos para pensar modelos 

e estratégias que respeitem a diversidade local e a característica de cada política 

(PIRES, 2016). 

Os casos estudados nesta pesquisa de mestrado referem-se a duas CTs que 

possuem similaridades e diferenças relevantes. Essas instituições possuem um 

histórico institucional semelhante, se tratando da sua fundação. E suas diferenças 

abrangem a localização territorial e os diferentes graus de recebimento de recursos 

estaduais pelo Programa Recomeço, por exemplo. Além disso, os municípios a que 

elas se integram e, consequentemente, terão que se articular através da rede de 

serviços, também apresentam diferenças que podem interferir na dinâmica 

institucional das CTs pesquisadas. A CT1 se localiza em Arujá, que possui poucos 

serviços direcionados à atenção psicossocial, com um CAPS recente na região. A CT2 

se localiza no município de Santo André, onde a RAPS apresenta uma variedade de 

serviços e aparenta ter um histórico de inovação no campo da saúde mental em 

alinhamento com a Reforma Psiquiátrica7.  

 
7  No município de Santo André houve o investimento em aumentar a rede de serviços substitutivos, com a 

presença de dispositivos de atenção psicossocial, como CAPS III, leitos em Hospitais Gerais e CAPS Infanto-
Juvenil). Destaca-se a fala do prefeito do município, Paulo Serra, em 2017, na inauguração de mais uma 
residência terapêutica: “Nossa cidade foi a primeira do Brasil a adotar os Serviços Residenciais Terapêuticos, em 
1999. Estamos dando continuidade a um projeto que é importante porque cuida das pessoas com humanidade. 
Nossa gestão assumiu e aceleramos o processo para que esses munícipes que viviam em hospitais psiquiátricos 
voltassem para a cidade e mais que isso, para um ambiente que os trate com dignidade. Nós somos destaque na 
luta antimanicomial e vamos trabalhar para continuar sendo referência nessa e em outras políticas públicas” 
(FONTES, 2017a) 
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Percebe-se que, desde seu início, o Programa Recomeço ignorou os 

questionamentos e buscou incorporar as CTs na rede estadual, aumentando os 

valores repassados e os convênios. Entretanto, o monitoramento e a fiscalização 

foram deixados a cargo da OSC gestora, a Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas - FEBRACT. Essa é uma parceria firmada através de licitação, que dura 

desde o começo do Programa, mas que vem sofrendo um equilíbrio de forças a partir 

das mudanças na coordenação e na equipe técnica do COED em 2019. Estas 

tranformações causaram tensões entre esses diversos atores.  . As principais 

mudanças referem-se a valorização do saber técnico, por meio da obrigatoriedade de 

profissionais da psicologia e do serviço social no quadro de funcionários das CTs, os 

incentivos para contratação de profissionais de nível superior, e o perfil das 

capacitações, focadas em aprimorar os instrumentos técnicos utilizados pelas CTs na 

entrega do serviço. Soma-se a isso a pactuação do Marco Referencial Técnico de 

Atendimento e Intervenção nos Serviços de Acolhimento Ofertados em Comunidades 

Terapêuticas do Programa Recomeço, pactuado em 2019. De acordo com os dados 

obtidos, a formação desse documento se deu de maneira conjunta entre os CAPS, as 

Diretorias Regionais, a FEBRACT e a Secretaria de Desenvolvimento Social.  

Este trabalho se organiza em torno de quatro capítulos, além desta introdução 

e das considerações finais. O capítulo dois, Arranjos institucionais e implementação 

da política, busca trazer um panorama geral da análise das políticas públicas e dos 

estudos sobre a implementação de políticas no Brasil, assim como salienta os 

pressupostos dos estudos do campo e o reconhecimento da diversidade de atores, 

instrumentos e ambientes institucionais que constrangem e moldam as ações 

governamentais. A construção do quadro teórico também inclui uma revisão sobre o 

conceito de arranjos institucionais. O terceiro capítulo tem o objetivo de apresentar o 

campo de estudo, atores e principais disputas pelos modelos de atenção ao usuário 

de SPAs a nível nacional; assim como apontar as principais mudanças legislativas 

que se aprofundaram nos últimos anos, cobrindo desde 2011 com o programa federal 

Crack é Possível Vencer. Além disso, se apresentará os pontos da formação dessa 

rede, incluindo as principais competências dos CAPS, e as diversas perspectivas que 

estão em disputa em todos os níveis da política. Concomitante, se apresentará uma 

caracterização das CTs brasileiras. Assim como, destaca-se a Rede de atenção no 

estado de São Paulo - Programa Recomeço, com a pretensão de contextualizar o 

Programa desde a sua criação em 2013.  
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No capítulo quatro, se apresentará os atores entrevistados para esta pesquisa, 

suas características, principais funções, assim como os aspectos importantes dos 

locais em que atuam. O capítulo cinco reúne os resultados dessa pesquisa, incluindo 

as novas dimensões do Programa com a troca da gestão do COED, a preocupação 

desta com a técnica e mudanças nas formas de supervisão. As barreiras e incentivos 

na articulação em rede, assim como a formação dos arranjos institucionais 

construídos para a articulação em rede dos serviços pesquisados também compõem 

o capítulo. Além disso, conta-se com as percepções das CTs em relação ao Programa 

Recomeço, as vantagens para a participação no programa estadual, as resistências e 

barreiras destacadas. Ademais, esta introdução se dividirá em mais uma seção, além 

desta que trata sobre a descrição inicial do processo de pesquisa. A seção 1.1 

apresenta a metodologia, com suas escolhas e processos construtivos e conceituais. 

 

1.1. Metodologia 

 

O presente trabalho priorizou a abordagem qualitativa, por acreditar que esta 

seja a melhor abordagem para responder à pergunta de pesquisa que guia esta 

investigação, permitindo a compreensão em profundidade do objeto em questão. 

Realizou-se trabalho de campo exploratório através da participação na pesquisa de 

parceria do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), coordenado pela Prof.ª Gabriela 

Lotta da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a COED. A experiência, iniciada em 

novembro de 2019, foi um marco importante para o amadurecimento da pergunta de 

pesquisa e de aproximação com as CTs no estado de São Paulo. A partir disso, foi 

possível desenvolver meu próprio campo para a pesquisa de mestrado e selecionar 

dois casos que auxiliam a responder as perguntas de pesquisa. Para tal, são utilizadas 

técnicas de levantamento de dados primários e secundários, tendo como ponto de 

partida a participação das CTs na RAPS, no ano de 2011 até 2019. 

Os dados secundários foram coletados por meio de revisão bibliográfica. 

Segundo Gil (2002), ela é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos e pode ser entendida como 

um processo que envolve várias etapas. Esta análise abordou obras de referência, 

periódicos científicos, teses e dissertações e anais de encontros científicos, com 

pesquisas no campo de álcool e outras drogas; de implementação de políticas 

públicas - internacionais e nacionais; e estudos advindos do campo das ciências 
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políticas, saúde e assistência social, que possuíam semelhanças analíticas com o 

processo pesquisado. Ademais, buscou-se também em documentos federais e 

estaduais que abordam o tema – como A Política do Ministério da Saúde para atenção 

integral à usuário de álcool e outras drogas (2003); publicação Saúde Mental no SUS: 

os centros de Atenção Psicossocial (2004); Relatório de Inspeção Nacional das 

Comunidades Terapêuticas (2017); dentre outros. 

A revisão bibliográfica sistemática foi realizada para considerar os trabalhos 

que tratam sobre às CTs. Este ainda é um campo pouco estudado, se comparado aos 

estudos que focam a análise nos demais serviços da rede, portanto também foram 

consideradas dissertações e teses que abordam o tema. Utilizou-se como instrumento 

o Portal de Busca da USP. Essa escolha partiu de dois motivos principais: 1) ser um 

serviço confiável, de fácil navegação; 2) ser um sistema integrado, que me permitiu 

conhecer pesquisas nacionais e internacionais. O termo de busca utilizado foi 

Comunidades Terapêuticas, com recorte temporal de 2011 até 2019. O fechamento 

da busca até o ano de 2019 ocorreu, principalmente, porque este foi o ano de início 

da revisão.  

Dessa forma, encontrou-se 27 dissertações e teses. Destes, 11 foram 

descartados por não estudarem sobre comunidades terapêuticas, restando 16 

documentos. Após a realização de uma primeira leitura cuidadosa desses trabalhos, 

3 deles foram descartados, pois, por mais que falassem sobre as CTs, estas não eram 

o foco da análise. Portanto, 13 pesquisas foram revistas e fichadas para, 

posteriormente, delimitar as suas contribuições. Separou-se este material coletado 

em: objetivos; ano; resultados; contribuições; área do conhecimento. Essa revisão 

serviu como uma introdução aos diferentes entendimentos, das mais variadas áreas, 

sobre o objeto de estudo: as comunidades terapêuticas.  

Cabe ressaltar o trabalho de Machado (2011), que realizou um estudo de caso 

em uma CT e trouxe contribuições importantes sobre as relações desenvolvidas 

nesses serviços com a RAPS. Assim como o trabalho de Perrone (2019), que é gestor 

Geral de uma grande associação do campo, a FEBRACT. Por mais que não seja o 

foco de sua pesquisa, o autor traz a importante visão do campo das CTs. Destaca-se 

também a ênfase do campo de Saúde Pública no curso de capacitação promovido 

pelo SENAD para profissionais que trabalham em CTs - CAPACITACT - voltando-se 

para uma análise sobre continuidade e descontinuidade dentro da modalidade EAD e 
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sobre o perfil dos profissionais que realizam o curso (OLIVEIRA, 2015; NUNES, 2015; 

e CARRIEL, 2016).  

Os dados primários incluíram a realização de entrevistas semiestruturadas, que 

podem ser definidas como uma série de perguntas abertas, feitas verbalmente em 

uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de 

esclarecimento (LAVILLE E DIONE, 1999). Estas foram realizadas com o intuito de 

fornecer dados sobre os processos formais e informais que moldam os arranjos 

institucionais dessa política, no território pesquisado.  

Essas entrevistas foram realizadas com burocratas de médio escalão (ABERS, 

2015; CAVALCANTE E LOTTA, 2015), atuantes no campo de álcool e outras drogas, 

assim como burocratas de nível de rua que trabalham nas CTs e nos serviços públicos 

aos que elas se relacionam. Com os burocratas de médio escalão, teve-se o objetivo 

de observar se há barreiras e/ou incentivos para esta articulação com a rede local, e 

quais são os atores que interferem nessa relação. Com a burocracia de nível de rua, 

observou-se quais são os fatores que acentuam as resistências e os 

constrangimentos entre as CTs e os CAPS, assim como fatores que facilitam esta 

relação. 

Para os fins deste trabalho, os atores de médio escalão foram representados 

pelo núcleo da COED, regulamentada pelo Governo através do Decreto n.º 57.049 de 

2011, que trabalha diretamente com o Programa Recomeço. Estipula-se, no referido 

decreto, que a COED é integrada por: I - Coordenador de Políticas sobre Drogas; II - 

Comissão Estadual para Assuntos referentes a Bens Apreendidos do Tráfico de 

Drogas - COMBAT; III - Comissão Multidisciplinar Intersecretarial; IV - Câmara 

Técnica de Políticas sobre Drogas; e V - Observatório Paulista de Informações sobre 

Drogas. Tendo em vista as funções desempenhadas por estes integrantes, foram 

entrevistados o Coordenador de Políticas sobre Drogas e a Câmara Técnica de 

Políticas sobre Drogas8. O primeiro em razão das suas atribuições, que abarcam a 

promoção, elaboração, coordenação e acompanhamento de programas, projetos e 

atividades desenvolvidas. Ademais, percebeu-se que, durante as reuniões com a 

COED e as capacitações realizadas no âmbito da pesquisa com o NEB/FGV, o mesmo 

 
8 Os demais integrantes da COED, apesar de se mostrarem importantes para o funcionamento da coordenadoria, 

possuem atividades mais distantes do objetivo desta análise, portanto, optou-se por não os abarcar nos atores 
que serão entrevistados.  
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se mostrou envolvido com o Programa e com os serviços que compõem essa rede, 

se destacando como um possível “ator-chave” para este processo.  

Se buscou também a realização de entrevistas com profissionais que compõem 

a Câmara Técnica de Políticas sobre Drogas, que é composta de profissionais 

especializados com histórico de ações na área9 e, dentre outras atribuições10, é 

responsável por assistir e certificar, mediante parecer conclusivo do Conselho 

Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED, as CTs do Estado de São Paulo.  

As atividades realizadas pela pesquisa com o NEB/FGV constituíram-se em 

visitas a duas CTs conveniadas ao Programa Recomeço, reuniões com a COED, 

acompanhamento das capacitações e entrevistas com os profissionais dessas 

entidades (psicólogos e assistentes sociais) na cidade de São Paulo e Ribeirão Preto. 

Foram realizadas em torno de 65 entrevistas com profissionais de 44 CTs (66,6% dos 

serviços credenciados pelo governo do Estado de São Paulo), de maneira presencial, 

com a utilização de um roteiro semiestruturado e a aplicação de vinhetas11. Destaca-

se que as entrevistas foram realizadas durante essas capacitações, através de um 

pedido feito pelo COED para com estes profissionais.  

Os principais pontos da capacitação se concentraram em apresentar os 

normativos e os serviços que deverão estar em interação com as CTs, reforçando a 

metodologia técnica do Programa e o local de destaque desses profissionais dentro 

da instituição. Além disso, apresentou-se o novo sistema informatizado para estes 

aparelhos, que torna possível acompanhar o prontuário do acolhido e seu histórico em 

outros serviços, e trouxe os aprimoramentos do Plano de Atendimento Singular (PAS), 

com dinâmicas em grupo para ensinar a utilizá-lo.  Esta experiência propiciou observar 

as CTs em uma realidade de plena interação com o poder público estadual, onde a 

regularização e a fiscalização está sendo realizada “de perto” pelos agentes do 

estado.  

Ademais, por meio da participação na pesquisa coordenada pelo NEB/FGV, 

pôde-se notar a relevância dos profissionais do núcleo da COED entrevistados, sendo 

 
9  Esta atribuição se dá mediante a convite do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
compreendendo, entre outros, representantes:  de Universidades Públicas e Privadas; da área da 
saúde; do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC (SÃO PAULO, 2011). 
10 As outras ações incluem:  gerir e controlar o fluxo das informações técnicas recebidas pela 
Coordenação; assessorar tecnicamente o Coordenador de Políticas sobre Drogas; e exercer outras 
atividades que lhe forem determinadas pelo Coordenador de Políticas sobre Drogas, de interesse para 
a adequada execução das atribuições da Coordenação (SÃO PAULO, 2011) 
11 Anexo B e Anexo C. 



24 
 

estes os responsáveis por apresentar o trabalho do Recomeço e por dar a capacitação 

nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto12. Portanto, a referida pesquisa permitiu a 

aproximação com o campo e o reconhecimento da diversidade de dinâmicas que 

envolvem a implementação da política e a sua manutenção. Assim como destaca-se 

o envolvimento de uma gama de atores, que causam efeitos na interação dos serviços 

da RAPS e na interação com o poder público, constrangendo ou incentivando essas 

relações. 

No caso desta pesquisa de mestrado, foram utilizadas informações da pesquisa 

do NEB/FGV e coletadas outras informações específicas, a partir da seleção de dois 

casos para estudo. A tabela 1 apresenta a relação de todos os entrevistados para esta 

pesquisa:  

 

Tabela 1 - Relação das entrevistas realizadas 

Entrevistas COED 

entrevistados Data/tipo Total 

E1a 

Julho/2020 - pesquisa 

NEB 1 

E1b 

 Agosto/2020 - 

dissertação 1 

E2a 

Julho/2020 - pesquisa 

NEB; 1 

E2b 

Agosto/2020 - 

dissertação 1 

entrevista CT 1 

assistente social 

1 Outubro/2020 

1 

Psicólogo 1 Outubro/2020 

Fundador 1 Outubro/2020 

 
12 Refiro-me às capacitações técnicas anteriormente mencionadas, em que a equipe da pesquisa realizou 

entrevistas com os profissionais de serviço social e psicologia. Não há conhecimento se as demais capacitações 
são realizadas por esta Câmara.  
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entrevista CT 2 

Fundador 2 Outubro/2020 1 

   

assistente social 

2 Outubro/2020 1 

CAPS AD - Alto Tietê (porta de entrada CT1) 

CAPS 1 

(assistente social) 

Agosto/2020 

1 

CAPS 2 

(oficineiro) 

Agosto/2020 

1 

FEBRACT 

Supervisor 1 Agosto/2020 1 

Supervisor 2 Setembro/2020 1 

Entrevistas de reconhecimento/exploratórias 

Psiquiatra (centro 

de internação - 

Recomeço 

Helvétia) Setembro/2020 1 

Profissional de 

enfermagem 

(centro de 

internação - 

recomeço 

Helvétia Setembro/2020 1 

agente redutor de 

danos (OSC- é de 

lei) Setembro/2020 1 

usuário dos 

serviços de AP Setembro/2020 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Cada um dos entrevistados, assim como as suas características e descrição de 

suas principais funções, serão apresentados no capítulo quatro desta pesquisa. Para 

a análise do material coletado, utilizou-se como técnica metodológica a Análise de 

Conteúdo (Bardin, 1977). Para a autora, esta é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, portanto, não é um instrumento, mas sim um leque de apetrechos 

que auxiliam o pesquisador a compreender o vasto campo das comunicações 

(BARDIN, 1977, p. 31). Como salienta Bardin (2006, p.9), essa análise permite oscilar 

entre dois polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. Portanto, 
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permite a flexibilidade necessária às análises qualitativas, sem com isso, perder os 

critérios de validação tão importantes para a pesquisa científica.  

Destacam-se as diferenças entre a análise de conteúdo e a análise documental. 

Em linhas gerais, o objetivo desta última se relaciona ao trabalho com documentos, 

apresentando de maneira condensada a informação para consulta e armazenagem, 

enquanto a análise de conteúdo permite a manipulação de mensagens para 

evidenciar os indicadores que permitam inferir em outra realidade, que não a da 

mensagem (BARDIN, 1977, p. 46). 

 Para conseguir elucidar o que vai além das mensagens, segue-se as fases da 

análise de conteúdo expressas por Bardin (1977), que se organizam em polos 

cronológicos: a) pré-análise, b) exploração do material; c) o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. Destaca-se a existência de outras etapas consideradas 

por outros autores, como bem exemplificam Mozzato e Grzybovski (2011). Entretanto, 

essa é a esquematização mais utilizada pelos pesquisadores no Brasil, quando nos 

referimos a análise de conteúdo, o que permite a abrangência de análises que utilizam 

a mesma técnica, sucedendo na possibilidade de aprendizado e comparação com as 

demais pesquisas (MOZZATO E GRZYBOVSKI, 2011). 

Dessa forma, caracteriza-se a pré-análise como o momento em que se 

selecionam os documentos e se sistematizam as ideias iniciais.  Essa fase, em geral, 

possui três missões, que apesar de não seguirem necessariamente uma ordem 

cronológica, possuem ligações entre si. São, portanto: a) a escolha dos documentos 

a serem submetidos à análise; b) formulação das hipóteses e dos objetivos; c) 

elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final (BARDIN, 2006, 

p.95). Ainda, a autora destaca que a pré-análise pode ser dividida em quatro partes: 

I) leitura flutuante, que é o momento que se conhece o texto e estabelece-se contato 

com os documentos da coleta de dados, deixando-se invadir por impressões e 

orientações; II) escolha dos documentos, onde demarca-se o que será analisado; III) 

formulação das hipóteses e objetivos; IV) referenciação dos índices e a elaboração de 

indicadores; e V) preparação do material (BARDIN, 2006). 

A segunda fase consiste na exploração do material, e é o momento em que se 

deve pensar a sua codificação. Como salienta Bardin (2006, p. 101) esta etapa 

consiste em operações de codificação, desconto ou enumeração, em função das 

regras previamente formuladas na etapa anterior, sendo realizada, portanto, a 

administração sistemática das decisões tomadas. A terceira fase destina-se ao 



27 
 

tratamento dos resultados, de maneira que sejam significativos e válidos (BARDIN, 

2006, p. 101). Portanto, as informações destacadas permitirão a realização de 

interpretações inferenciais, sendo este o momento da intuição do pesquisador para 

uma análise reflexiva e crítica, que permite adiantar interpretações a respeito de 

objetivos previsto previamente ou de descobertas inesperadas (BARDIN, 2006; 

MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011).  

Para Bardin (2006, p. 103) tratar o material é codificá-lo, e codificar é 

transformar os dados brutos do texto para que o pesquisador possa alcançar a 

representação desse conteúdo ou conseguir esclarecer características que podem 

servir de índices. Sendo assim, por meio de recortes, enumerações e agregações, é 

possível imprimir sentido ao campo das comunicações (BARDIN, 2006).  Após a 

codificação dos dados brutos, deve-se produzir um sistema de categorias. Esta não é 

uma etapa obrigatória da análise de conteúdo, mas a maioria dos procedimentos de 

análise se organizam ao redor desse processo (BARDIN, 2006, p. 117). 

O primeiro objetivo da categorização é fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos, sob um título genérico, em razão de 

características comuns destes elementos (BARDIN, 2006). A autora aponta que o 

critério de categorização pode se dar de quatro formas: 1) semântico:  por meio de 

categorias temáticas; 2) sintático; 3) léxico; e 4) expressivo.  Nessa pesquisa, o critério 

utilizado abrangerá a categoria semântica por possibilitar o agrupamento temático dos 

sentidos expressos nas mensagens. Estas categorias serão trabalhadas na quarta 

etapa, de tratamento de resultados, buscando realizar inferências. 

O material escolhido e explorado na pré-análise foram as entrevistas realizadas 

no decorrer desta pesquisa. Após a transcrição de todo o material e a realização de 

todas as etapas que compõem a pré-análise, escolheu-se analisar e codificar este 

material separando-os em dois grupos: o primeiro incluía as quatro entrevistas 

realizadas com a COED, com o intuito de observar os desafios e as barreiras 

encontradas pelo estado, assim como observar os arranjos formados no Programa 

Recomeço para se atingir os objetivos propostos pela gestão; o segundo grupo inclui 

as entrevistas realizadas com as CTs pesquisadas, com o objetivo de observar seu 

entendimento em relação ao programa, e quais as vantagens e desafios percebidos 

pelas mesmas na interação com o estado. 

Em relação ao primeiro grupo, destaca-se os códigos referente ao início da 

gestão; desafios e barreiras da implementação das novas diretrizes da COED; e 
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reordenamento das ações do Programa Recomeço. Em relação ao início da gestão, 

dividiu-se em sete categorias: 1) falta de conhecimento da COED sobre as CTs; 2) 

ausência de indicadores; 3) fiscalizações sem direcionamentos e objetivos claros; 4) 

ausência de CTs em todas as regiões; 5) critérios amplos para a inscrições das CTs 

no Programa; 6) CTs não seguiam as diretrizes técnicas; e 7) ausência de 

preocupação sobre as práticas terapêuticas religioso-espiritual. O código referente 

aos desafios da COED dividiu-se em cinco categorias principais: 1) início da gestão; 

2) níveis de governo; 3) comunidades terapêuticas; 4) rede; 5) programa recomeço.  

Por fim, o reordenamento agrupou-se em mais nove categorias, com: 1) criação 

de diretrizes e pactuações com as CTs conveniadas; 2) defesa da perspectiva técnica; 

3) investimento em melhorar o relacionamento das CTs com a rede; 4) construção 

indicador; 5) retirada de CTs em desconformidade com o Programa; 6) reorganização 

das vagas do Programa; 7) aprimoramento do PAS; 8) mudança no modelo de 

fiscalização das CTs vinculadas ao Programa Recomeço; e 9) ações de 

Reordenamento após 2019. 

O segundo grupo, referente à análise do material resultante das transcrições 

das entrevistas com as CTs, dividiu-se em 1) barreiras e desafios para a articulação 

das CTs; e 2) vantagens de se manter vinculada ao Programa estadual. A explicação 

detalhada das categorias, assim como as inferências e discussões provenientes de 

sua análise serão detalhadas nos próximos capítulos. Ademais, cabe destacar que 

esta pesquisa passou por aprovação do Comitê de Ética, contando com o documento 

em anexo A. No próximo capítulo, inicia-se a apresentação teórica que embasa esse 

trabalho, a fim de responder à pergunta de pesquisa que o guia. Sistematiza-se a 

literatura de implementação de políticas públicas, por meio de um apanhado geral dos 

principais pressupostos do campo e os avanços dos estudos de análise de políticas 

públicas.  
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2. ARRANJOS INSTITUCIONAIS E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA  

 

Para dar conta da complexidade que envolve a política de Álcool e outras 

Drogas e contribuir para o debate sobre arranjos de implementação e a interação entre 

atores estatais e as OSCs, entende-se como necessário a articulação entre os 

diversos campos disciplinares que se cruzam na política estudada, em especial 

análise de políticas públicas, psicologia, serviço social e ciências sociais. Portanto, se 

trabalhará com os conceitos de arranjos de implementação, tanto institucionais quanto 

relacionais (GOMIDE E PIRES, 2014; LOTTA, GALVÃO E FAVARETO, 2016; PIRES, 

2016), assim como instrumentos de políticas públicas (LASCOUMES E LE GALÈS, 

2012; PIRES,2019) e de Atenção Psicossocial (AP) (COSTA-ROSA, LUZIO E YASUI, 

2003; YASUI E COSTA-ROSA, 2008; ROBAINA, 2010). De modo integrado, acredita-

se que essas lentes são importantes para iluminar as questões levantadas no trabalho 

e responder lacunas identificadas na literatura. 

Conceitos oriundos deste conjunto de campos disciplinares auxiliarão na 

análise da implementação, permitindo a observação dos arranjos institucionais que 

compõem a atuação dos profissionais na “linha de frente” da política de combate ao 

uso abusivo de álcool e outras drogas. Processos de implementação são entendidos, 

cada vez mais, como processos complexos, que se configuram através de decisão 

contínua entre agentes e organizações, com diversos níveis de interações, 

atravessados por dinâmicas de poder e pelo papel das ideias e dos valores na 

produção de políticas públicas (HILL, 2006; MARQUES, 2013; LOTTA, 2019b). 

2.1.  Estudos sobre a implementação de políticas públicas 

Os estudos sobre a implementação das políticas públicas, historicamente, são 

desenvolvidos com base em elementos teóricos e metodológicos provindos da 

administração pública e da ciência política – com inspirações também no Direito e na 

Sociologia -  e podem ser situados como uma vertente do campo de análise de 

políticas públicas que busca olhar para o momento específico da materialização ou 

concretização das políticas, buscando compreender, nestes processos, as decisões 

tomadas e suas consequências (LOTTA, 2019a; 2019b). Como salienta Hill (2006), 

na primeira metade do século XX, houve uma relativa negligência com relação aos 

estudos de implementação. Na primeira geração desses estudos (LOTTA, 2019a), 

ainda nos anos 1970, as preocupações iniciais centravam-se em compreender o que 
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acontecia no momento da implementação para que políticas anteriormente 

desenhadas não alcançassem os objetivos pretendidos pelos formuladores. Chamada 

de análise top-down, essa abordagem se voltava para encontrar erros, em uma lógica 

prescritiva e normativa, com raízes no modelo de etapas ou estágios do processo 

político, distinguindo-se formulação de implementação como etapas diferentes (HILL, 

2006; LOTTA, 2019a).  

Nesse contexto, os estudos sobre implementação se disseminaram através de 

análises que reconhecem a possibilidade dessa “fase” ser a responsável pelo baixo 

impacto das políticas públicas. Dessa forma, entendia-se que, para alcançar os 

objetivos preconizados na formulação, seria necessário: obter convergência entre os 

agentes implementadores em torno dos objetivos da política; ter também suporte 

político dos afetados pela política, sendo a sustentação, a viabilidade e a legitimidade 

variáveis fundamentais para a implementação (MENICUCCI, 2006; FARIA, 2012). 

Dessa forma, os pesquisadores dessa geração vão concluir que as políticas falham 

sistematicamente, direcionando aos formuladores a responsabilidade de construir um 

desenho menos ambíguos e abrangentes, com menos atores ou crenças concorrentes 

(HILL, 2006; LOTTA, 2019a). 

No final da década de 1970, as abordagens do tipo top-down são entendidas 

por alguns acadêmicos como insuficientes. O processo de implementação passa a ser 

compreendido como composto por interações contínuas e complexas, políticas 

voláteis e um mundo externo que as condicionam, ou seja, é um processo que vai 

além de determinações de metas e regras (HILL, 2006). As abordagens do tipo 

bottom-up se inscrevem nesta segunda geração dos estudos sobre implementação 

(LOTTA, 2019a). Segundo Gontijo (2012), essa abordagem está mais preocupada 

com a cooperação entre os atores na implementação da política, sendo os conflitos 

de interesse entendidos como parte constitutiva da dinâmica gestão pública. Portanto, 

nesta perspectiva, é incentivado a construção de instituições ou mecanismos que 

propiciem a cooperação entre os atores presentes nesse processo, estimulando as 

relações de parceria (GONTIJO, 2012). 

Lima e D'Ascenzi (2013) apontam que as abordagens top-down e bottom-up se 

diferenciam quanto ao foco de análise: as abordagens do tipo top-down centram-se 

na estrutura normativa e a dos tipos bottom-up nos atores e suas ações. Em comum, 

as abordagens enfatizam as condições e limitações materiais como determinantes da 
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trajetória de implementação, deixando pouco espaço para o papel das ideias, valores 

e crenças (LIMA E D'ASCENZI, 2013). 

Segundo Lotta (2019a), a literatura de implementação se restringiu entre as 

correntes top down e bottom-up durante boa parte da década de 1970 e 1980, 

desenvolvendo pesquisas que, na maioria das vezes, não dialogavam entre si. Nos 

anos de 1980 e 1990, a terceira geração de estudos se caracterizou pela proposição 

de variados modelos alternativos de análise, se concentrando no refinamento de 

conceituações e aprendizagens ou em sínteses de elementos presentes nas 

abordagens top-down e bottom-up (BARRETT, 2004). O ponto comum entre esses 

modelos é a tentativa de compreender os processos decisórios como um continuum, 

indo além do binômio formulação e implementação (LOTTA, 2019a). Chama-se 

atenção para o modelo do Advocacy Coalition Framework desenvolvido por Sabatier, 

que busca compreender processos decisórios a partir e dentro das coalizões 

(SABATIER, 1988; LOTTA, 2019a).  

Atualmente, entende-se que estamos na quarta geração dos estudos sobre 

implementação (LOTTA, 2019a) A autora enumera três características da atualidade: 

1) a disseminação de uma multiplicidade de modelos e formas de análise;  2) presença 

de intervenções de outros campos de saber, com destaque para a Sociologia; 3)  

discussões sobre a ação estatal, com foco  em governança, instrumentos de ação 

pública, a relação entre atores estatais e não estatais, novos arranjos institucionais, 

entre outros (LOTTA, 2019a). 

Embora os estudos de implementação tenham se desenvolvido tardiamente no 

Brasil, a partir dos anos 2000, a literatura nacional, atualmente, se encontra em 

convergência com a literatura internacional ao superar pressupostos analíticos das 

primeiras gerações e adquirir aprendizado através de estudos anteriores (PIRES, ET. 

AL., 2016; MENICUCCI, 2018). Cabe salientar, em primeiro lugar, o pressuposto de 

que o processo de implementação é altamente interativo e influenciado por diversos 

fatores, como o formato do estado, crenças e valores sociais, organizacionais e 

relacionados a indivíduos inseridos na política (SANDIM; ASSIS, 2019; LOTTA, 

2019a). Portanto, as regras são apenas um dos elementos importantes para 

compreender a implementação de políticas públicas. 

Outro avanço que passa a ser considerado nos estudos de implementação 

refere-se aos maiores níveis de incerteza no atingimento dos objetivos pretendidos e 

a emergência dos efeitos não pretendidos (PIRES, 2019). Portanto, entende-se a 
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necessidade de levar em conta a multiplicidade de fatores que envolvem o processo 

de implementação de políticas públicas. Compreender essa interatividade do 

processo de implementação, que contém atores dos mais diversos níveis e 

vinculações, é outro pressuposto analítico necessário (LOTTA, 2019a). 

  O último pressuposto apontado por Lotta (2019a) é a natureza das análises, 

que buscam observar “a política como ela é”. Ou seja, pretende-se ir além de uma 

visão “condenatória” de como deveria ser, ou de como está escrito nas normas 

(LOTTA, 2019a). Portanto, busca-se compreender a diversidade de atores, arranjos, 

instrumentos e processos envolvidos na implementação das políticas públicas.  Neste 

contexto, Lotta (2019a) propõe que se abra a “caixa preta” da implementação de 

políticas públicas, para que se compreenda as decisões e as consequências das 

mesmas.  

Dessa forma, percebe-se que estes estudos vêm ganhando aprendizado e 

materialidade teórica e metodológica, possibilitando uma análise detalhada das 

diversas dinâmicas que envolvem a construção de políticas públicas. Como destacado 

por Menicucci (2018) houve uma ampliação dos estudos que focam a implementação 

de políticas públicas na produção nacional, de forma que talvez não seja mais possível 

considerar a implementação como elo perdido dos estudos de políticas públicas. Na 

próxima seção, destacam-se algumas particularidades encontradas na realidade 

brasileira para contextualização dos desafios enfrentados pelos mais variados atores 

envolvidos neste processo.  

2.2.  Estudos sobre a implementação de políticas públicas no contexto 

brasileiro 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil se tornou uma 

federação com três níveis de governo, em que os municípios são considerados entes 

federativos ao lado dos estados e da União - garantindo-lhes autonomia política, 

administrativa e financeira. No processo de descentralização ocorrido nas décadas 

seguintes, os municípios tornaram-se os principais provedores de políticas públicas 

que mais diretamente atingem o bem-estar do cidadão, uma peculiaridade no plano 

internacional, pois nas maiorias das federações os municípios são criaturas dos 

governos estaduais (ARRETCHE, 2012; FRANZESE e ABRUCIO, 2013). 

Lotta (2019b) aponta alguns desafios para a implementação de políticas na 

realidade brasileira. Entre eles, a opção constitucional brasileira pela 
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descentralização, que combina autonomia e independência das unidades federativas 

em um contexto de altas heterogeneidades e desigualdades. Isto exige que o desenho 

da política seja genérico o suficiente para ser ajustável (LOTTA, 2019b). Para a autora, 

a implementação é um momento de transformação da política pública, e esta realidade 

impõe que atores locais envolvidos sejam dotados de capacidades de formulação, 

negociação e implementação (LOTTA, 2019b).  

O segundo desafio é o envolvimento dos atores sociais e atores não-estatais 

no processo político (LOTTA, 2019b). As Organizações não-governamentais (ONGs) 

têm sido cada vez mais contratadas para fornecer políticas em áreas como saúde, 

assistência social e cultura, por exemplo, retirando do Estado e do executivo federal 

a exclusividade de ator principal. Este contexto gera aos governantes a 

responsabilidade de, ao mesmo tempo, contratar, regular e avaliar outra organização, 

que está incutida de variados atores e interesses a serem coordenados e processados 

na execução de uma política, sendo estas muitas vezes oferecidas ao mesmo tempo, 

pelo poder público e pelas organizações não-estatais, em um mesmo território 

(GOMIDE e PIRES, 2014; LOTTA, GALVÃO e FAVARETO, 2016; LOTTA, 2019b). Os 

estudos sobre políticas públicas no Brasil têm, inclusive, focado nos últimos anos nos 

padrões de relações entre estes atores e suas consequências sobre os arranjos 

institucionais (MENICUCCI, 2018). 

A terceira característica do contexto brasileiro destacado pela autora é a 

responsabilidade e a participação social nos processos de decisão, dado o processo 

de expansão de instâncias de participação social desde a redemocratização do país. 

Percebe-se, entretanto, que a maioria desses mecanismos só operam durante os 

processos de agenda, formulação ou avaliação, faltando decisões participativas 

durante a implementação (LOTTA, 2019b). O quarto desafio relaciona-se às políticas 

intersetoriais. Estas são capazes de fornecer soluções complexas e integradas para 

os problemas existentes ao considerar todos os desafios impostos pela diversidade, 

heterogeneidade, sistema federativo e falta de capacidades locais para as 

construções dessas políticas (LOTTA, 2019b).  

Esse processo de organização das políticas públicas refletiu nos estudos 

brasileiros da área nos últimos anos. A partir da análise dos trabalhos apresentados 

nos principais encontros do campo, Menicucci (2018) traz uma síntese dos caminhos 

percorridos nos estudos de políticas públicas. Influenciados pela dinâmica social e 

política, as pesquisas na década de 1980 eram marcadas pela transição democrática, 
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pela reforma do Estado e pelo recém-pactuado federalismo brasileiro, observando o 

desenho institucional do país de modo geral e seus efeitos e/ou expressão nas 

políticas (MENICUCCI, 2018). Assim como observado acima, as relações federativas 

fizeram parte da organização das políticas públicas brasileiras e se caracterizam como 

um dos desafios das políticas públicas. Além disso, as pesquisas na década de 1980 

se preocupavam, em menor número, com estudos sobre “análise de políticas 

públicas”, que versam sobre o processo decisório, da implementação e avaliação de 

políticas, assim como a abordagem de ciclos de políticas públicas, que dominavam o 

debate internacional no período (MENICUCCI, 2018).  

A autora destaca que nos anos 90 pode-se notar um crescimento do campo de 

estudos de políticas públicas. O tema central que passa a ocupar os debates públicos 

e a produção acadêmica versa sobre a reforma do Estado e seus contornos no Brasil. 

Incorpora-se também o tema de avaliação de políticas, com foco no modo e na 

qualidade da intervenção pública (MENICUCCI, 2018). Nos anos 2000, a autora 

destaca o avanço do campo no Brasil, com pesquisas ainda voltadas para os efeitos 

do federalismo e da participação da sociedade na gestão pública (MENICUCCI, 2018).  

Menicucci (2018) acrescenta que, a partir dos anos 2000, apesar de um pouco 

tardiamente, as abordagens teóricas desenvolvidas no campo internacional passam a 

ser utilizadas nos estudos brasileiros, como por exemplo, temas sobre formação de 

agendas, mudança de políticas públicas, implementação de políticas, etc. Discussões 

sobre capacidades estatais, análises sobre desigualdade e políticas sobre combate à 

pobreza são alguns exemplos que também são destacados pela autora como eixos 

centrais dos estudos brasileiros nesse período. Nessa perspectiva, estudos sobre a 

implementação também se avolumam, associados às pesquisas sobre os burocratas 

de nível de rua e de médio escalão. Somando-se a isso, mais recentemente, as 

pesquisas do campo passam a considerar também o espaço de decisão próprio do 

nível subnacional (BICHIR, 2020) e novos temas vêm se consolidando no campo, 

como os processos de judicialização em políticas públicas, os processos de difusão e 

mobilidade de políticas e os arranjos institucionais das políticas e seus efeitos 

(MENICUCCI, 2018). 

Dessa forma, pode-se observar que houve um amadurecimento dos estudos 

sobre implementação de políticas públicas no Brasil, que decorreu tanto da 

capacidade dos pesquisadores de considerarem as especificidades do contexto 

brasileiro e seus efeitos na implementação, quanto na produção de novas lentes de 
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análise ou de adaptações de modelos analíticos internacionais, produzindo estudos 

analiticamente orientados (BICHIR, 2020).  

Neste contexto, Menicucci (2018) destaca as três principais vertentes teóricas 

que prevaleceram na agenda de estudos da pesquisa brasileira. A primeira refere-se 

à utilização dos modelos do campo denominado “análise de políticas públicas”. A 

segunda versa sobre o institucionalismo, que se divide em mais três correntes: análise 

de instituições políticas tradicionais, consideradas no âmbito do institucionalismo; 

vertente histórica do institucionalismo; e arranjos institucionais das políticas públicas 

e seus efeitos. Este último destaca-se por uma expressiva produção sobre os efeitos 

de determinadas políticas sobre a desigualdade. Mas também possui produções que, 

derivadas da literatura de instrumentos, focam-se no desenho das políticas públicas 

(MENICUCCI, 2018). 

A terceira vertente teórica identificada por Menicucci (2018) refere-se aos 

padrões de relações entre atores sociais e estatais e suas consequências sobre os 

arranjos institucionais. Envolvendo diferentes matrizes, nota-se que o foco dos 

estudos é sobre o papel das relações entre o Estado e a sociedade e os conflitos 

associados à estruturação da política pública (MENICUCCI, 2018). Estas lentes são 

particularmente relevantes para esta pesquisa, com o objetivo de compreender como 

atores estatais e não estatais interagem na provisão dessa política pública estadual, 

a partir do estudo de dois casos. 

Como destacado no início desta seção, o Brasil passou por uma série de 

reformas em seu sistema federativo, que culminaram no cenário encontrado hoje e 

que deram corpo à construção de políticas nacionais de saúde, educação e 

assistência social, permeadas por diferentes estratégias de coordenação de entes 

federados e de relações entre atores estatais e não estatais. Vasquez (2014) aponta 

que as reformas nas políticas de educação e saúde nos anos de 1990 objetivavam 

aperfeiçoar os desenhos dos programas desenvolvidos e otimizar os recursos 

disponíveis, como novas formas de financiamento e de coordenação federativa, 

visando assim estabelecer um padrão nacional de atuação, capaz de reduzir as 

desigualdades nos recursos disponíveis e nas condições de oferta das políticas 

sociais. 

Essas reformas institucionais acarretaram em novas dinâmicas, como a 

existência de novas formas de cooperação intergovernamental, mudança nas regras 

de financiamento e criação de novos incentivos para que os governos municipais 
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assumissem e/ou ampliassem a oferta dessas políticas definidas pelo governo federal 

(VASQUEZ, 2014). O autor destaca que esses incentivos buscavam induzir os 

governos locais a tanto direcionar os recursos descentralizados para políticas 

definidas como prioritárias, quanto a implantar e gerir as políticas, a fim de garantir um 

padrão nacional e reduzir as desigualdades horizontais (VASQUEZ, 2014).  

Cabe destacar os principais mecanismos indutores utilizados como forma de 

regulação federal de políticas nacionais, segundo Vasquez (2014): vinculação de 

receitas; imposição de limites mínimos de gasto; constituição de fundos específicos 

de financiamento; transferências condicionadas; definição de padrões nacionais e 

exigências de contrapartidas de recursos municipais. Gomes (2009) observa que o 

SUS pode ser considerado o caso mais emblemático dessa estratégia construída a 

partir de 1990, com a transferência de recursos públicos condicionadas a 

contrapartidas dos governos locais. Segundo a autora, essa forma de promover 

coordenação nacional pode ser observada como o resultado do reconhecimento da 

insuficiência da mera definição legal de competências (GOMES, 2009). 

Portanto, percebe-se que há limites para o poder indutor dos sistemas 

nacionais, como destacado no estudo de Bichir, Simoni Jr e Pereira (2019). Ao 

analisarem um indicador de implementação de serviços e benefícios do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) para o período de 2011 a 2016, os autores observaram 

que mesmo as diretrizes nacionais sendo essenciais e contribuírem para subir o 

patamar geral de implementação dos serviços, elas não foram capazes de reduzir as 

distâncias entre os municípios brasileiros. Deste modo, a implementação local de 

políticas nacionais exige adaptações, decisões, transformações e constrangimentos 

(BICHIR, SIMONI JR e PEREIRA, 2019). 

 Essa percepção também compõe a análise realizada por Bichir (2011) ao 

revelar o desenvolvimento de uma série de estratégias locais, não previstas no 

desenho nacional, para que o Programa Bolsa Família (PBF) fosse implantado e 

operado nos municípios. Como destacado por Grin e Abrucio (2017) diversos 

trabalhos já observaram que a existência de posições contraditórias, com tensões e 

visões contrastantes entre agências federais que ofertam programas e os governos 

subnacionais como destinatários, podem produzir baixo desempenho em termos de 

adesão e podem gerar problemas na cooperação federativa. Sendo assim, como 

ressaltam Bichir, Simoni Jr e Pereira (2019), o conceito de policy-making não pode ser 

“traduzido” como execução local de decisões definidas em Brasília, e que o conceito 
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denso de implementação precisa ser levado a sério. Nesse sentido, na próxima seção 

busca-se apresentar o conceito de arranjos institucionais que será utilizado nesta 

pesquisa para apresentar o Programa Recomeço, do estado de São Paulo.  

 

  2.2.  Arranjos institucionais  

 

Como observado, há uma variedade de tipos de estudos de implementação de 

políticas públicas. De acordo com Hupe (2014), os principais estudos de 

implementação lidam com a variedade de atores em diferentes camadas, cada um à 

sua maneira. Dentre elas, foca-se nos estudos de governança multinível, considerada 

como uma das abordagens contemporâneas dos estudos de implementação (HUPE, 

2014). Envolto dos mais variados sentidos e usos, os estudos sobre governança vêm 

ganhando destaque na administração pública nos últimos anos. Exemplos dessa 

diversidade são estudos que observam: definições específicas de governança 

vinculadas ao tipo de organização em análise; ao campo ou à atividade; ou bem como 

a um modelo particular (CAVALCANTE E PIRES, 2018).  

Neste trabalho, busca-se pensar governança em uma perspectiva analítica. 

Segundo Cavalcante e Pires (2018), esta perspectiva se trata de uma orientação para 

o estudo, que permite a reflexão da atuação de organizações e suas relações com os 

ambientes em que estão inseridas. Segundo os autores, objetiva-se observar como 

operam atores, interesses, estruturas, mecanismos e instrumentos na organização e 

na condução do processo de formulação e de implementação de uma política pública 

ou de uma área específica de atuação estatal (CAVALCANTE E PIRES, 2018). Nesse 

sentido, a perspectiva analítica de governança auxilia a pesquisa sobre arranjos 

institucionais das políticas públicas, visto que buscam olhar não só para os aspectos 

formais da política, mas para todas as dinâmicas inerentes a ela.  

Cavalcante e Pires (2018) destacam esse entendimento, de que governança 

se configura como um olhar sobre os arranjos institucionais. E estes podem e devem 

ser diversificados e dinâmicos para dar conta da diversidade de atores, contextos e 

legados permeados nessa operação (CAVALCANTE E PIRES, 2018). Nesse sentido, 

pretende-se observar os arranjos institucionais do Programa Recomeço, com especial 

olhar para o ano de 2019, quando houve a troca de gestão da COED. Observou-se 

que a troca gestão impulsionou novas formas de regulação das CTs vinculadas ao 
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Programa Recomeço, assim como possibilitou a construção de novos arranjos na 

política pública.  

O conceito de arranjos institucionais pode ser definido, em linhas gerais, como 

regras, organizações e processos que definem o desenho específico de uma 

determinada política pública, coordenando atores e interesses na implementação, 

dotando o Estado de capacidade de execução dos seus objetivos (GOMIDE E PIRES, 

2014; LOTTA, GALVÃO E FAVARETO, 2016). Deste modo, entende-se que são os 

arranjos que determinam a capacidade do Estado de implementar políticas públicas 

(GOMIDE E PIRES, 2014). Segundo Pires (2016) a abordagem dos arranjos 

institucionais de implementação possibilita a construção de modelos de 

implementação de políticas públicas, permitindo-se levar em consideração as 

particularidades de cada política, programa ou projeto, assim como as características 

dos ambientes institucionais no qual são executados.  

Como sugere a literatura (GOMIDE E PIRES, 2014; SANDIM E ASSIS, 2019), 

para compreender o processo das políticas públicas, se faz necessário aprofundar o 

olhar nos arranjos institucionais que dão sustentação à implementação, conferindo 

importância às interações estabelecidas entre objetivos, atores e instrumentos, e entre 

as pessoas que se encontram no local de operação. Salienta-se, entretanto, a 

diferença entre ambientes e arranjos institucionais. Como Gomide e Pires (2014) 

destacam, o primeiro diz respeitos às regras mais gerais que fundamentam os 

sistemas políticos, sociais e econômicos, enquanto o segundo refere-se às regras 

específicas dos atores implicados na política/programa estabelecem para si. Dessa 

forma, o ambiente institucional fornece o conjunto de parâmetros sobre os quais 

operam os arranjos de políticas públicas (GOMIDE E PIRES, 2014). 

Portanto, se utilizará nesta pesquisa o modelo de mapeamento dos arranjos e 

seus efeitos nas capacidades e nos resultados das políticas, construído por Pires 

(2016), com foco nas três primeiras fases:  

1. Identificar os objetivos da política, programa ou projeto em estudo. Segundo o autor, 

esses objetivos podem ser descritos de diversas maneiras, como em relação a sua 

temporalidade, sua territorialidade ou seu tipo, como regulatório, distributivo, 

redistributivo etc. Nessa etapa, o fundamental é compreender o cenário que envolve 

os objetivos postulados, como as tensões, incoerências e divergências implícitas. O 

autor argumenta que estes elementos possivelmente serão repercutidos nas ações 
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de implementação, o que demandará instrumentos e mecanismos dos atores 

envolvidos (PIRES, 2016). 

2. Identificar os atores envolvidos direta ou indiretamente no objeto analisado. O autor 

destaca a necessidade de identificar os atores que tenham algum papel, ou grau de 

influência nas ações de implementação. Sendo assim, podem ser atores com papel 

ou influência burocrática, social ou político-partidários.  

3. Identificar os processos, mecanismos e espaços que organizam as relações entre 

os atores na gestão política. Pires (2016) aponta que, depois da identificação dos 

atores, este é o próximo passo. Portanto, deve-se mapear as interações entre estes 

atores e os instrumentos, espaços e mecanismos que as proporcionam.  Nessa etapa, 

é necessário avaliar a existência, ou não, dos pontos a seguir:  

a) mecanismos de coordenação: que podem ser instrumentos de pactuação e 

mediação de conflitos, mecanismos de coordenação intragovernamental e 

articulação intergovernamental (PIRES, 2016); 

b) formas de interação estado-sociedade: que incluem espaços ou instâncias de 

participação social e interfaces socioestatais e mecanismos de transparência 

Pública (PIRES, 2016); 

c) instrumentos de gestão: como por exemplo os sistemas de acompanhamento 

da execução, monitoramento e avaliação (PIRES, 2016);  

d) leis, regulamentações e atos normativos que tenham relação com a atuação 

dos envolvidos (PIRES, 2016).  

O passo quatro da abordagem diz respeito à avaliação das capacidades 

estatais produzidas. Segundo o autor, as fases dois e três forneceriam a base para a 

avaliação dessas capacidades. O passo cinco demanda a avaliação dos efeitos desse 

arranjo sobre os resultados, observados ou projetados (PIRES, 2016). Esta avaliação 

volta-se para explicar o sucesso ou o fracasso e para identificar lições de reforma e 

revisão. Dessa forma, depois dessa breve apresentação dos conceitos que serão 

utilizados ao longo dessa pesquisa e como ela se insere no campo de análise de 

políticas públicas, pretende-se apresentar o objeto de estudo ao qual se focará. As 

CTs serão apresentadas no capítulo seguinte, assim como suas principais conquistas 

legislativas ao longo do período estudado, seu modelo de cuidado e o lugar que ocupa 
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na política nacional e estadual. Além disso, o Programa Recomeço e seu arranjo 

formal também serão descritos para auxiliar na compreensão dos resultados 

encontrados.  

Espera-se, por meio desse modelo, lançar luz sobre os atores, os instrumentos 

e os mecanismos de articulação de suas ações nos processos de implementação 

(PIRES, 2016) de um projeto específico, que é o programa Recomeço. Acredita-se 

que este modelo é adequado ao caso estudado. Existem outros modelos de análise 

dos arranjos institucionais de políticas públicas, como o desenvolvido por Lotta e 

Favareto (2016). Apesar das potencialidades, as dimensões trabalhadas pelos 

autores não auxiliam a responder à pergunta de pesquisa deste trabalho e, portanto, 

não serão consideradas para a realização deste estudo. Como Pires (2016) destaca, 

a abordagem dos arranjos institucionais de implementação, fundamentalmente, busca 

identificar os atores que se envolvem na implementação de uma política, os processos 

e mecanismos que estabelecem papéis e vínculos entre eles (caso existam ou não e 

como) e avaliar se esses atores e processos estão aptos a produzir os objetivos 

pretendidos. Com este trabalho, não se espera avaliar se o projeto atinge o objetivo 

perseguido, visto que não é este o objetivo da pesquisa.  

Nesse contexto, se buscará na próxima seção destacar a construção da 

Política Nacional de Álcool e Outras Drogas e como ela se insere no campo, suas 

disputas e reverberações. O objetivo é demonstrar que, no nível nacional, há uma 

grande disputa em torno da política, em especial quando o assunto se refere aos 

modelos terapêuticos, onde insere-se o objeto de estudo dessa pesquisa, as CTs. 

Como apontam Bichir, Brettas e Canato (2017), compreender a regulamentação da 

política nacional e a forma como se criam atos normativos específicos a nível local é 

essencial para entender e conhecer a política.  Portanto, nesse cenário em que as 

disputas são localizadas já no nível nacional da formação da política, chama-se 

atenção para os arranjos necessários no nível local para transpor as barreiras que 

emergem na implementação da política, exigindo mais dos gestores estaduais e 

municipais. 

 

2.3. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas  

As políticas públicas no campo do álcool e outras drogas demoraram a ser 

institucionalizadas pelo governo brasileiro. Segundo Machado e Miranda (2007), as 
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primeiras intervenções estatais ocorreram no início do século XX, com o objetivo de 

controlar o uso e o comércio de drogas, preservar a segurança e a saúde pública. 

Embora o consumo de drogas nesse período ainda fosse incipiente, os autores 

destacam que as ações focaram em drogas ilícitas e proibiam e criminalizavam o uso 

e o comércio de drogas no país. Essas leis e decretos instituídos previam penas que 

determinavam a exclusão das pessoas que usavam essas substâncias, propondo sua 

permanência em prisões e sanatórios (MACHADO E MIRANDA, 2007). 

 A partir de 1970, observa-se que a legislação brasileira e, consequentemente, 

as determinações de exclusão social dos usuários de SPAs, passaram a ser 

influenciadas pelo discurso médico (MACHADO E MIRANDA, 2007). Nesta 

perspectiva, o usuário passa a ser entendido como doente e/ou criminoso (FIORE, 

2005), sendo as drogas responsáveis por causar um “prazer artificial”, que acarretaria 

em grandes consequências para o indivíduo, retirando dele a capacidade de sentir 

satisfação sem o uso da substância (FIORE, 2008). Dessa forma, a medicina passa a 

contribuir com subsídios técnico-científicos para a legitimação do controle do uso de 

drogas, assim como passa a ser a solução de tratamento desses usuários (MACHADO 

E MIRANDA, 2007).  Segundo os autores, para tratá-los, foram propostos diferentes 

dispositivos assistenciais, como hospitais psiquiátricos e, posteriormente, centros 

especializados de tratamento, públicos ou filantrópicos (MACHADO E MIRANDA, 

2007).   

Neste período também emergiu o movimento de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira,13 que se constitui como um conjunto de legislações que deram corpo às 

manifestações e denúncias de diversos atores presentes no campo, como familiares, 

usuários da saúde mental e profissionais do campo, com destaque para o Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), considerado o ator e o sujeito político 

fundamental no projeto da reforma psiquiátrica brasileira em um propósito de 

reformulação da assistência psiquiátrica (AMARANTE, 1997; AMARANTE E NUNES, 

2018).  Se realizou então um processo de crítica e questionamento ao modelo de 

 
13 Amarante (2009) elucida que, em 1970, ocorreu na Itália uma proposta orientada pelo psiquiatra Franco 

Basaglia, que se consistiu em uma experiência no Hospital Psiquiátrico de Trieste, cidade do nordeste italiano. 
Sendo o centro de sua proposta a criação de serviços substitutivos ao modelo asilar, com o objetivo de provocar 
o fim dos Hospitais Psiquiátricos, visando reconstruir os laços da sociedade com os usuários da saúde mental e 
modificar a forma que a mesma enxerga o “louco” (ou seja, via de regra, como uma figura perigosa, 
marginalizada, que precisa de controle). Almejava-se, destarte, uma verdadeira inclusão social, enxergando os 
usuários como sujeitos de direitos, visando recuperar a autonomia e a cidadania que foram expropriadas em um 
modelo psiquiátrico tradicional. 
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assistência psiquiátrica, propondo mudanças, denunciando suas práticas manicomiais 

e dando força a consolidação da crítica ao saber psiquiátrico, buscando introduzir de 

maneira teórica e prática a estratégia de desinstitucionalização, entendendo a doença 

mental como um fenômeno que vai além da biologia e que engloba aspectos sociais 

e políticos. Portanto, buscava-se a reformulação no campo da saúde mental, por meio 

da Reforma Psiquiátrica. 

Iniciou-se, assim, um processo de crítica à psiquiatria clássica, de maneira que 

as diferentes visões provenientes no campo de saúde mental se misturavam com o 

campo de álcool e outras drogas, visando o fim de espaços asilares de exclusão 

social, como os manicômios. Destaca-se o cenário de formação do 1° Fórum Nacional 

Antidrogas, que ocorreu em 1998, com a presença de diversos atores, como: policiais, 

pessoas vinculadas as CTs, profissionais ligados à área científica e pessoas ligadas 

ao projeto de redução de danos (MACHADO E MIRANDA, 2007). Esse Fórum 

influenciou a Política Nacional Antidrogas de 2002, que refletiu as disputas presentes 

entre os atores ali representados. Segundo Machado e Miranda (2007), as federações 

das CTs, presentes em maior número, reivindicavam e fizeram constar no documento 

a necessidade de iniciar o processo de definição das normas mínimas de 

regulamentação do setor, enquanto os profissionais e militantes da área de redução 

de danos reivindicaram a inclusão de um capítulo destinado à redução de danos 

sociais e à saúde no normativo.  

No campo da saúde mental, esses avanços foram mais claros ao longo desse 

período. Segundo Delgado (2019), a Reforma Psiquiátrica avançava com o arcabouço 

de um sistema universal de saúde, e sob as premissas éticas dos direitos de 

cidadania. De acordo com Trabuco e Santos (2015), a consolidação deste movimento 

ocorreu através da Declaração de Caracas de 1990, fruto da Conferência Regional 

para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, realizada na Cidade de Caracas. 

Tal Declaração definiu a obrigação de todos os países da América Latina reverem a 

estrutura do modelo assistencial psiquiátrico, para que assim fosse possível assegurar 

os direitos dos usuários do serviço de saúde mental. Com isto, visava-se rever o 

conceito centralizador do hospital e proporcionar um enfoque maior em restabelecer 

as relações com o meio comunitário.  

Outro momento importante ressaltado pelas autoras foi a consolidação do 

Projeto de Lei 3657/89, mais conhecido como a Lei Paulo Delgado, sancionada 

apenas em 2001, como Lei 10.216. Após intensos debates com a sociedade nos anos 
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de 1990, a Lei 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, define no 

âmbito de seu artigo 4° a internação como uma exceção (TRABUCO E SANTOS, 

2015; DELGADO, 2019). Adotado pelo movimento social em 1987, o lema “sociedade 

sem manicômios”, funcionava como um norte ético para as mudanças estruturais da 

gestão pública, que foram a marca da década seguinte, como: redução dos leitos de 

hospital especializado; criação de serviços na comunidade; ampliação radical do 

acesso ao tratamento; abertura das fronteiras de atendimento na atenção primária e 

na intersetorialidade (DELGADO, 2019). 

Santos e Pires (2019) observam que o Sistema Único de Saúde (SUS), 

pautando-se nos mesmos princípios que orientaram a lei sancionada em 2001, 

instituiu uma nova forma de assistência a estes usuários, a partir do Programa 

Nacional de Ação Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas 

(BRASIL, 2002b) e da Política do mesmo ministério para a atenção integral a usuários 

de álcool e outras drogas (BRASIL, 2004a). Machado e Miranda (2007) destacam que, 

quando estabeleceu a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas em 2003, o Ministério da Saúde reconheceu que houve um atraso histórico do 

SUS na assunção da responsabilidade com a política e no enfrentamento de 

problemas associados ao consumo de álcool e outras drogas. Esse atraso pode ser 

relacionado a dois aspectos principais: as abordagens, intervenções e políticas 

estavam ligadas ao campo da Justiça e da segurança pública; e as dificuldades para 

o enfrentamento desses problemas a agenda da saúde pública (MACHADO E 

MIRANDA, 2007).   

Sendo assim, Machado e Miranda (2007) ressaltam que, em 2003 o Ministério 

da Saúde propôs que o consumo de álcool e outras drogas fosse considerado um 

problema de saúde pública e sugeriu ainda a adoção de uma política baseada em 

uma concepção ampliada de redução de danos (BRASIL, 2003). Consecutivamente, 

nesse ano, no início da gestão do presidente Lula, Machado e Miranda (2007) 

destacam que o órgão publicou o documento “A Política do Ministério da Saúde para 

a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas”, onde afirmou seu 

compromisso de enfrentar os problemas associados ao consumo de álcool e outras 

drogas (BRASIL, 2004a). Os autores destacam que, a partir do documento, houve a 

definição do marco teórico-político e as diretrizes para a área, em consonância com 

os princípios e orientações do SUS, da reforma psiquiátrica, e segundo uma lógica 

ampliada de redução de danos (MACHADO E MIRANDA, 2007).  
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Neste contexto de luta pela garantia dos direitos sociais e de luta 

antimanicomial, Fiore (2012) observa que as críticas ao modelo proibicionista se 

fortaleceram e abordagens como a redução de danos conseguiram ganhar espaço 

para serem implementadas, e assim, alcançarem bons resultados, ganhando 

credibilidade. Teixeira et. al. (2017) definem a redução de danos como uma estratégia 

importante para o modelo de saúde e de atenção psicossocial, sendo norteadora da 

compreensão a respeito do cuidado, se caracterizando como “[...] um paradigma ético, 

clínico e político mostrando-se mais resolutiva para os usuários de crack e outras 

drogas” (TEIXEIRA ET. AL., 2017, p.8).  Sendo assim, a redução de danos representa 

uma estratégia que visa o cuidado integral do sujeito, com o objetivo de prevenir e 

reduzir os danos e riscos advindos do uso dessas substâncias, ofertando informações 

mais apuradas tanto para a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas, quanto para sua família e para a sociedade em geral. Portanto, acolhe-

se a diversidade de usuários e, traça com ele estratégias que estão voltadas não para 

a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua vida, 

objetivando diminuir os danos físicos, psicossociais e jurídicos relacionados ao uso de 

drogas (BRASIL, 2004a; CRUZ, 2006).  

O documento (BRASIL, 2004a; 2004b) avançou também na proposição de 

criação de uma rede de atenção integral do SUS: a construção de malhas 

assistenciais formadas por dispositivos especializados (como os Centros de Atenção 

Psicossocial álcool/drogas – CAPS AD) e não-especializados (unidades básicas, 

programas de saúde familiar e hospitais em geral), bem como o estabelecimento de 

ações intersetoriais (MACHADO E MIRANDA, 2007). Dessa forma, em 2011 institui-

se a RAPS, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção 

à saúde a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS (BRASIL, 

2011).  A rede divide-se nos seguintes componentes: atenção básica em saúde; 

atenção psicossocial especializada, formada pelos CAPS, nas suas diferentes 

modalidades; atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter 

transitório, que inclui Unidades de Acolhimento e também as CTs; atenção hospitalar; 

e estratégias de desinstitucionalização (BRASIL, 2011). 

Cabe destacar que a portaria também definiu as diferentes modalidades de 

CAPS, a depender do público que se espera abranger. Isso inclui a preconização de 

um serviço destinado especificamente a atender pessoas que fazem uso problemático 



45 
 

de SPAs. O CAPS AD é definido como um Centros de Atenção Psicossocial que 

atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas (BRASIL, 2011). Também se preconiza o CAPS AD III, com o 

diferencial de ser um serviço que conta com leitos para observação e monitoramento, 

de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Estes serviços são 

recomendados para municípios com população acima de setenta mil habitantes e 

duzentos mil habitantes, respectivamente. Portanto, a depender da densidade 

populacional da região, o atendimento a pessoas que fazem uso problemático de 

SPAs se dará nos CAPS sem especialização no tema.  

O plano para a operacionalização dessa rede buscou o envolvimento dos três 

níveis de governo, com sobreposições de funções entre o nível estadual e municipal. 

A União, por meio do Ministério da Saúde, realiza apoio à implementação, ao 

financiamento, monitoramento e avaliação da RAPS em todo território nacional, 

enquanto os estados, por meio de secretarias de saúde, apoiam à implementação, 

coordenam o Grupo Condutor Estadual da RAPS, atuam no financiamento, 

contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento 

e avaliação da RAPS no território estadual de forma regionalizada (BRASIL, 2011). O 

município, por meio da secretaria municipal de saúde, deve realizar a implementação, 

coordenação do Grupo Condutor Municipal da RAPS, financiamento, contratualização 

com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da 

RAPS no território municipal (BRASIL, 2011). 

A RAPS faz parte das cinco Redes de Atenção à Saúde (RAS), definidas com 

a promulgação do SUS, definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde de diferentes densidades tecnológicas e níveis de complexidade do sistema 

SUS, que visam a garantia da integralidade do cuidado (BRASIL, 2010; DIMENSTEIN 

ET. AL., 2018). A configuração de redes integradas e regionalizadas traz, por si só, 

desafios de implementação. Dimenstein et. al. (2018) mencionam alguns deles, como: 

o subfinanciamento do setor público, a forte dependência do setor privado, a 

dificuldade de colaboração entre os municípios que estão sempre em conflito e 

competição, a multiplicidade de instâncias responsáveis pela coordenação; a 

predominância da racionalidade instrumental/técnica e a fragilidade dos mecanismos 

de regulação do trabalho em saúde, como aspectos que são históricos desde a 

implantação do SUS.  
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Onocko-Campos et. al. (2018) revelam que, desde 2008, as publicações do 

campo de saúde mental, álcool e outras drogas, chamavam atenção para os 

problemas na RAPS. Esses problemas incluem a baixa cobertura em muitas áreas; a 

falta de integração dos pontos de atenção em um mesmo município e, principalmente, 

em uma mesma região de saúde; carência de boa formação de profissionais e 

gestores para a área; necessidade de investimento em pesquisas; falta de um sistema 

de avaliação dos resultados dessa política (DIMENSTEIN ET. AL., 2018; ONOCKO-

CAMPOS, ET.AL., 2018). Dimenstein et. al. (2018) ainda ressaltam que, apesar da 

ampliação da taxa de crescimento e cobertura em todo o país, em termos da 

distribuição de serviços do tipo CAPS, Unidades de Acolhimento e leitos de saúde 

mental em hospital geral, há diferenças regionais importantes em todo o país que 

complexificam a entrega dos serviços da RAPS em todo o território brasileiro.  

A dinâmica da política nacional no campo de saúde mental, álcool e outras 

drogas é permeada por conflitos quanto aos direcionamentos da mesma. Esses 

embates de ideias ocorrem antes mesmo da formação da organização de uma política 

nacional que buscasse a integração entre os diferentes níveis de governo. Esta 

realidade complexifica as ações necessárias para que os estados e municípios 

consigam implementar uma RAPS que vise à redução das desigualdades na entrega 

dos serviços públicos. Portanto, exige-se, do nível local capacidade de criação de 

arranjos institucionais que consigam trabalhar com a realidade dinâmica das políticas 

públicas, que aglutinam uma diversidade de atores, estatais e não-estatais, além de 

organizações e interesses variados. 
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3. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS E AS INTERAÇÕES NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

As CTs são instituições que se configuram como residências coletivas 

temporárias, onde os indivíduos devem ingressar voluntariamente e ali permanecer 

por períodos extensos (em geral, de nove a doze meses), entre um conjunto de pares 

(pessoas que igualmente têm problemas com drogas) e sob a vigilância de monitores 

– usualmente, pessoas que já passaram pelo mesmo tratamento (SANTOS, 2018). 

De modo geral, operam-se sob normas estritas, isoladas geograficamente e se 

caracterizam por uma combinação de teste de realidade (por meio da confrontação 

do problema relacionado ao uso de droga do indivíduo) e de apoio dos funcionários e 

de co-residentes (seus pares) para a recuperação (BRASÍLIA, 2010). Além disso, o 

modelo de cuidado desses serviços ancora-se em três pilares: trabalho - disciplina- 

espiritualidade, combinados a saberes técnico-científicos (médicos, psicológicos e 

socioassistenciais) (IPEA, 2017). Dessa forma, o objetivo específico das CTs é a 

suspensão do uso de drogas, a partir de uma transformação subjetiva, induzida por 

um conjunto de práticas e atividades realizadas em um contexto de isolamento social 

e total abstinência de drogas (SANTOS, 2018). 

Estão presentes não apenas no Brasil, mas em diversos outros países e, como 

salienta Goulart (2014), às raízes desta modalidade assistencial remetem ao século 

XIX, na Inglaterra, associada às iniciativas humanitárias, de proteção aos direitos civis 

de pessoas internadas em Hospitais Psiquiátricos, com uma estrutura social que 

possuía características que buscavam se diferenciar dos modelos asilares de cuidado. 

Estes serviços sinalizavam a possibilidade de democratização das relações entre 

“doentes mentais” e seus “terapeutas”, na promessa de fazer dos hospitais 

psiquiátricos espaços humanizados e terapêuticos (GOULART, 2014).   

A expressão “comunidades terapêuticas”, propriamente, foi cunhada por Tom 

F. Main, em 1946, em referência ao trabalho realizado por Wilfred R. Bion, John 

Rickman e outros profissionais no Northfiel Hospital, iniciado em 1943 na Inglaterra. 

A expressão consolidou-se a partir do trabalho de Maxwell Jones, psiquiatra inglês 

que estabeleceu, nos anos 1950, um modelo de atenção à saúde mental dos soldados 

acometidos por transtornos decorrentes de sua participação na II Guerra Mundial, 

colocando-se como alternativa aos tratamentos psiquiátricos tradicionais (GOULART, 

2014; IPEA, 2017). 
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 Entretanto, as CTs atuais adquiriram características próprias, como a 

combinação de fundamentos religiosos a práticas originárias do campo médico-

psiquiátrico, sendo considerada por diversos atores do campo como uma instituição 

que possui práticas que remetem ao modelo manicomial (FOSSI E GUARESCHI, 

2014; IPEA, 2017; PIRES, 2018), com uma metodologia terapêutica compatível com 

o conceito de tratamento moral utilizado pela psiquiatria tradicional (SOUZA, NUNES 

E SANTOS, 2018). 

Para diversos autores, as CTs modernas se inspiram na junção de três 

experiências: Movimento de Oxford; Alcoólicos Anônimos; e Comunidade Synanon 

(AGUIAR, 2014; FRACASSO, 2017). Essas influências são apresentadas, em linhas 

gerais, a seguir. 

1. Movimento de Oxford: fundado em 1920 por Frank Buchman, um ministro 

evangélico luterano. Carrega influências dos grupos religiosos Quakers e dos 

Anabatistas, precursores dos Menonitas e dos Amish. Sua missão visava o 

renascimento espiritual dos cristãos e acolhia, de modo amplo, todas as formas 

de sofrimento humano. Possuíam, como prática terapêutica, por assim dizer, a 

lógica da ética do trabalho, do cuidado entre pares e valores evangélicos. O 

foco principal apontava para os transtornos mentais e o alcoolismo, sendo 

considerados uma erosão espiritual do indivíduo (AGUIAR, 2014; FRACASSO, 

2017; IPEA,2017). 

2. Alcoólicos Anônimos: trata-se de um grupo de autoajuda não-residencial, 

fundado por dois alcoolistas, um empresário e um médico, em 1935, no estado 

de Ohio-EUA. Bill Wilson e Bob Smith, inspirados no Movimento de Oxford, 

fizeram de sua missão ajudar outros dependentes de álcool. A proposta 

terapêutica do A.A. tem por base os "Doze Passos e as Doze Tradições” que 

resultam de uma síntese dos conceitos da medicina e da religião. No entanto, 

mesmo inspirados no Movimento de Oxford, a ideia de um Deus específico 

como fonte de poder superior foi relativizada. Sendo assim, apontam para a 

admissão do usuário abusivo de álcool como portador de uma doença, sendo 

este indivíduo impotente perante a droga. A crença na existência de um Poder 

Superior seria a responsável por devolver a sanidade. Portanto, não se tratava 

de uma conversão a alguma religião, mas uma transmissão da mensagem do 
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AA e a prática de seus princípios na vida cotidiana (AGUIAR, 2014; 

FRACASSO, 2017; IPEA, 2017).  

3. Programa Synanon: Fundada em 1958 -1959, em Santa Mônica, na Califórnia-

EUA, por Charles (Chuck) Dederich.  Este uniu as suas experiências no AA e 

outras influências filosóficas, pragmáticas e psicológicas, com forte influência 

na psicanálise. Sendo assim, construiu-se o que muitos chamam de “a primeira 

comunidade terapêutica estadunidense”. O projeto Synanon tinha o objetivo de 

ajudar a descobrir e alterar comportamentos considerados típicos dos 

indivíduos com dependência química (AGUIAR, 2014; FRACASSO, 2017; 

IPEA, 2017). Segundo Aguiar (2014), esse projeto se assemelha ao A.A 

quando baseia sua proposta terapêutica nas ideias de autoajuda e considera 

que a cura ocorre por meio de mudanças internas e relações interpessoais. 

Para Damas (2016), esse é o ponto de divergência entre o A.A, pois não 

estimula a confiança em um ser superior, mas sim na autoconfiança do 

indivíduo. 

Ao se tratar do modelo de cuidado e aspectos metodológicos que norteiam 

estes serviços, o trabalho, ou a laborterapia – expressão utilizada também nas 

práticas manicomiais14 - se configura como funções que vão desde tarefas cotidianas 

(como cozinhar, lavar e limpar), até práticas que exigem técnicas laborais mais 

específicas (como exemplo, trabalhos ligados à agricultura, panificação e costura) que 

podem ser estendidos para além da instituição (IPEA, 2017). Como destacado pelo 

IPEA (2017), por meio da laborterapia, espera-se como benefício a aquisição de 

autodisciplina e autocontrole, disposições entendidas como ausentes entre as 

pessoas que fazem uso problemático de SPAs, mas necessárias para o seu sucesso 

na vida social. 

A disciplina insere-se na lógica de aceitação e aderência ao programa e à 

metodologia instituídas nas CTs. Natalino (2018) destaca a variedade percebida nas 

atividades desempenhadas por estas instituições. Porém, de modo geral, as CTs 

 
14 Amarante (2009) destaca que, com o nascimento da psiquiatria, através do médico Philippe Pinel, é introduzido 

o tratamento moral, o isolamento dos sujeitos da sociedade, dos meios comunitários, suprimindo assim a sua 
autonomia e sua cidadania, tendo como principal estratégia o “trabalho terapêutico”, sendo, portanto, um meio 
de reeducar mentes desagregadas e paixões incontroláveis. Na contramão desta perspectiva, surge modelos que 
vão contra ao manicômio, ao saber soberano do médico, ao isolamento social e ao tratamento moral, típicos dos 
modelos Alienistas Pinelianos.  
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atuam como serviços disciplinares, que estabelecem um regime de tratamento 

planejado aos internos, incluindo uma série de obrigações, atividades que exigem 

participação compulsória e uma série de proibições – que vão desde a abstinência do 

uso de drogas, até tipos de corte de cabelo e roupas –, e sanções: como advertência, 

suspensão de atividades mais prazerosas e/ou intensificação das atividades laborais 

e do isolamento, em alguns casos (NATALINO, 2018). Ademais, Santos (2018) 

salienta que o objetivo perseguido é o disciplinamento dos acolhidos para o mundo 

do trabalho, sendo esta essencial para a “ressocialização” e “adequação social” dos 

sujeitos que fazem uso problemático de drogas. 

Continuamente, a espiritualidade se inscreve em práticas como orações, 

reflexão e práticas religiosas  e, como observa Santos (2018), parecem cumprir dois 

objetivos simultâneos: tanto estabelecer um perfil de conduta moral padrão para os 

acolhidos (de modo interligado aos princípios religiosos aos quais estes serviços se 

conectam), quanto oferecer-lhes amparo emocional perante ao período de 

abstinência e de ressignificação social. Esta seria alcançada por meio do trabalho 

proporcionado e realizado nas CTs, sendo “a  divindade (em geral, o Deus cristão) 

vista como instância suprema de vigilância e julgamento moral que, ao mesmo tempo, 

consola e ampara os que sofrem” (SANTOS, 2018, p. 12). Diante disto, no relatório 

produzido pelo Conselho Federal de Psicologia (2017), é destacada a 

incompatibilidade com os princípios que regem as políticas públicas, o seu caráter 

republicano e laico, sendo este método considerado uma violação do direito a escolha 

de outro credo ou a opção de não adotar nem seguir nenhuma crença religiosa, 

caracterizando-o como práticas sociais, e não como práticas que visam o cuidado e 

a promoção da saúde.  

Ademais, ainda tratando do trabalho realizado por estas instituições, o que se 

observou é a aderência de práticas que vão além do saber religioso-espiritual. Como 

Loeck (2018) aponta, se pensarmos na realidade brasileira, é mais adequado 

entender o universo dessas instituições a partir de uma multiplicidade de 

configurações, sendo serviços híbridos, com práticas que vão desde o tipo religioso-

espiritual, como também o tipo técnico-científico, transitando entre esses dois 

horizontes. Junto a isso, percebe-se a clivagem entre estes dois saberes, que 

costumam concordar quanto a defesa da internação, da abstinência como principal 

forma de cuidado aos usuários de SPAs e na cronicidade como uma característica da 

doença – o modelo de doença religioso-espiritual percebe o uso de drogas como um 
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pecado, uma falha moral, e o discurso técnico-científico vê no uso problemático ou 

dependente de drogas como uma doença que não cessa, ou que é intermitente e 

acompanha os indivíduos em suas vidas, e que demandará cuidado permanente 

(FERRAZA ET. AL, 2017; LOECK, 2018). 

Para ilustrar o universo das CTs brasileiras, busca-se apresentar, na próxima 

seção, as principais características desses serviços. A sistematização dessas 

informações abrangerá desde aspectos estruturais, quadro de funcionários e 

tamanho das organizações, até as particularidades do modelo terapêutico e suas 

práticas. 

 

3.1.  Como se caracterizam as comunidades terapêuticas brasileiras?  

 

Estudos recentes ampliaram a percepção destas instituições e das atividades 

realizadas, como a pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) em 2017, que buscava observar o Perfil das Comunidades 

Terapêuticas Brasileiras. Nesse sentido, nos próximos parágrafos busca-se, com 

base nessa pesquisa, sistematizar as características das CTs brasileiras.  

Em relação à localização dessas instituições, destaca-se que estão instaladas 

em todo o país, mas com maior concentração, principalmente, nos estados das 

regiões Sul e Sudeste. Como demonstrado pelo IPEA (2017), na região Sudeste, elas 

se encontram em maior número no estado de São Paulo, com 420 instituições (o que 

representa 22,26% das 812 CTs presentes na região). 

Encontram-se distribuídas, em sua maioria, nas áreas rurais (74,3%). 

Entretanto, por mais que estejam concentradas nestas áreas, a maioria (56%) destes 

serviços localizam-se em áreas caracterizadas como capitais ou metrópoles. Sendo 

assim, 40% das CTs brasileiras estão nas zonas rurais das capitais ou das 

metrópoles. A localização destes serviços é foco de controvérsias. Diversos autores 

demonstram que uma das críticas a estas instituições devem-se a preocupações 

quanto à instalação destes serviços em áreas rurais.  

Estas críticas se dão devido à preocupação com a retirada das pessoas que 

fazem uso problemático de drogas de seu território, fato que impediria a realização 

de um trabalho articulado com a rede local do território de origem. O trabalho com o 

território faz parte de uma das demandas da luta antimanicomial e do movimento de 

Reforma Psiquiátrica, que foi garantido pela Política Nacional de Álcool e Outras 
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Drogas em diversos documentos e normativos.  Por outro lado, estas restrições são 

vistas pelas CTs como responsáveis por promover uma ruptura espacial e temporal, 

tida como necessária para criação de rotina e para o tratamento de usuários de SPAs, 

aferindo que esta distância é necessária para retirar o sujeito da cena de uso (IPEA, 

2017).  

Quanto à capacidade de acolhimento, observou-se que a maioria das vagas 

existentes no país estão em CTs de médio porte (43,3%), seguidas das grandes CTs 

(30,1%)15. Na região sudeste, percebe-se a predominância de vagas em CTs de 

médio (11,7%) e pequeno porte (6,9%). A distribuição das vagas nestes serviços não 

apresenta equidade em relação aos sexos e, aponta-se diversas restrições a pessoas 

com orientações sexuais diversas, assim como pessoas com deficiências e outras 

necessidades. De acordo com o IPEA (2017), haveria no país cerca de 83.600 vagas 

para tratamento, em um total de 1.950 CTs instaladas no território brasileiro. Destas 

vagas, 67.480 são destinadas exclusivamente ao público masculino; 3.659 vagas 

exclusivas para o público feminino; e 12.391 vagas para ambos os sexos. Na região 

sudeste, este cenário se repete, com cerca de 84% das vagas sendo destinadas ao 

público masculino, e 5,6% exclusivas para mulheres.    

Com relação à infraestrutura, 96% dos imóveis onde funcionam as CTs são 

construções de alvenaria. Quarenta e oito por cento delas possuem água por meio 

de poços artesianos, enquanto 28,7% têm acesso ao abastecimento de água por 

meio de redes públicas. O esgotamento sanitário é realizado por fossas ecológicas 

(46,3%), fossas comuns (28,7%) e redes de esgoto (19,2%). Em suma, dispõem de 

energia elétrica abastecida por rede geral (98%). Em relação aos dormitórios, 

predominam instalações coletivas que acomodam entre 4 a 6 pessoas, tanto nas CTs 

financiadas (78,8%) pelo SENAD quanto as não financiadas (71,8%). Para além dos 

dormitórios e dos outros cômodos essenciais, o IPEA (2017) demonstrou que a 

maioria das CTs também possuem instalações para reuniões, orações, 

aprendizagem, lazer e cultura e práticas desportivas16 

 
15 O IPEA (2017) classificou as CTs segundo a quantidade de vagas que oferecem individualmente, 

dividindo-se em três grupos: o primeiro, das CTs que oferecem até trinta vagas, que pode ser 
considerado de pequenas CTs; o segundo, das que ofertam entre 31 e setenta vagas, este é o de CTs 
de porte médio; e o terceiro, de grandes CTs, que ofertam entre 71 a trezentas vagas. O Instituto aponta 
que não foram encontrados estabelecimentos que oferecem mais de trezentas vagas. 

16 Entre os espaços de lazer e cultura, 95,5% das CTs possuem sala de televisão; 89% têm salas 
multiuso; 86% apresentam espaços de convivência; e 63%, bibliotecas. Quanto aos espaços de 
aprendizagem, 86,2% das CTs afirmam possuir espaço para oficinas, enquanto 54% informam possuir 
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Quanto ao período de fundação das CTs brasileiras, destaca-se o aumento do 

número desses serviços ao longo dos anos. A maioria das CTs foram fundadas a 

partir da década de 1990 (79%). Uma alta parcela das CTs têm suas fundações 

datadas ao longo do período de 1996 a 2005 (41%), seguidas dos anos de 2006 a 

2015 (38%). Ainda segundo a pesquisa conduzida pelo IPEA (2017), revela-se que a 

região Sudeste acompanhou o ritmo geral nacional, com a fundação de 20,8% das 

796 CTs brasileiras que surgiram entre 1996 e 2005. E concentrando 12,3% das 746 

CTs que foram fundadas de 2006 a 2015. Com relação às SPAs utilizadas pelos 

acolhidos antes da internação, observa-se a predominância do crack (81,6%), álcool 

(81,4%), cocaína (63,6%) e maconha (56,2 %). Assim como também é elevado o 

percentual daquelas que mencionaram que sua clientela faz uso simultâneo de 

múltiplas substâncias (62,3%)17. Esta percepção quanto às substâncias mais 

utilizadas pelos acolhidos nas CTs em geral pode ser reforçada por outras pesquisas 

que realizaram estudos de caso em CTs brasileiras e conseguiram constatar essa 

prevalência.  

Os sujeitos que aderem ao tratamento nas CTs, com maior frequência, são 

levados por familiares (88%). Como aponta o IPEA (2017), a inserção nesses serviços 

também acontece por iniciativa própria dos sujeitos com problemas relacionados ao 

uso de álcool e outras drogas, que somam 46%. Os serviços públicos de saúde são 

responsáveis por 40,3% dos encaminhamentos, e o CAPS AD, centro de referência 

no atendimento aos usuários de SPAs, encaminham cerca de 35,3%. Observa-se que 

é baixa a interação com os serviços públicos no cotidiano de uma CT. Os postos de 

saúde e os hospitais públicos aparecem como serviços que possuem um maior grau 

de articulação, sendo mencionados por 50% e 39% das CTs, respectivamente. A 

colaboração com os CAPS (tanto o geral quanto o especializado) e com os 

 
salas de aula. Apenas 29% dizem contar com salas de informática. O survey aponta ainda que 77% 
das CTs dispõem de local para práticas religiosas. Entre as áreas destinadas a consultórios, 83% das 
CTs mencionaram possuir consultório para consultas psicológicas; 52,5% dizem possuir consultório 
médico; e apenas 10% referiram contar com consultório odontológico. Entre os espaços voltados para 
as atividades desportivas, destacam-se os campos de futebol (73%), seguidos das academias de 
ginástica (60%). Piscinas (33%) e quadras esportivas (32%) são menos comuns no universo das CTs 
brasileiras. 

17 Os dados apresentados pelo IPEA (2017), sobre as substâncias de que mais fazem uso os clientes 
das diversas CTs, refletem as impressões dos respondentes do survey (em geral, operadores e 
dirigentes das CTs), e não foi resultado de uma consulta direta aos próprios residentes das CTs. 
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equipamentos de assistência social são mencionados como de pouca intensidade no 

cotidiano da CT. 

Em relação ao número e tipo de trabalhadores que fazem parte da equipe 

técnica das CTs, destaca-se a tipologia que o IPEA (2017) adotou para agrupar estes 

profissionais. Divide-se em: i) trabalhadores profissionais de nível superior 

(Médicos/as; Enfermeiros/as; Psicólogos/as; Assistentes sociais; Terapeutas 

ocupacionais; Fisioterapeutas; Professores/as; Educadores/as sociais); ii) 

trabalhadores voltados ao cuidado e à organização da CT, sem formação superior 

necessariamente (Monitores/as; Coordenadores/as; Pessoal administrativo; Pessoal 

de limpeza e manutenção; Pessoal de cozinha; Sacerdotes); e iii) trabalhadores de 

atividades complementares (Pessoal em atividades agrícolas e pecuárias; 

Porteiros/as; Seguranças). Percebe-se que as ocupações do grupo I mais frequentes 

nas CTs são a de psicólogo(a), assistente social e professor. Sendo que destes, os 

psicólogos e assistentes sociais são, geralmente, contratados, enquanto os 

professores são, em sua maioria, voluntários.     

Neste contexto, os psicólogos e assistentes sociais são um conjunto de 

profissionais importantes para o funcionamento das CTs, mas estão concentrados em 

instituições com mais de 70 vagas, ou seja, de grande porte. Em relação aos 

psicólogos, indica-se que, em média, as CTs de grande porte possuem mais de 

quatro psicólogos empregados (4,1) e mais de dois psicólogos voluntários (2,4) cada 

uma. Para os assistentes sociais, essa média é de 2,7 empregados e 1,8 voluntários. 

Nos profissionais do grupo II, destaca-se o papel dos monitores e coordenadores. 

Estes são os trabalhadores que mais direta e frequentemente atuam junto aos 

acolhidos (IPEA, 2017). A partir da análise da literatura sobre as funções que estes 

trabalhadores desempenham, esperava-se que atuassem principalmente como 

voluntários nas CT. Mas, como apontou o IPEA (2017), esta não é uma verdade 

completa, pois ao observar o número médio de monitores (5,6) e coordenadores (3,0) 

afere-se um número ligeiramente maior de monitores contratados, em relação ao 

voluntários, assim como a mesma quantidade de coordenadores contratados e 

voluntários, por CT. 
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Em relação aos recursos financeiros, observou-se a predominância de uma 

diversificação nas formas de angariar recursos, entre fontes que vão desde recursos 

públicos a doações de pessoas físicas e de instituições religiosas. Como destaca o 

IPEA (2017), estima-se que 8% das CTs pesquisadas recebem financiamentos 

provindos das três esferas de governo, e que 56% recebem de, pelo menos, duas 

esferas de governo, sendo a mais comum entre o governo estadual e municipal (35%). 

Separadamente, mais CTs recebem recursos municipais (41,1%), seguidos de 

estaduais (27,8%) e federais (24,1%). A maioria das CTs pesquisadas recebe 

doações de pessoas que apoiam a causa (75,4%), contribuições voluntárias dos/as 

acolhidos/as ou suas famílias (66,6%), doações de igrejas e demais instituições 

religiosas (63,5%) e pagamento dos acolhidos (46%). 

Além das variadas formas de financiamento, diversas CTs também recebem 

isenções de tributos nas três esferas administrativas. Estas isenções se dão por meio 

de certificações a instituições que prestam serviços de interesse público. Na análise 

realizada pelo IPEA (2017), aponta-se a prevalência de CTs que possuem a 

Declaração de Utilidade Pública Municipal (73%), seguidas pela Declaração de 

Utilidade Pública Estadual (53,1%) e a Declaração de Utilidade Pública Federal 

(27,6%). Apenas cerca de 15% destas instituições não receberam nenhum tipo de 

certificação, o que chama atenção para a acentuada interação das CTs com as três 

esferas administrativas. Além disso, ressalta-se o importante papel do município para 

essas instituições, sendo tanto o responsável pelo maior número de certificações, 

quanto pelo repasse de recursos públicos.  

O perfil dos dirigentes das CTs brasileiras é de uma pessoa do sexo masculino 

(72,2%), com uma média de idade de 51 anos e, na maioria das vezes, com curso 

superior (49,4%). Poucos deles recebem remuneração das CTs (apenas 15%), 

necessitando, muitas das vezes, exercer trabalho remunerado fora da instituição 

(48,8%). O dirigente costuma ser o fundador da CT (57,9%) e, na maioria das vezes, 

possui como motivação para a atuação nestes espaços a motivação religiosa (53,4%) 

e humanista (47,10%). Outros motivos que surgem na pesquisa do IPEA são o contato 

pessoal e/ou familiar com ex-usuários/as de substâncias psicoativas, que se 

beneficiaram do acolhimento em CTs (44,8%); dele/a mesmo/a ser ex-usuário/a de 

substâncias psicoativas, que se beneficiou do acolhimento em CTs (32,6%); ou 

motivação profissional (30,8%). 
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Em relação à metodologia utilizada pelas CTs, ressalta-se a utilização de 

práticas de espiritualidade em 95,6% das CTs brasileiras. Soma-se a isso a frequência 

de atividades relacionadas, como a leitura da bíblia e a prática de orações e cultos, 

sendo citadas por 89% e 88% das CTs, respectivamente. A orientação religiosa e a 

articulação com essas entidades fazem parte do trabalho desempenhado pelas CTs. 

Conforme o IPEA (2017) demonstra, há prevalência de orientação pentecostal no 

universo das CTs brasileiras (41%). Já CTs católicas ofertam 26% das vagas totais, 

enquanto as CTs que se declaram sem orientação religiosa específica oferecem 19% 

de todas as vagas, e representam 18% das unidades. Como pode ser observado na 

referida pesquisa do IPEA (2017), as instituições religiosas são os parceiros mais 

frequentes destas instituições, frequentemente mencionada por 52% das CTs 

pesquisadas. 

Ademais, ainda sobre a metodologia utilizada pelas CTs, a laborterapia (92,9%) 

e a Psicoterapia, tanto em grupo (88,5%), quanto individual (84,6%), também 

possuem grande relevância no modelo terapêutico desses serviços, bem como os 

Doze Passos para 70% dessas instituições no Brasil. Quanto à laborterapia, destaca-

se que esta metodologia aparece pouco articulada com os projetos e ações de 

qualificação que direcionam os acolhidos para o mercado de trabalho, pois apenas 

46% das CTs indicaram essas atividades como rotineiras (IPEA, 2017, p. 22). 

Neste contexto, o IPEA (2017), a partir do levantamento feito, destaca cinco 

características que compõem o processo de padronização e profissionalização do 

funcionamento das CTs. Em primeiro lugar aparece a capacitação de membros das 

equipes por meio de cursos - como o Fé na Prevenção e o Supera, ofertados pela 

Senad; além de uma recorrência aos cursos da Unidade de Pesquisa em Álcool e 

Drogas da Universidade Federal de São Paulo (Uniad-Unifesp), que tem o psiquiatra 

Ronaldo Laranjeira como um dos seus principais articuladores. 

 Em segundo a participação e cadastramento, como membro ou fundador, de 

entidades corporativas, das quais se destacam, no país, a FEBRACT e a 

Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas (Confenact), além de uma 

série de outras entidades regionais, estaduais e locais. Pires (2018) salienta que 

praticamente todas estas entidades declaram ter como atribuição a articulação, 

organização e promoção de intercâmbios entre os seus membros, possuindo 

inclusive um mercado editorial que produz e vende livros e outras publicações 

voltadas à construção e difusão de conhecimentos para o trabalho em CTs.  
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O terceiro elemento que compõe este processo de padronização institucional é 

o progressivo aumento de profissionais contratados e remunerados, com formação 

técnica, que não residem nas instituições. Formam-se equipes de trabalho compostas 

por profissionais com formação universitária e técnica, ao lado de sacerdotes e 

missionários religiosos, sejam eles contratados pelas instituições ou voluntários 

(IPEA, 2017; LOECK, 2018). O quarto ponto é o processo de medicalização das CTs, 

na incorporação de saberes e tecnologias próprias do campo médico/psicológico. Por 

último, se destaca o maior acúmulo de dados produzidos internamente por estas 

instituições, permitindo a prestação de contas e a justificativa pública do trabalho 

realizado (IPEA, 2017). 

Estas padronizações percebidas estimulam o entendimento das CTs como um 

complexo institucional de grandes proporções, partindo muitas vezes de uma cruzada 

moral contra as drogas e se constituindo como empreendimentos de natureza 

econômica, política e profissional (MACHADO, 2011; PIRES, 2018). Ressalta-se que 

no plano econômico se evidencia um potencial de rentabilidade e sustentação 

financeira destes empreendimentos, visto que há uma intensa movimentação de 

atores e organizações do campo para expandir o número destas instituições, por meio 

de aberturas de filiais, organização de grupos e redes (PIRES, 2018).  

Baseado nos dados apresentados pela pesquisa do IPEA, Pires (2018) salienta 

que a expansão mais recente destes serviços se deu em grande parte pela difusão 

de CTs como filiais ou desmembramentos de outras existentes em novos locais, 

levando consigo o modelo de atuação da “organização-mãe”, sendo que de cada dez 

CTs, três a quatro possuem filiais, com o restante sendo dividido entre as que são 

filiais dessas primeiras e as que operam de maneira isolada e independente de outras 

(IPEA, 2017; PIRES, 2018). Dessa forma, evidencia-se a importância dessas 

entidades como um dos fatores que contribuem para o adensamento organizacional 

e identitário do campo das CTs no país, com funções que ultrapassam as ações de 

capacitação e formação profissional, estimulando um trabalho terapêutico mais 

semelhante entre as unidades. Como destaca Pires (2018), mesmo CTs novas, que 

operam e foram criadas de maneira independente de outras, tendem a se conformar 

e moldar suas práticas por meio de reprodução e imitação de outras já existentes e 

reconhecidas por sua atuação.   

 Na realidade dos serviços de atenção a pessoas que fazem uso problemático 

de SPAs, as CTs brasileiras possuem um longo histórico de assistência prestada, se 
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constituindo antes mesmo do surgimento das primeiras políticas nacionais que 

versavam sobre esse público, onde as ações destinadas ao enfrentamento desses 

problemas na década de 1990 eram quase inexistentes (MACHADO E MIRANDA, 

2007). Neste mesmo período, destaca-se o papel do Conselho Federal de 

Entorpecentes (Confen) como um mecanismo importante para essa expansão, 

inclusive reconhecendo a importância da atenção prestada pelas CTs e contribuindo 

para a criação de normas mínimas de funcionamento para esses serviços, 

favorecendo sua aproximação com o meio acadêmico e com o poder público 

(MACHADO E MIRANDA, 2007).  

Como demonstrado pelo IPEA (2017), 79% das CTs pesquisadas foram 

fundadas a partir de 1990. Para Machado (2011), as CTs se apresentam como uma 

alternativa à tendência histórica de omissão do Estado na proposição de políticas para 

minimizar os efeitos do consumo abusivo de SPAs. Propiciou-se então melhorias 

assistenciais dos serviços prestados por estas instituições, assim como houve o 

favorecimento para que começassem a se organizar e reivindicar financiamento 

público, inicialmente em uma direção que buscava o direito de participar de editais 

públicos, mas ao mesmo tempo em que articulavam representação política no 

legislativo federal (MACHADO E MIRANDA, 2007; MARTINS E ROCHA, 2019). 

Apesar de serem entendidas como estratégias opostas por diversos atores 

presentes nesta política, o período de expansão das CTs também foi o período de 

construção de uma política nacional alinhada com os princípios da Reforma 

Psiquiátrica. Inclusive é possível destacar que o Confen foi, ao mesmo tempo, um 

mecanismo importante para expansão das CTs e para a viabilização dos projetos de 

redução de danos no país ainda na década de 1990 (MACHADO E MIRANDA, 2007). 

Como apontam os autores, em 1994, quando surgiu a necessidade de implementação 

da prevenção da Aids entre usuários de drogas, o Confen assumiu publicamente sua 

posição, emitindo um parecer favorável ao desenvolvimento de projetos de redução 

de danos (MACHADO E MIRANDA, 2007).  

Essa dicotomia na política brasileira entre os dois modelos é muito bem 

destacada por Martins e Rocha (2019) ao analisarem a trajetória das políticas sobre 

drogas no Brasil. Os autores observaram um efeito de trajetória dependente do legado 

proibicionista estabelecido desde 1921, que culmina no estabelecimento de um 

modelo misto de assistência aos usuários de SPAs. Esse modelo propiciou o 

surgimento e o desenvolvimento de interesses econômicos que, nos dias de hoje, 
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compartilham na política contemporânea brasileira o mesmo orçamento da RAPS 

(MARTINS E ROCHA, 2019). Portanto, essa disputa entre os tipos de modelos de 

atenção às pessoas que fazem uso problemático de álcool e/ou outras drogas não é 

nova no campo político, sendo desenhada desde antes da formação de uma rede de 

atenção psicossocial e a preconização de uma política nacional.  

 

3.2. Articulação política das CTs no nível federal 

 

A coincidência temporal entre a expansão das CTs e as primeiras tentativas de 

consolidação das conquistas alcançadas pela Reforma Psiquiátrica, acentuou as 

disputas no campo de provisão e financiamento de serviços da rede de atenção 

pública à saúde. O grupo crítico das CTs pode ser entendido como constituído pelos 

profissionais da área da saúde atuantes no SUS, principalmente daqueles imbuídos 

dos ideais da reforma psiquiátrica, que desaprovam a participação e o financiamento 

a estas instituições por acreditarem que elas não estão de acordo com as diretrizes 

tomadas pelo Ministério da Saúde para a atenção com os usuários de álcool e outras 

drogas (PIRES, 2018).  Portanto, privilegia-se a noção de que as CTs estariam em um 

extremo cujo polo oposto seria ocupado pelas noções de liberdade, autonomia e 

direitos de usuários (MACHADO, 2011; SANTOS, 2018; PIRES, 2018). 

Apesar de serem entendidas como estratégias opostas, as CTs vêm ganhando 

cada vez mais normatividade na política brasileira, sendo incluída, inclusive, na RAPS 

em 2011. A Portaria n° 3.088/2011, que institui a RAPS, é um grande marco para o 

movimento antimanicomial e para reforma psiquiátrica brasileira, visto que ela 

organiza a rede composta pelos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, o que 

concretizava as demandas dos movimentos de luta pelo direito dos usuários da saúde 

mental. Entretanto, mesmo com as críticas do campo contra o modelo de cuidado das 

CTs, estas foram preconizadas como serviços de saúde destinados a oferecer 

cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até nove meses 

para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas (BRASIL, 2011). 

Santos (2018) aponta que se objetivava ampliar e diversificar os serviços 

disponíveis para o atendimento aos usuários de drogas, por meio da promoção das 

CTs na RAPS, porém, intensificaram-se disputas que não eram novas no campo, 

sendo estas travadas inclusive no Poder Executivo Federal. Estas disputas ancoram-
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se em dissensos científicos, morais e simbólicos na atenção aos usuários de drogas. 

Como apontam Santos e Pires (2019) este embate entre os defensores de distintos 

modelos de cuidado vai além de profissionais de saúde e pacientes, e envolve também 

agentes do próprio Estado, situados em diferentes órgãos da burocracia estatal numa 

disputa não só em torno de princípios terapêuticos, mas da distribuição de recursos 

públicos entre eles. 

A ampliada capacidade de articulação e representação das CTs junto aos 

órgãos públicos vem se mostrando frutífera para alicerçar ganhos para estas 

instituições, sendo uma das maiores expressões a construção de uma unidade 

nacional conquistada pelo movimento por meio da CONFENACT (PIRES, 2018). 

Como Pires (2018) destaca, desde a sua criação, a confederação já conseguiu realizar 

audiências e reuniões com diversas autoridades do governo central; vem também 

obtendo assento e participando como membro titular de diferentes órgãos colegiados, 

como o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD). Entretanto, como 

observa Resende (2021), as normas aplicadas as CTs são compostas por um 

complexo arcabouço regulatório e, isso se dá por três motivos principais: concepções 

divergentes em torno do “problema” das drogas e os modelos em disputa;  estratégia 

das CTs de criarem caminhos que escapam às regras gerais da saúde, especialmente 

em relação aos limites de financiamento público; e o tempo de funcionamento das 

CTs, que antecede em pelo menos três décadas os esforços de regulação desse 

modelo.   

Como apontado na introdução, a Portaria n°131 de janeiro de 2012 estipulou 

critérios para o financiamento público dos serviços de atenção em regime residencial, 

dentre os quais encontram-se as CTs, confirmando sua natureza jurídica de serviço 

da saúde. O estabelecimento de critérios claros e relativamente rígidos para esse 

financiamento fez com que as CTs não procurassem financiamento públicos federais 

advindos da saúde (RESENDE, 2021). Como demonstra Resende (2021), é nesse 

contexto que se aprofunda a intervenção de atores relacionados às CTs na área da 

política de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. 

Nesse período, ocorria no país o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, 

que culminou na efetivação do programa Crack é possível vencer18, que efetivou o 

 
18 Ao realizar uma pesquisa sobre o programa e seus resultados, foi percebido a falta de informação no 

site oficial do governo - https://www.gov.br/pt-br -, em especial a ausência do documento “Observatório: 
crack, é possível vencer” de 2012, que trazia as diretrizes e metas do programa. Dessa forma, optou-

https://www.gov.br/pt-br
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repasse de recursos do governo federal para que as CTs contribuíssem com a oferta 

de cuidados – que institui incentivo financeiro destinado aos Estados, Municípios e ao 

Distrito Federal para apoio ao custeio das CTs (BRASIL, 2012). Com a intenção de 

realizar ações mais expansivas, o programa investiu, dentre outras, em ações de 

estruturação da rede de serviços no nível local e deu início à efetiva transferência de 

recursos para as CTs pelo governo federal, prevista na Lei de Droga de 2006 

(SANTOS, 2018). Resende (2021) aponta que a disseminação da ideia de que haveria 

uma epidemia do crack no Brasil foi um dos marcos desse jogo de forças que abriu 

espaços para as primeiras linhas de financiamento oriundos do Ministério da Justiça, 

por meio do SENAD.  

Um dos objetivos do programa era a abertura de mais de 10.000 (dez mil) vagas 

nestes dispositivos, porém, como aponta a Confederação Nacional de Municípios 

(2014), esta meta não foi alcançada por completo, com a presença de 7.501 vagas, 

75% do que foi preconizado. Através de uma reportagem19, o Ministério da Justiça 

anunciou os esforços de assinar convênios que permitiriam a expansão desta rede de 

serviços em 1,5 mil vagas ofertadas, e com objetivo de mais avanços, prevendo o 

aumento para 6,8 mil vagas em 270 unidades do país. A matéria destaca também que 

durante o ano de 2013, o Brasil possuía 1.830 CTs mapeadas pelo CONAD, com 

possibilidades de inscrição nos editais de chamamento do Ministério da Justiça. 

Neste contexto, Fossi e Guareschi (2014) destacam que, no final de 2011, o 

governo federal anunciou um investimento de R$ 4 bilhões em ações para enfrentar o 

crack, prevendo a criação de mais 2.462 leitos para internação de usuários de drogas 

e a abertura de 2.500 vagas em CTs, contando ainda com capacitações promovidas 

pelo SENAD, formalmente designando o papel destas instituições na execução da 

política nacional. Além disso, este foi o ano em que foi fundado o maior número das 

entidades ainda existentes: 139 CTs. (IPEA,2017). Em contrapartida, o que se 

observou em relação aos demais serviços da RAPS foi um baixo investimento em 

ações concretas, por exemplo, dos 308 Consultórios na Rua que seriam 

disponibilizados com equipes de profissionais de saúde a partir de incentivos do 

programa, apenas 123 entraram em funcionamento - 40% do que se esperava; em 

 
se por procurar fontes alternativas, como artigos e sistematizações realizadas por associações, para 
obter-se um balanço dos dados preconizados e alcançados ao longo de suas atividades. 
19 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/aumenta-a-oferta-para-tratamento-com-as-
comunidades-terapeuticas-financiadas-pelo-mj>. Acesso em: 13 de fev. de 2020. 

https://www.justica.gov.br/news/aumenta-a-oferta-para-tratamento-com-as-comunidades-terapeuticas-financiadas-pelo-mj
https://www.justica.gov.br/news/aumenta-a-oferta-para-tratamento-com-as-comunidades-terapeuticas-financiadas-pelo-mj
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relação aos CAPS AD 24 horas, dos 175 a serem ampliados e construídos, apenas 

59 estão à disposição da comunidade (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

MUNICÍPIOS, 2014).  

Santos (2018) observa que foi a partir das críticas ao Programa Crack é 

Possível Vencer que o CONAD trabalhou por mais de um ano na elaboração de um 

conjunto de normas disciplinadoras. As diversas regras foram consolidadas pela 

Resolução n° 1 do CONAD, considerada o marco regulatório das CTs, publicado em 

agosto de 2015. Resende (2021) aponta que essa aprovação é um dos exemplos de 

normas que buscam descaracterizar as CTs como dispositivos da saúde. Esta 

Resolução foi questionada por atores do campo e teve seus efeitos suspensos 

através de uma liminar, concedida pela 2° Vara Federal de São Paulo, em 4 de agosto 

de 2016, a pedido do Ministério Público Federal, com o argumento de que as CTs 

não poderiam ser regulamentadas pelo CONAD, que é um órgão do Ministério da 

Justiça, já que elas seriam equipamentos de saúde (SANTOS, 2018).   

Esta não foi a única medida que buscou afastar as CTs da área da saúde. 

Resende (2021) aponta que nos anos subsequentes às Portarias n° 3.088/2011 e 

n°131/2012, disseminaram-se normas criadas pelas áreas da justiça, da segurança e 

da assistência social (RESENDE, 2021). No caso da Resolução n°1 da CONAD, esta 

acabou sendo validada em 19 de junho de 2018, estando em vigor até então. Portanto, 

esta Resolução se apresenta como um marco, se não jurídico, político, que dispõe 

que as CTs são dispositivos que realizam serviço de acolhimento voluntário, de 

interesse e apoio das políticas públicas de cuidado, e não são estabelecimentos de 

saúde (RESENDE, 2021). 

Outra questão que envolve as desconfianças em relação às CTs se insere no 

terreno da falta de controle e fiscalização por parte do Estado20.  Como salienta o 

Conselho Federal de Psicologia (2017), não são poucas as instituições que recebem 

recursos públicos ou, ainda, que são reconhecidas como instituições de “utilidade 

pública”, ficando, portanto, isentas do pagamento de impostos, além de um expressivo 

número de instituições que mantém convênios com diferentes órgãos públicos. Sendo 

assim, exige-se cada vez mais que o Estado se responsabilize pela fiscalização e 

controle dos recursos disponibilizados para estes serviços, mas que também defenda 

 
20 As normas impostas pelo Estado às CTs tratavam, principalmente, das condições sanitárias mínimas 
necessárias ao funcionamento dessas instituições – as Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) da 
Anvisa n° 101/2001 e 29/2011. 
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os direitos dos cidadãos como um todo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 

2017). Nesse contexto, Loeck (2021), ao fazer uma análise sobre os processos 

formais e normativos que envolvem a vigilância sanitária e as CTs, aponta para 

lacunas no processo de fiscalização dessas instituições. Dessa maneira, verifica-se 

que a forma que estas fiscalizações estão organizadas proporciona importantes 

lacunas regulatórias e fiscalizatórias, o que abre espaço para que instituições 

precárias de atendimento a este público continuem surgindo (LOECK, 2021). 

 Melo e Corradi-Webster (2016) também chamam atenção para estas lacunas. 

Em um estudo de caso que consistiu em visitas a uma CT, um dos coordenadores da 

instituição abordou as mudanças exigidas pela ANVISA para a regularização da CT, 

sendo estas pequenas alterações na estrutura das condições físicas da instituição 

(MELO E CORRADI-WEBSTER,2016). Da mesma maneira, Loeck (2021) aponta que, 

ao examinar os quesitos verificados nas inspeções para emissão ou renovação de 

alvará sanitário, percebe-se que não há uma avaliação mais apurada para o 

“programa terapêutico” em suas especificidades e no que diz respeito à sua prática 

no cotidiano. O que se avalia, portanto, são questões referentes à documentação da 

organização (LOECK, 2021), não havendo preocupação em melhorar/mudar as 

atividades oferecidas (MELO E CORRADI-WEBSTER, 2016). 

Percebe-se que, apesar das críticas, as CTs não apenas ampliaram sua 

expressão na sociedade, como se tornaram progressivamente um mercado 

estruturado em busca de reconhecimento e de recursos públicos (MACHADO, 2011). 

É possível observar, por meio da exploração do material apresentado, a expansão e 

o espaço alcançado pelas CTs na política pública, assim como nota-se as conquistas 

no âmbito das legislações que dão forma a política de atenção ao usuário de SPAs, 

responsáveis por auxiliar na sua legitimação como serviços passíveis de recebimento 

de recursos públicos. Este processo ganhou impulso após o impeachment 

presidencial, de 2016, e, mais fortemente, desde a posse do governo eleito em 2018, 

atores políticos ligados às instituições de internação - CTs e clínicas psiquiátricas - 

ganharam renovada força política, desequilibrando a correlação de forças que vigerá 

até então (SANTOS E PIRES, 2019). 

 

3.2.1. Novo marco legislativo federal (2016 - 2019) 
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 Com as mudanças nas forças políticas do país, houve um redirecionamento 

das políticas sociais. Delgado (2019) aponta que, a partir de 2016, o incremento na 

rede de serviços extra hospitalares e o investimento em uma estratégia de atenção 

psicossocial que se guia pelos moldes da Reforma Psiquiátrica foram interrompidos. 

Para o autor, a primeira medida desse processo é a Emenda Constitucional n°95, de 

15 de dezembro de 2016, que vem produzindo consequências de desconstrução do 

SUS e das políticas intersetoriais, com impactos imediatos no campo da saúde mental 

(DELGADO, 2019). Cruz, Gonçalves e Delgado (2020) complementam que, no 

período de dezembro de 2016 a maio de 2019, foram editados cerca de quinze 

documentos normativos, dentre portarias, resoluções, decretos e editais, que formam 

o que a nota técnica n° 11/2019 chamou de “Nova Política de Saúde Mental”. 

 O marco inicial desta nova política pode ser considerada a Resolução n°32 da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 14 de dezembro de 2017, que estabelece 

as novas diretrizes para o funcionamento da RAPS (CRUZ, GONÇALVES E 

DELGADO, 2020). A resolução em foco tem o objetivo de estabelecer as diretrizes 

para o fortalecimento da RAPS, porém apresenta pontos polêmicos que vão contra os 

preceitos da luta antimanicomial e das diretrizes da Lei 10.216/2011. Entre estes, é 

possível mencionar: a manutenção dos leitos em Hospitais Psiquiátricos, com ajustes 

significativos nas diárias; e o incentivo a expansão desses leitos em Hospitais Gerais, 

estabelecendo um limite mínimo de ocupação dos mesmos para o pagamento integral 

do procedimento; além de incentivar o fortalecimento da parceria com as CTs, 

(BRASIL, 2017). Cruz, Gonçalves e Delgado (2020) observam que esta Resolução, 

juntamente com a Portaria 3.588/2017, serviram como base de toda a mudança na 

política, pois definem um novo modelo de RAPS e estabelece uma “nova” orientação 

do modelo assistencial, considerada pelos autores um retorno ao paradigma anterior 

ao incluir diversos elementos que apontam para um cuidado de característica 

hospitalar/asilar. 

Esse cenário pode ser observado na análise realizada por Weber (2021) sobre 

o financiamento direcionado as CTs no período de 2010 a 2019.  A autora aponta que, 

no período de 2010 a 2015 houve um aumento de 22,6% dos recursos disponíveis 

para os serviços da rede extra-hospitalar, que incluem os CAPS. Nos anos entre 2016 

e 2019, estes gastos ficam praticamente constantes, após importante queda; e neste 

mesmo período, os gastos hospitalares, que antes tendiam a decrescer, passaram a 

ficar relativamente estáveis (WEBER, 2021). Dessa forma, enquanto percebe-se que 
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entre 2016 a 2019 há baixo investimento no número de CAPS financiados pelo 

Ministério da Saúde e uma interrupção temporária de financiamento de serviços de 

base comunitária, destaca-se um aumento expressivo no valor de diárias hospitalares 

(WEBER, 2021). Em relação ao financiamento direcionado as CTs por meio do 

FUNAD, no período de 2010 a 2019, não houve o crescimento esperado. Entretanto, 

o que chama atenção é que, em todo o período estudado, houve transferência de 

recursos para estes serviços, estando sempre disponível recursos para tal (WEBER, 

2021). 

Portanto, o que é possível observar é que, enquanto os gastos com a rede de 

atenção psicossocial especializada em álcool e outras drogas se estabilizaram, com 

uma cobertura insuficiente para atender esse público, investe-se em serviços que 

apresentam diversas divergências no campo. Para Weber (2021), o governo federal 

aloca recursos do FUNAD em um modelo de cuidado que se pauta em isolamento e 

possível institucionalização, enquanto os gastos com os serviços de base comunitária 

se estabilizam em um patamar mais baixo, em cenário de grande contingenciamento 

de recursos para a saúde.  

Nesse contexto, uma série de medidas são tomadas, como a portaria nº 3.659 

em 14 de novembro de 2018 que suspende o repasse do recurso financeiro destinado 

ao incentivo de custeio mensal dos CAPS, Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

Unidades de Acolhimento e de Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral, por 

ausência de registros de procedimentos nos sistemas de informação do SUS de 

alguns estados e municípios. Se olharmos apenas os CAPS, se observa a queda no 

financiamento de mais de setenta serviços, em dezessete Estados. Por conseguinte, 

a Portaria nº 2.434, de 15 de agosto de 2018 reajusta o valor das diárias de internação 

hospitalar acima de 90 dias. Aprova-se também a Resolução nº 01/2018, no dia 1º de 

março de 2018, pelo CONAD, que define as diretrizes para o realinhamento e 

fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas, onde toma-se uma nova direção de 

trabalho, a abstinência: 

[...] a Política Nacional sobre Drogas deve considerar aspectos legais, culturais 
e científicos, em especial a posição majoritariamente contrária da população 
brasileira quanto a iniciativas de legalização de drogas (BRASIL, 2018b, Art. 
1º, inciso II). 

Com base nesta resolução, é aprovado o Decreto n° 9761, de 2019 que aprova 

a Política Nacional sobre Drogas, revogando inteiramente o Decreto n°. 4.345, de 26 

de agosto de 2002. O objetivo do novo documento é buscar um equilíbrio entre as 
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diversas frentes que compõem de forma intersistêmica a PNAD, como a prevenção, 

promoção e manutenção da abstinência, promoção à saúde, cuidado, tratamento, 

acolhimento, apoio, mútua ajuda, suporte social e redução dos riscos e danos sociais 

e à saúde. Entretanto, ao longo do documento fica claro a defesa e a preferência pelo 

modelo de cuidado que visa a abstinência, incluindo em vários pontos do decreto 

ações que possuem como objetivo a sua promoção e manutenção – como exemplo, 

o ponto 3.18 que busca promover estratégias de busca da abstinência como um dos 

fatores de redução dos problemas sociais, econômicos e de saúde decorrentes do 

uso indevido de substâncias lícitas e ilícitas – assim como aponta em suas diretrizes 

a promoção da abstinência e não mais a Redução de Danos. 

Em relação às CTs, estimula-se o apoio, inclusive financeiro, ao seu trabalho, 

assim como seu aprimoramento, desenvolvimento e estruturação física e funcional 

(BRASIL, 2019). Cruz, Gonçalves e Delgado (2020) observam que o decreto prevê 

apoio financeiro não apenas ao trabalho das CTs, mas às “entidades que as 

congreguem ou as representem”. Além disso, os autores chamam atenção que esta 

política propõe o reconhecimento da espiritualidade no tratamento e prevenção do uso 

de SPAs, o que fere a laicidade do estado (CRUZ, GONÇALVES E DELGADO, 2020). 

Para Martins e Rocha (2019) o referido decreto é o coroamento dos interesses da rede 

de assistência privada ao dependente de drogas, pois é quando as CTs são inscritas 

no texto da lei. 

 Em completude, a Lei nº 11.343/2006, conhecida como a Lei de Drogas, foi 

alterada em 2019 pela Lei nº 13.840, que incluiu uma seção específica referente ao 

acolhimento em CTs, reconhecendo o modelo de cuidado oferecido por estas 

instituições. Dessa forma, percebe-se que as conquistas das CTs nas normativas 

oficiais da política se expandiram, consolidando o modelo de cuidado utilizado por 

estas instituições através de seu reconhecimento. Entretanto, não houve respostas às 

principais críticas do campo a esses serviços, que incluem disputas por recursos 

públicos (SANTOS, 2018), violações de direitos humanos (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA,2017) e críticas ao modelo de cuidado, comparando-as a manicômios 

(FOSSI E GUARESCHI, 2015), com práticas que remontam a instituições totais 

(AGUIAR, 2014; DAMAS, 2016). Portanto, mesmo com divergências e polêmicas em 

relação ao trabalho das CTs, tanto o governo federal, quanto estados e municípios 

vêm firmando parcerias com essas instituições para comporem a rede de atenção 
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psicossocial dos territórios. Esse é o caso do Programa estudado, no estado de São 

Paulo, que desde 2013 aposta nas CTs para atender esse público.   

 

3.3.  Rede de atenção no estado de São Paulo - “Programa Recomeço: uma 

vida sem drogas”  

 

 Como visto anteriormente, no cenário nacional, desde 2011 com o Programa 

“Crack é Possível Vencer”, há um investimento mais acentuado nos serviços de CTs. 

Este cenário também é encontrado no estado de São Paulo. Entre 2013 e 2014 

surgem dois programas, um municipal e outro estadual, com perspectivas diferentes 

no que se refere à atenção aos usuários de SPAs, com especial foco na região da 

“Cracolândia”, no centro da capital paulistana. Pelo município, inaugurou-se o 

Programa De Braços Abertos, ou DBA, em janeiro de 2014. E pelo estado, nasce o 

Programa Recomeço: uma vida sem drogas, em 2013. Esses dois Programas, em 

especial o DBA, foram alvos de diversos estudos na área da Saúde (ALVES, 

PEREIRA E PERES, 2019; MENEZES, 2016; CAVALCANTI, CORDEIRO E SOARES, 

2015), Direito (SOUZA, 2016), Serviço Social (PINTO, 2019), dentre outros.  O DBA, 

inclusive, é entendido como uma resposta às políticas repressivas e de internação em 

CTs do Recomeço (ALVES, 2014). Suas ações eram voltadas aos consumidores de 

crack que moravam e frequentavam o bairro Campos Elíseos, região popularmente 

conhecida como “Cracolândia”, tendo como principal proposta a oferta de moradia, 

sob a perspectiva da redução de danos, apresentando alimentação e trabalho como 

forma de enfrentamento à problemática do abuso de SPAs (CAVALCANTI, 

CORDEIRO E SOARES, 2015). 

Nesse trabalho, as perspectivas e os desdobramentos do DBA não serão 

aprofundados, visto que diversos pesquisadores já se debruçaram sobre o tema e 

este não é o objetivo dessa pesquisa. Pretende-se apenas contextualizar o terreno de 

disputas entre os diferentes modelos de atenção. Portanto, em relação ao estado de 

São Paulo, desde 2013, instituiu-se um programa de assistências aos usuários de 

SPAS, indo além das iniciativas do governo federal com a construção da RAPS. 

Criado no mandato do governador Geraldo Alckmin (PSDB), o Programa Recomeço: 
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uma vida sem drogas é um Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack 21, sob a 

responsabilidade das Secretarias da Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, 

Segurança Pública, e da Justiça e da Defesa da Cidadania, assim como de ações da 

sociedade civil organizada, de órgãos e entidades da Administração Pública do Estado 

e dos Municípios.  

Segundo o Decreto 61.674 de 2015, que reorganiza o Programa Recomeço, 

sua implementação é constituída por meio da conjugação de ações da sociedade civil 

organizada, de órgãos e entidades da Administração Pública do Estado e dos 

Municípios que dele decidirem participar, com a atuação coordenada das Secretarias 

acima destacadas. Nesse sentido, o Programa instituiu, com o objetivo de promover 

a reintegração à vida comunitária, o "Cartão Recomeço", classificado pelo texto oficial 

na modalidade de transferência de renda, sendo concedido à pessoa física 

beneficiária deste programa e para uso exclusivo nas instituições credenciadas para 

esse fim, estimulando a parceria entre organizações da sociedade civil e o Estado 

(SÃO PAULO, 2013). Dessa forma, o Programa busca promover, articular e executar 

ações nos cinco eixos temáticos (SÃO PAULO, 2015): 

1. Prevenção  

2. Tratamento 

3. Reinserção Social e Recuperação 

4. Controle e Requalificação dos Territórios Degradados 

5. Acesso à Justiça e Cidadania 

 

A preconização de trabalhos conjuntos com as CTs não foi bem recebida pelo 

campo da atenção psicossocial e atenção aos usuários de SPAs. Além das disputas 

no contexto nacional, os entraves no nível estadual e municipal eram observados no 

discurso de defesa dos dois programas que coexistiam no território da “Cracolândia”, 

como anteriormente mencionado. Como observado por Menezes (2016), embora, 

neste período, as diretrizes nacionais apontassem para uma abordagem mais 

relacionada à Redução de Danos, prevendo também investimentos para a construção 

de equipamentos públicos de saúde, a estratégia escolhida pelo Recomeço foi 

privilegiar o financiamento de vagas em CTs. Alvo de diversas críticas de alguns 

setores do campo, principalmente os mais envolvidos com a luta antimanicomial e as 

 
21 Foi instituído inicialmente pelo Decreto n° 59.164, de 9 de maio de 2013 e, posteriormente, recebeu 

acréscimos e uma nova redação com o decreto n° 59.684, de 30 de outubro do mesmo ano. 
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práticas de Redução de Danos, o Programa é percebido como uma estratégia 

funcionalista, que foca na droga em si, apagando as subjetividades envolvidas no uso 

problemático de SPAs, e enxerga o indivíduo como doente ou desviante 

(CAVALCANTI, CORDEIRO E SOARES, 2015). Inclusive, sendo entendido como um 

retrocesso ao movimento de Reforma Psiquiátrica 

Para as instituições manicomiais, o lugar de louco é no hospício, para o 
“Programa Recomeço”, o lugar dos usuários de crack e outras drogas são nas 
clínicas privadas (em sua grande maioria, comunidades terapêuticas). 

(GRADELLA JÚNIOR E BAISTA, 2015, p. 266) 

Como observam Gradella Júnior e Baista (2015), não houve, por parte do 

propositor do Programa, uma justificativa baseada em dados estatísticos, ou em 

qualquer análise, para sua implementação. E ainda, como salientam os autores, não 

houve uma preocupação de avaliar as entidades e nem de apontar a resolutividade 

desse tipo de atenção (GRADELLA JÚNIOR E BAISTA, 2015). As críticas ao 

Programa também apareceram nas entrevistas exploratórias realizadas para esta 

pesquisa de mestrado. O psiquiatra que atuou na Unidade Recomeço na Helvétia, 

quando perguntado sobre a sua opinião sobre o Programa, denunciou a falta de 

efetividade das internações realizadas nas CTs e questionou as formas de regulação 

das instituições:  

O grande problema do Recomeço é justamente a proposta da abstinência 
como política pública, né? [...] o grande problema é pelo conhecimento que 
nós temos atualmente sobre a medicina, a gente sabe que na dependência 
química, 20% das pessoas que buscam tratamento conseguem se manter 
abstinentes. O programa em si é um programa que vai conseguir atender 20% 
das pessoas que precisam. E aí o resto das pessoas?  Os que sobram, ação 
punitivista aplicada pela polícia né? [...] então é um programa totalmente 
político, que tem um vínculo que, no meu ponto de vista, é extremamente 
perverso, que são as comunidades terapêuticas. 

O aspecto punitivista das ações estatais também é ressaltado pela literatura do 

campo. Cavalcanti, Cordeiro e Soares (2015) apontam que a produção de sensação 

de descontrole social sobre os consumidores de crack, na “Cracolândia” contribuiu 

para mobilizar esse aparato repressivo e sanitário do estado. Entretanto, a iniciativa 

do estado de São Paulo não é inédita. Além do governo federal, outras regiões do 

Brasil investiram nessa parceria. Como destacado por Souza e Stahlhofer (2014), 

estados como o Rio Grande do Sul já adotam parcerias com clínicas privadas para 

garantir atendimento a usuários SPAs através do pagamento de valores estipulados 

em contratos, sendo que até mesmo as Prefeituras Municipais podem firmar esses 

convênios. Entretanto, uma das críticas ao Programa se inserem no fato de que o 

governo não se preocupou em estabelecer normas procedimentais sobre como o 
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tratamento deve ser desenvolvido, ficando a critério de cada clínica a adoção de 

metodologia própria, muitas vezes sem terapias regulares e incentivo ao trabalho e ao 

estudo, não estando aptas para prestar tais serviços (SOUZA E STAHLHOFER, 2014; 

MENEZES, 2016). 

Neste contexto, um dos problemas iniciais do Programa foi constatado no 

momento de cadastramento destas instituições, como demonstra Menezes (2016), ao 

realizar uma entrevista informal com um dos gestores do Programa, em maio de 2014. 

Este gestor informou que não havia CTs cadastradas na região metropolitana de São 

Paulo, sendo os casos de internação da “Cracolândia” encaminhados para outras 

cidades. Nesse contexto, é possível observar a dimensão deste problema através de 

uma reportagem veiculada (FONTES, 2013a) onde apenas 26 clínicas foram 

credenciadas, com beneficiários em somente cinco cidades. Entretanto, a promessa 

inicial do Programa era disponibilizar o tratamento em 11 municípios; além disso, 

apenas 224 pessoas (7,4%) aderiram ao programa e usaram a quantia para tentar se 

livrar da substância química2223. 

Em meio a estas questões, com a identificação de que muitas CTs não 

possuíam os requisitos mínimos para participar do Programa, mesmo as filiadas a 

grandes entidades organizacionais (MENEZES, 2016), cria-se, por meio da Resolução 

da SEDS n° 12, de 27 de agosto de 2015, um Grupo de Trabalho (GT) que tem como 

finalidade a readequação das ações de Comunidades Terapêuticas, Casa de 

Passagem, Acolhimento Institucional e República. Percebe-se uma atenção especial 

às CTs por ainda atribuir ao GT supracitado a função de readequar as ações destas 

instituições de acordo com as diretrizes da política do Programa Recomeço em 

consonância com a Política Nacional de Drogas e Política Nacional da Assistência 

Social. 

 
22Fonte: Último Segundo – iG. Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-

23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html. Acesso em: 15 de 
fev. de 2020. 

23 A reportagem também procurou a Secretaria de Desenvolvimento Social que justificou a baixa 
adesão ao dizer que o Cartão Recomeço é apenas uma das ações que fazem parte do programa. “O 
público atendido pelo Programa Recomeço, além do Cartão Recomeço, no ano de 2013, foram, só na 
área social, 10.366 orientações sociais; sendo: 567 acolhimentos Institucionais em organizações 
sociais; 2.368 atendimentos nos CICs; 1.223 encaminhamentos para os CAPS A/D; 4.978 abordagens 
na rua da região da Nova Luz e 1.494 foram encaminhados para grupos de apoio, CRAS e CREAS”, 
diz o comunicado. Fonte: Último Segundo - iG Disponível 
em<https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-
de-dependentes-em-sao-paulo.html>. Acesso em: 15 de fev. de 2020. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html
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Neste contexto, reorganiza-se o Programa e há uma troca em seu nome, que 

passa de "Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack - Programa Recomeço", 

para "Programa Estadual de Políticas sobre Drogas - Programa Recomeço: uma vida 

sem drogas", reforçando o papel da abstinência nas prerrogativas das ações estatais. 

Diferentemente das normativas anteriores, este decreto designa cada secretaria a 

realizar uma função dentro dos objetivos do Programa. Portanto, a Secretaria de 

Educação fica responsável pelas ações relacionadas ao eixo de prevenção, no âmbito 

da rede estadual de ensino, focando na elaboração de materiais relacionados à 

prevenção ao uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas e na capacitação de 

professores para trabalhar o tema. O entrevistado E2b reforça: “[...] a educação que 

ficou com a função preponderante de prevenção, prevenção ao uso de drogas na 

escola. O núcleo nele é escolar”.  

A Secretaria da Segurança Pública possui como atribuição a implementação 

de ações relacionadas ao eixo Controle e Requalificação das Cenas de Uso com o 

intuito de harmonizar as ações e estratégias do “Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência- PROERD” e do “Programa Jovens Brasileiros 

em Ação - JBA” com as diretrizes do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”. 

Nesse contexto, o entrevistado E2b aponta que a referida pasta: “[...] tem a função de 

controle de cenas de uso e de repressão ao tráfico”. Ainda segundo o entrevistado, 

esta é a secretaria em que a COED tem “menos interface”.  Os problemas são gerados 

devido à falta de comunicação da pasta com os demais representantes do Programa, 

que não são avisados quando há operações. Além disso, há discordância quanto às 

metodologias utilizadas na realização das mesmas. Segundo E2b: “[...] dentro da 

segurança pública tem um certo embate”.  

As ações da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania buscam a 

implementação de ações ligadas ao eixo Acesso à Cidadania e à Justiça. Busca 

articular com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a 

Ordem dos Advogados do Brasil, a descentralização dos plantões jurídicos para 

atender usuários e dependentes de SPAs e suas famílias. Também destina um 

espaço físico e promove serviços específicos, que facilitam o acesso de profissionais 

da saúde a plantões jurídicos para usuários de SPAS e suas famílias, nos Centros de 

Integração da Cidadania (CIC). Segundo a coordenação da COED, E2b: 

A Secretaria de Justiça, ela vem para acompanhar a garantia desses direitos. 
Então ela acompanha todas as outras secretarias para que não tenha, para 
que não venha se descumprir algum direito humano. E além disso, à Secretaria 



72 
 

de justiça, ela tem anexos judiciários dentro do CRATOD, e esses anexos 
acompanham desde pedido de habeas corpus para aqueles casos que estão 
indo para acolhimento, mas estão com pedido de prisão. Então ele entra com 
pedido de habeas corpus, aí ele faz uma comutação aí né, eles vão ... Muitos 
não têm documentação. Então é Secretária de Justiça que já providencia a 
documentação [...] então ela vem garantindo esses direitos 

 As atribuições da Secretaria da Saúde incluem a implementação de ações 

relacionadas ao eixo Tratamento. Desse modo, a pasta é responsável pela execução 

dos serviços atinentes à RAPS; atendimento de saúde no CRATOD; oferecer os leitos 

necessários ao cuidado integral em saúde a pessoas que fazem uso prejudicial de 

SPAS; controlar os leitos para desintoxicação e as vagas para acolhimento em toda a 

rede de serviços do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”; e oferecer nas 

cenas de uso, direta ou indiretamente, serviços e cuidados de saúde para redução de 

danos e acesso a tratamento de usuários de SPAS. Dessa forma, de acordo com o 

entrevistado da COED, E2b, a saúde ficou responsável pelo "tratamento", que inclui 

serviços hospitalares e ambulatoriais, como os CAPS, as CTs da saúde, o CRATOD 

e a Unidade Recomeço Helvétia. Além disso, E2b destaca que: “[...] ficou para a saúde 

o repasse de orçamentos que pague o meu trabalho de Comunidades Terapêuticas e 

Repúblicas”. Portanto, o orçamento da pasta da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, que custeia os serviços de CTs, é advindo da Secretaria estadual de Saúde.   

Por último, tem-se as designações da Secretaria de Desenvolvimento Social. A 

pasta ficou responsável por propiciar apoio administrativo à Coordenadoria Geral do 

Programa e aos seguintes colegiados: a) Grupo de Gestão Executiva; b) Comitê 

Técnico-Científico; c) Câmaras Temáticas. Suas ações estão relacionadas ao eixo 

Reinserção Social e Recuperação, com o objetivo de executar, direta ou 

indiretamente, os serviços de abordagem e escuta qualificada dos usuários de SPAS 

e suas famílias. Além disso, inclui-se a realização de ações que visem a integração 

do usuário de SPAS e seus familiares à vida comunitária, resgatando e fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários. Busca-se também fomentar serviços de centros de 

acolhida, moradias assistidas, repúblicas e casas de passagem em parceria com a 

União, Municípios e entidades da sociedade civil e informar a Central de Regulação 

de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS, da quantidade de vagas para acolhimento 

nestes serviços e em CTs vinculadas ao Programa.  

Ademais, suas responsabilidades incluem o encaminhamento, quando 

necessário, de usuários que fazem uso problemático de SPAs e suas famílias aos 

serviços de acolhimento e reinserção social; coordenar as ações do “Recomeço 
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Família”; e coordenar e implementar as ações do “Selo Parceiros do Recomeço”. 

Portanto, enquanto a pasta da saúde ficou responsável pelo “tratamento”, segundo 

E2b, a Secretaria de Desenvolvimento Social ficou com a parte de acolhimento em 

CTs: “[...] que aí é no sentido de acolhimento social, Casa de Passagem e República. 

Além disso, tem todo o trabalho de pensar na prevenção na perspectiva da política de 

assistência social”. Nesse sentido, o entrevistado aponta que a pasta busca 

desenvolver metodologias para os CRAS, CREAS, e para o cuidado com as famílias, 

através do “Recomeço Família”.  

Visto que as ações do Programa Recomeço não necessariamente ocorrem de 

forma conjunta entre as pastas, instituiu-se um Grupo de Gestão Executiva (GGE). 

Segundo E1b: “Existe um grupo gestor, que é o GGE, que é um grupo que discute um 

pouco as ações do Programa Recomeço, e o que tem sido feito em cada secretaria”. 

Segundo o entrevistado, esses encontros ocorrem de acordo com a demanda, onde 

as pastas se encontram para discutir alguma questão interpretada como necessária. 

No primeiro decreto que versava sobre o Programa Recomeço (SÃO PAULO, 2013a; 

2013b), esse grupo era composto por dois representantes da Secretaria de 

Desenvolvimento Social; da Justiça e da Defesa da Cidadania; e da Saúde. A função 

executiva do Grupo Gestor do Programa Recomeço era exercida pela Secretaria de 

Justiça e Defesa da Cidadania. Menezes (2016) observa que, em seu início, o GGE 

estava sob a coordenação do Prof Dr. Ronaldo Laranjeiras. 

Em 2015, o GGE passa a contar com onze membros, que incluem o titular da 

COED e dois servidores de cada uma das Secretarias de Estado que compõem o 

Programa Recomeço (SÃO PAULO, 2015). Na definição do entrevistado E2b: “[...] são 

dois representantes de cada secretaria, do alto escalão, porque aí tem as decisões, e 

essas decisões são levadas para estas secretarias e aí deliberadas lá”. As atribuições 

do GGE incluem apreciação e aprovação dos planos de trabalho referentes a 

convênios a serem celebrados com as OSCs; opinar nas propostas de celebração de 

convênios com a União, versando acerca de política sobre drogas, exceto quando se 

tratar de questões relativas à segurança pública; recomendar, quando for o caso, a 

implementação e ampliação de serviços inerentes ao “Programa Recomeço: uma vida 

sem drogas”, considerando os marcos legais vigentes; apresentar, ao Coordenador 

Geral do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”, relatórios semestrais das 

ações atinentes a cada eixo temático; dentre outros (SÃO PAULO, 2015, ART. 10° § 

1º). Segundo o representante da COED, E1b: “[...] o GGE, de acordo com a demanda, 
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eles se encontram para ter esse tipo de discussão. Aí vem um representante de cada 

Secretaria, e aí é um pouco discutido esse tipo de situação assim”. 

Em 2017, as CTs são prescritas pela lei estadual através da Resolução 

Conjunta - 01 SEDS/SES (SÃO PAULO, 2017a). Nela, definiu-se que a prestação de 

serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 

dependência de SPAs no estado de São Paulo se dará, para além das estratégias de 

reinserção social do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”, por meio do 

atendimento em caráter de acolhimento social voluntário, mediante termo de parceria, 

em serviços especializados para atendimento de usuários de SPAs, além dos serviços 

e programas tipificados no SUAS e nos serviços e programas realizados no âmbito do 

SUS, que compõem as redes de atendimento.  

Estes serviços de acolhimento são divididos nas modalidades de Comunidade 

Terapêutica de Interesse de Saúde, Comunidade Terapêutica de Interesse Social, 

Casa de Passagem, Moradia Assistida e República. Dessa forma, divide-se as CTs 

em dois tipos, o primeiro insere-se mais no campo da saúde, com maior enfoque no 

apoio ao tratamento clínico e terapêutico, organizando-se em uma lógica de 

atendimento clínico relacionada aos serviços de saúde, contando em seu quadro com 

profissionais da área - como médicos e equipe de enfermagem - em uma metodologia 

de atendimento que prioriza o cuidado, inclusive de outras comorbidades, ainda que 

sem detrimento dos processos de recuperação e reinserção social. Estes serviços 

estão sob os cuidados da Secretaria estadual de Saúde.  

Já a modalidade de Comunidade Terapêutica de Interesse Social se aproxima 

mais com as funções desempenhadas por esses serviços24, se mostrando 

analiticamente interessante para dar conta dos objetivos perseguidos neste trabalho. 

Portanto, CTs de interesse social prescritas no Programa, de modo geral, contam com 

atendimento pautado pela convivência entre os pares, com fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, atribuindo a construção de um novo projeto de vida e a 

conscientização sobre a condição de dependência química e o desenvolvimento de 

estratégias para manutenção da abstinência, em trabalho articulado com a rede de 

 
24 Baseando-se no estudo realizado pelo IPEA (2017) que observa uma padronização das CTs 
brasileiras.  
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serviços, em especial de saúde e assistência social25. Estes serviços estão sob 

responsabilidade da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social. 

Esta Resolução também instituiu as que as Secretarias de Desenvolvimento 

Social e Saúde, por meio das DRADS, da Coordenação de Políticas Sobre Drogas, 

com os DRs, serão responsáveis pela execução e acompanhamento das ações 

conjuntas e articuladas destes serviços com os eixos de tratamento do Programa, 

sendo inclusive responsáveis pelo monitoramento e orientação do processo de 

desligamento do acolhido junto às instituições executoras dos serviços de que tratam 

esta resolução. Com isso, busca-se instigar que durante o período de acolhimento 

sejam articuladas ações de retorno junto ao município de origem, com vistas a sua 

vinculação em serviço de saúde e/ou de assistência social (CRAS, CREAS, UBS, 

CAPS, entre outros) para fins de continuidade do tratamento e do processo de 

recuperação e reinserção social.  

E para a modalidade de monitoramento e avaliação, esta Resolução também 

designou para as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde a incumbência 

de estabelecer o Protocolo Anual de Monitoramento e Avaliação (PAMA) das ações 

do Programa Recomeço junto aos serviços de saúde (SUS) e social (SUAS) existentes 

no âmbito municipal e regional, incluindo ainda os serviços específicos de acolhimento 

em CTs referenciados pelo Programa Recomeço. Estas CTs devem observar as 

diretrizes tanto do Programa, quanto dos normativos que tratam sobre os requisitos 

de segurança sanitária para seu funcionamento em regime de residência26.  

Por conseguinte, a Resolução SEDS n° 08/2017 também reforça a parceria com 

essas instituições ao trazer em suas considerações a apreciação dos relevantes 

trabalhos executados pelas CTs junto ao estado de São Paulo desde 2013. Neste 

 
25 A Casa de Passagem é um serviço de acolhimento institucional, da proteção social especial de alta 

complexidade, caracterizado pelo acolhimento emergencial e transitório para adultos que se encontrem 
em situação de rua ou com vínculos familiares fragilizados, que necessitem de acolhimento ou pernoite 
enquanto aguardam avaliações diagnósticas e providências necessárias para o encaminhamento para 
outros serviços especializados de retaguarda e/ou tratamento; a Moradia Assistida também consiste 
em um serviço de alta complexidade, porém na modalidade Abrigo Institucional, caracterizado pelo 
acolhimento em unidade institucional semelhante a uma residência; a República já se caracteriza pela 
oferta de moradia subsidiada, organizada em sistema de autogestão ou cogestão, para os usuários de 
SPAS que estejam em processo de restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, 
com capacidade de até 15 pessoas. 

26  Que são a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA - RDC 
29, de 30-06-2011, Resolução SS-SP 127 de 03-12-2013 e Portaria do Centro de Vigilância Sanitária 
do estado de São Paulo – Portaria CVS 04, de 21-03-2011. 
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texto, define-se o serviço de Comunidade Terapêutica de Interesse Social, devendo 

este ter as seguintes características:   

I - adesão e permanência voluntárias, formalizadas por escrito, entendidas 

como uma etapa transitória para a reinserção sociofamiliar e econômica do 
acolhido; II – ambiente residencial, de caráter transitório, propício à formação 
de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica; III – 
promoção do desenvolvimento pessoal, focado no Acolhimento Social de 
pessoas em situação de vulnerabilidade com problemas associados ao abuso 
ou dependência de substância psicoativa, com a construção de um projeto de 
vida; IV – promoção de atividades de conscientização sobre a condição de 
dependência química e o desenvolvimento de estratégias para manutenção da 
abstinência. V – oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da 
autonomia, organização, responsabilidade e autocuidado. VI – trabalho 
articulado com a rede de serviços locais, em especial, com as políticas de 
saúde, assistência social, educação, cultura e trabalho, dentre outras 
instituídas para a garantia de direitos (SÃO PAULO, RESOLUÇÃO SEDS, 
2017a). 

Dentre as obrigações atribuídas às CTs vinculadas, destaca-se a determinação 

de somente acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde, 

preferencialmente no CAPS AD, definindo estes dispositivos como a porta de entrada 

para o Programa. Outro ponto importante é o Plano de Acolhimento Singular (PAS), 

que deve ser elaborado no prazo máximo de 20 dias, a contar da entrada do acolhido 

no serviço, sendo um instrumento que especifica e monitora as ações de Acolhimento 

Social individual, e deve reunir todas as informações a respeito do acolhido, inclusive 

aquelas exigidas pelos órgãos de controle e fiscalização. O desligamento qualificado 

do serviço fica condicionado à evolução das atividades previstas no PAS e, ao fim do 

período de Acolhimento Social proposto, obriga-se a realização de encaminhamento 

do acolhido para os serviços necessários à continuidade e/ou ao acompanhamento 

do seu processo de recuperação e reinserção social. Portanto, tanto as inserções no 

serviço, quanto a sua saída, estão condicionadas ao controle estabelecido pelo estado 

para buscar garantir uma homogeneidade no serviço prestado por estes dispositivos. 

As obrigações também sinalizam que as ações e a qualidade dos atendimentos 

devem se nortear e ter como base os princípios de direitos humanos e de 

humanização do cuidado. Incentiva-se a articulação em rede, por meio da designação 

de que os serviços devem providenciar, com o CRAS local, o cadastro dos acolhidos 

no sistema CadÚnico, além de fornecer orientações e encaminhamentos para 

atendimento e realizar a orientação para acesso à documentação pessoal, tudo em 

parceria com a rede local. As obrigações também incluem a oferta de acesso, de forma 

livre e não obrigatória, a atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo e 
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o mantenimento de equipe multidisciplinar, com formação condizente com as 

atividades oferecidas no PAS e para o pleno funcionamento do serviço, sob 

responsabilidade de um profissional de nível superior legalmente habilitado. A 

capacitação dos membros da equipe que atuam no serviço deve ocorrer de forma 

permanente (SÃO PAULO, 2017a). 

O serviço de Comunidade Terapêutica de Interesse Social, no âmbito do 

Programa Recomeço, é executado pela Coordenação de Políticas Sobre Drogas – 

COED, por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, selecionadas por 

meio de Editais de Chamamento Público específicos, sendo esta parceria instituída 

através da intermediação da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – 

FEBRACT. Segundo o Guia Técnico da Rede Recomeço27, lançado em 2018, foi 

realizado um chamamento público para selecionar organizações sociais que se 

interessassem em firmar parceria com o Governo do estado de São Paulo em 2013, 

por meio de convênio entre as partes, tendo a FEBRACT a função de gerenciar, 

monitorar e supervisionar as vagas e os serviços de acolhimento ofertados. Segundo 

Gradella Júnior e Baista (2016) antes da entrada da FEBRACT, a responsabilidade 

das fiscalizações das entidades credenciadas no programa era dos municípios.  

3.3.1. O papel da FEBRACT na política  

Além da parceria com o Estado de São Paulo, a FEBRACT vem se destacando 

em relação em seu trabalho com as CTs, sendo a entidade associativa com mais 

instituições filiadas, chegando ao número de 21,4%, segundo a pesquisa do IPEA 

(2017). Sendo uma das organizações mais antigas do setor de acordo com o IPEA 

(2017), em seu site oficial28 sua fundação data de 16 de outubro de 1990, pelo Padre 

Haroldo Joseph Rahm e pelo Prof. Saulo Montserrat. O objetivo era fortalecer, 

organizar, capacitar e assessorar as Comunidades Terapêuticas em todo o território 

nacional. Atualmente, a organização possui 64 CTs filiadas no estado de São Paulo, 

além de atuar em parceria junto ao poder público na elaboração, construção e 

execução de políticas públicas no que se refere à dependência química. 

 
27 SÃO PAULO (Estado). Coordenadora Estadual de Políticas sobre Drogas. Programa Recomeço – 
Uma Vida Sem Drogas. Guia Técnico da Rede Recomeço: Serviço de Acolhimento Social. São Paulo, 
2018. 69 p.  
 
28 Disponível em: <http://febract.org.br/portal/>. Acesso em: 01 de fev. de 2020.  

http://febract.org.br/portal/
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Além disso, contribuiu na fundação da Federação Latino-Americana de 

Comunidades Terapêuticas (FLACT) em 1987, além de ser a atual representante no 

Brasil no Programa de Certificação de Conselheiros Terapêuticos e em dependência 

química, realizado em parceria FEBRACT/FLACT/CICAD/OEA. Sendo assim, é uma 

instituição que promove um trabalho de formação e capacitação técnica, construção 

de material de base científica e de aproximação com o poder público, aumentando 

cada vez mais o número de instituições filiadas.  

Observa-se que o trabalho realizado por esta entidade pode, potencialmente, 

produzir um papel importante no movimento de expansão das CTs. Como aponta 

Pires (2018) esta expansão se deu, em grande parte, pela difusão destas em filiais ou 

de desmembramentos de outras que já existiam e que levaram consigo o modelo 

originário da “organização-mãe”. Outro ponto que merece atenção, como apontado 

por Pires (2018), é a ampliada capacidade de articulação e representação que estas 

entidades organizativas possuem de defesa dos interesses institucionais das CTs 

juntos aos órgãos públicos, nos três níveis, e privados, aprovando pautas de interesse 

deste coletivo. A sua importante representação no nível municipal e estadual se 

expressa por meio da interlocução entre estas federações e os governos subnacionais 

e privados (PIRES, 2018), como é possível observar no estado de São Paulo, onde a 

FEBRACT atua juntamente com a COED no cadastramento, capacitação e 

monitoramento das CT 

A entidade auxiliou a Secretaria de Justiça no trabalho desenvolvido no início 

do Programa Recomeço, com assinaturas de convênios e seus aditamentos, no 

período de dezembro de 2013 a outubro de 2014 (FEBRACT, 2014). No documento, 

que visa apresentar o Plano de Trabalho da entidade para com o Programa 

Recomeço, de 18 de dezembro de 2014 a 18 de dezembro de 2015, a FEBRACT 

aponta sua contribuição para a expansão do número de vagas em CTs no estado. 

Segundo o documento, no início do programa, em dezembro de 2013, eram 

disponibilizadas onze CTs, com 179 vagas. Na época do documento, em 2014, já 

existiam 40 instituições vinculadas, ofertando 968 vagas. Percebe-se que o auxílio da 

FEBRACT para realizar o cadastramento das vagas, ajudou o estado a responder às 

críticas sobre a falta de cobertura do Programa, citadas na seção anterior e, 

consequentemente, a solidificar esse modelo de atenção, ampliando sua cobertura. 

Portanto, o papel desempenhado por esta entidade tem uma função de destaque no 

Programa Recomeço, que causa um impacto quando há a troca de gestão na COED, 
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em 2019. Esta e outras questões serão trabalhados nos próximos capítulos, ao 

apresentar os resultados encontrados nesta pesquisa e ao realizar a discussão com 

a literatura selecionada.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

Este capítulo busca descrever os atores entrevistados, suas principais 

características e funções dentro dos cargos que ocupam. Para tal, dividiu-se o capítulo 

em três seções: a primeira apresenta a CT1, assim como seus profissionais e os 

aspectos de sua formação; a segunda seção refere-se a CT2; e a terceira seção 

apresentará todos os demais entrevistados. A seguir, destaca-se o contexto que 

permitiu a aproximação com o variado perfil de atores acionados para esta pesquisa. 

No âmbito da pesquisa do NEB/FGV, além das reuniões, também foram 

realizadas entrevistas com a COED. Por terem ocorrido após o começo da pandemia 

de COVID-19 e, consequentemente, da restrição de circulação, essas foram 

realizadas de maneira virtual, com o coordenador da época e com um técnico do 

programa. Após esse período, e já relacionado a esta pesquisa de mestrado, realizou-

se novamente entrevistas com a COED, de maneira online, sob a nova gestão. O 

técnico passou a coordenar as ações da coordenadoria e o antigo coordenador foi 

realocado em outro setor. Entretanto, estes dois atores voltaram a ser entrevistados 

com o objetivo principal de observar as continuidades e descontinuidades da troca de 

gestão, e também para analisar possíveis clivagens nos discursos, que poderiam 

emergir pela comparação dos momentos distintos que contextualizaram ambas as 

entrevistas.  

Também no âmbito dessa pesquisa de mestrado, nas entrevistas com a 

burocracia de rua, pretendeu-se privilegiar os profissionais que atuam nas CTs que 

iriam ser analisadas, em especial os psicólogos e os assistentes sociais, por entender 

que estes têm como atribuição profissional, relacionada a política de atenção 

psicossocial, o contato com a rede local para a assistência dos usuários de SPAs. 

Entretanto, a dificuldade de contato com o campo somou-se à pandemia que afligiu a 

sociedade no início do ano de 2020. Após diversas tentativas de contato frustradas 

com as CTs, necessitou-se do intermédio da COED para conseguir realizá-las. Estas 

também se deram por meio da modalidade online, porém sem direito a controle do 

pesquisador em relação a quem participaria das entrevistas. Nesse contexto, com a 

CT1 ocorreu uma videochamada que incluiu o fundador e diretor da CT, o psicólogo e 

a assistente social. Com a CT2 houve a participação do fundador e diretor da unidade, 

juntamente com a assistente social, que é sua esposa.  
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Buscou-se aproximação também com profissionais da mesma categoria 

profissional em exercício nos serviços de atenção psicossocial de referência no 

território, com o objetivo de vislumbrar como estas relações determinadas pela política 

nacional e estadual são traduzidas na implementação a nível local. Pretendeu-se 

chegar até estes profissionais através de exame prévio do território e dos serviços de 

referência da região que funcionam como “porta de entrada" para o Programa 

Recomeço. Porém, este movimento também não foi possível devido ao contexto atual.  

Dessa forma, o único meio de articulação possível foi através de contato telefônico, o 

que dificultou a aproximação com estes serviços. No caso do serviço de referência da 

CT1, este contato foi facilitado devido a um encontro anterior, realizado pela COED, 

em que foi possível conhecer o profissional de serviço social. E, por meio deste, houve 

a apresentação do oficineiro que também trabalha no serviço em questão.  

No município onde está localizada a CT2 este movimento foi mais difícil. Por 

não conhecer nenhum dos membros do CAPS AD da região, o contato precisou ser 

mais formal. Após encontrar o número na página oficial da internet, e realizar algumas 

ligações sem respostas, foi possível conversar com a coordenadora da instituição, que 

informou a necessidade de realização de um pedido na Escola de Saúde de Santo 

André, para que estes dessem a autorização para a realização das entrevistas. O 

primeiro requerimento foi negado, assim como o segundo. Acredita-se que o fato de 

o município não estar inscrito no Programa Recomeço pode ter afetado esta decisão. 

Por conta disso, não foi possível realizar contato com a porta de entrada para a CT2. 

Além da entrevista com estes profissionais, outras foram realizadas com os 

supervisores da FEBRACT. Os supervisores são profissionais de ensino superior que 

realizam a fiscalização e a supervisão das CTs vinculadas ao Programa Recomeço. 

Estes profissionais vêm passando por remodelações desde 2019, com o início da 

nova gestão, tendo sido um dos alvos do reordenamento proposto pela COED. No 

total, são quatro profissionais que realizam visitas mensais, em pares, nas 67 CTs 

vinculadas. O intuito principal foi observar a resposta das CTs às supervisões, quando 

estas vêm da FEBRACT e não do estado. A dificuldade de realizar estas supervisões 

foi uma das principais reclamações da COED, sendo apontado como um momento de 

muita resistência por parte das CTs.  

Ademais, realizei entrevistas exploratórias com dois profissionais que 

trabalhavam na Unidade Recomeço Helvétia, um psiquiatra e uma enfermeira. 

Percebeu-se, que o caminho mais comum que a pessoa que faz uso problemático de 
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SPAs do município de São Paulo percorre é o atendimento no CRATOD, para, em 

seguida, ser encaminhado para a desintoxicação e acolhimento na Unidade 

Recomeço Helvétia e, dependendo do ‘’seu perfil’’, este indivíduo será encaminhado 

para uma CT vinculada ao Recomeço. Percebeu-se, por meio das entrevistas e da 

literatura do campo, que o ‘’perfil’’ para CTs é um indivíduo com vínculos sociais 

fragilizados, sem moradia e sem recursos para dar continuidade ao tratamento em 

serviços como o CAPS AD.  

Ao entrevistar o representante da CT2, este informou que recebe muitos 

acolhidos do CRATOD; portanto, as entrevistas exploratórias serviram para observar 

o contexto dos encaminhamentos realizados pelo Programa, e também para observar 

as dinâmicas e as disputas envolvidas no território. Com este mesmo objetivo, 

realizou-se entrevista com o redutor de danos do É de Lei e com um usuário dos 

serviços de atenção psicossocial do estado, que já passou por esse ciclo de CRATOD, 

desintoxicação e CT.   

A seguir, são apresentadas as duas CTs que formarão o objeto de estudo 

dessa pesquisa. A tabela 2 apresenta, de maneira resumida, a caracterização das 

duas instituições. 

 

Tabela 2 - Perfil dos casos estudados 

 CT I CT II 

Número de organizações Única instituição Uma entidade com mais de 

1400 CTs espalhadas por 125 

nações, contando no Brasil com 

26 CTs 

Contexto de surgimento Surge após uma experiência 

pessoal com o uso de drogas 

Surge como um 

empreendimento moral 

Tempo de atuação 12 anos no município origem 39 anos no município de origem 

Localização Localizada em área rural Localizado em área urbana 
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Tipos de vagas Vagas exclusivas para o 

Programa Recomeço 

Oferta vagas privadas e vagas 

financiadas pelo governo federal 

e estadual (Programa 

Recomeço) 

Tempo de convênio com 

o Programa Recomeço 

Desde 2019 conveniada ao 

Recomeço 

Presente desde o início do 

Programa Recomeço (2013) 

Porta de entrada Porta de entrada: ambulatório 

de saúde mental 

Porta de entrada: CAPS AD 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.1.  O caso da CT1  

 

O primeiro caso localiza-se no município de Arujá, ao nordeste da capital 

paulista, na região da Grande São Paulo Leste. O município possui uma área total de 

96,167 km², com a população projetada para o ano de 2020 de 91.157 habitantes. 

Dividindo-se em regiões, a CT estudada é a única instituição que presta serviço na 

localidade, ofertando um total de 25 vagas (FEBRACT, 2019).  

Não foram encontradas muitas informações sobre a RAPS no site oficial da 

prefeitura, apenas as informações de localização e horário de funcionamento do 

CAPS II da região29. Na busca de fontes alternativas, destaca-se a reportagem 

realizada pelo G1 Mogi das Cruzes e Suzano (2019) que revelou que, pelo menos, 

até janeiro de 2019, o único ponto de atenção psicossocial era um ambulatório de 

saúde mental30, portando, o CAPS II se apresenta como um novo serviço incluído nas 

dinâmicas do território.  

A CT1 foi fundada no ano de 2009, com o nome diferente do atual. Seu 

fundador revelou que deu início à instituição por razões pessoais, após passar um 

período em uma clínica de reabilitação. Devido à experiência ruim dentro da 

instituição, decidiu, dessa maneira, dar início ao projeto de inauguração de sua própria 

 
29 Disponível em: < http://governoeletronico.aruja.sp.gov.br/saude/ubs/CAPs.php>. Acesso em: 13 de 

fev. de 2020. 

30 Nesta reportagem, revela-se que a Prefeitura de Arujá pode ter que devolver R$ 30 mil, enviados 
pelo Ministério da Saúde para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), tendo a 
administração municipal pedido para aumentar o prazo para que a unidade comece a funcionar (G1 
MOGI DAS CRUZES E SUZANO, 2019).  

http://governoeletronico.aruja.sp.gov.br/saude/ubs/CAPs.php
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clínica. Esta é uma dimensão comum entre os dirigentes das comunidades, a 

fundação motivada por experiências pessoais.   

Esse espaço, ele nasceu de uma visão que eu tive, de uma 
interpretação do setor e uma experiência no setor também, não é? Eu 
tinha né... eu não gosto muito de abordar esse assunto, mas eu acho 
importante para compreender a história né? Eu tinha feito uso do 
serviço de comunidade, que naquela ocasião coloquialmente 
chamada de clínica de reabilitação (FUNDADOR 1, CT1). 

O IPEA (2017) aponta que 44,8% dos dirigentes de CTs foram motivados a se 

tornar dirigentes e atuar em CTs após ter tido contato pessoal e/ou familiar com ex-

usuários/as de SPAS, que se beneficiaram do acolhimento em CTs. E 32,6% 

relataram ser ele/a mesmo/a ex-usuário/a de SPAS que se beneficiou do acolhimento 

em CTs.  

O fundador desta CT em Arujá relata mudanças que o fizeram transformar os 

objetivos institucionais iniciais. Segundo ele, a história da instituição pode ser dividida 

em dois momentos: 1) antes da sua especialização em psicanálise; 2) através da 

inspiração no autor clássico da psicanálise, quando é alterada a forma de tratamento 

dentro da instituição.  

No primeiro momento, circunscrito no período de 2009 a 2014, as ações eram 

mais pautadas na gestão familiar, articulação com o mercado (vagas privadas) e 

instituições religiosas. Em 2014, a CT1 foi fechada devido ao desgaste sofrido por seu 

fundador na condução da instituição. Segundo ele, após ser influenciado por uma 

nova visão de independência, abandona-se a tentativa de tentar trazer os Doze 

Passos e toda a narrativa terapêutica dos Narcóticos Anônimos. Busca-se, dessa 

forma, reinventar as práticas utilizadas. Em 2015, reabre-se a instituição, após o início 

da especialização em psicanálise, transformando sua metodologia terapêutica em um 

trabalho mais técnico. 

Então é isso né? Em 2015 a gente passa a ser [...], influenciado por uma nova 
visão de independência. Eu abandono essa tentativa de tentar trazer os 12 
passos. Eu queria reinventar uma coisa que não se relacionasse muito com o 
mundo de Narcóticos Anônimos. E a gente começa a enxugar, a enxugar, 
enxugar. Tem uma experiência muito legal, a psicanálise começa a ter uma 
forma, ainda está em construção. Porque construir isso dá trabalho, exige um 
olhar muito técnico, e às vezes não cabe, né? Para a história, né? Está sendo 
uma experiência muito gostosa, a gente esses dias recontou essa história da 
fundação. (FUNDADOR 1, CT1) 

 Em junho de 2019 foi celebrado com a COED, por intermédio da FEBRACT, 

um termo de parceria disponibilizando 25 vagas da CT1 ao Programa Recomeço. 

Além disso, a partir de 2020 adotaram “uma posição mais ousada”, ao oferecer toda 
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a sua capacidade de instalação ao Programa Recomeço, dedicando-se totalmente ao 

acolhimento psicossocial. Seu fundador não foi claro sobre este processo de inclusão, 

afirmando que foi um encontro das duas partes, onde ele queria e acharam sua 

comunidade.  

eu acho que foi o conjunto das duas coisas. eu queria, eu pedi, e eles 
me acharam. Foi um encontro, foi um encontro. Inclusive, marca minha 
história. (FUNDADOR 1, CT1) 

Além disso, informa que sabia da existência do Programa Recomeço, mas não 

tinha conhecimento aprofundado sobre o seu funcionamento. Entretanto, afirma que 

receber recursos públicos através da parceria com o poder público era um dos 

objetivos almejados pela instituição desde sua criação. Anteriormente, o custeio da 

CT1 era realizado pela oferta das vagas privadas e complementado pela renda familiar 

do seu próprio fundador. Também eram disponibilizadas vagas sociais, com objetivo 

de acolher gratuitamente os indivíduos que procurassem a instituição, mas que não 

tivessem condições de arcar com o custo do trabalho terapêutico oferecido. O 

fundador da instituição alegou que esta foi uma estratégia utilizada para realizar uma 

aproximação com o município, movimento que não culminou na abertura de portas 

outrora desejada. 

Dessa forma, o vínculo com o Programa foi o primeiro conquistado pela CT1 e, 

desde 2020, todas as vagas disponibilizadas pela instituição são destinadas ao 

Programa Recomeço.  

O primeiro vínculo, o primeiro abraço público foi com o Programa Recomeço. 
Nós não tivemos outro relacionamento e nem pretendemos ter. Em 2019, em 
2020 agora, nós não temos mais vagas privadas, todas as vagas foram 
preenchidas pelo programa. (FUNDADOR 1, CT1) 

 

Ademais, na visão de seu fundador “[...] acho que a gente sai um pouco dessa 

gestão familiar e entra em uma gestão mais técnica, e aí as coisas mudam’’. Portanto, 

a entrada no Programa é bastante comemorada do ponto de vista institucional, 

permitindo uma abordagem mais técnica ao projeto terapêutico da instituição. 

Em relação aos serviços da rede do território, o mais acessado é o CAPS do 

município de origem. Este, como citado anteriormente, não é especializado na 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, mas realiza a função de “porta de 

entrada”, encaminhando indivíduos que necessitem de acolhimento para a instituição. 

A assistente social da CT1 informou que, apesar de atender toda a região do Alto 

Tietê, nos dias de hoje, a maioria do público atendido dentro do serviço é residente do 
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próprio município. Os serviços de assistência - CRAS e CREAS - também foram 

citados, mas devido ao centro de especialidades médicas que é disponibilizado, 

localizado no mesmo espaço físico dos dispositivos assistenciais.  

O fundador da CT1 revelou ainda que possui uma relação de proximidade e 

admiração com a FEBRACT. Conhecia o trabalho da federação desde antes da 

filiação, conectando-se ao trabalho realizado de militância e luta pelo reconhecimento 

do trabalho realizado pelas Comunidades Terapêuticas. 

Sim, a FEBRACT foi um grande estímulo por trazer essa militância histórica, 
da luta pela comunidade. Eu a acompanho desde 2009.  [...] a gente sempre 
esteve muito conectado, né? Agora mais do que nunca. (FUNDADOR 1, CT1)  

O quadro profissional da CT é formado por onze pessoas, sendo que nove 

compõem o grupamento técnico da CT. Uma mudança interessante e que merece 

destaque é em relação a formação dessa equipe. Em 2020, após 4 meses sem realizar 

acolhimentos por conta da pandemia de Covid-19, todos os profissionais foram 

substituídos, intencionalmente, por pessoas que não possuem experiência com CTs 

e nem com dependência química. Segundo seu fundador, com essa atitude de apostar 

em técnicos sem a especialização e/ou vivência em dependência química, pretende-

se oferecer mais neutralidade no tratamento terapêutico oferecido pela instituição.  

Ficamos aí 4 meses sem acolhimento, só trabalhando com os acolhidos que 
já estavam na comunidade. Aí eu aproveitei, foi um momento muito 
estratégico, nós fizemos uma mudança de equipe. Já havia uma intenção de 
alterar a equipe. A equipe tem toda uma questão econômica que exige tempo. 
Então toda a equipe é nova. Ela é nova e ela não tem assim. Eles já sabem, 
né? Eu faço essa afirmativa. Não é um demérito, é parte do currículo ela não 
ter conhecimento de comunidade e ela não ter conhecimento de dependência. 
Justamente com a tentativa de fazer um caminho mais técnico, com menos 
vícios, com menos conteúdos coloquiais e assim por diante. (FUNDADOR 1, 
CT1)  

 
Hoje a equipe tem uma neutralidade, por que foi uma experiência né? O 
reducionismo aplicado por pessoas que têm experiência. As vezes o sujeito 
está sofrendo de uma outra demanda, “ah é abstinência”. Não, nem tudo é 
abstinência. Nem tudo é isso e nem tudo é aquilo. Essa ponderação ... acho 
que os técnicos que não têm esse aprofundamento em uma patologia 
conseguem balizar melhor. Consegue enxergar coisas que a gente que tá 
atolado, né? Às vezes não enxerga. (FUNDADOR 1, CT1) 

 

A equipe técnica conta com psicólogos, assistente social, socioeducadores, 

além de cozinheiro e equipe administrativa, cumprindo as exigências mínimas da 

COED. Quando se trata das práticas terapêuticas, a CT1 revela uma relação de 

construção com a espiritualidade. A instituição se denomina como ecumênica, apenas 

realizando a capelania dentro do serviço. Durante a visita realizada no ano de 2019, 
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seu fundador revelou que seu objetivo era romper com a prática da espiritualidade, 

mas devido ao pedido dos próprios acolhidos, que demandam tais atividades, ele 

cedeu o espaço para que os praticantes de alguma religião pudessem receber suas 

celebrações, como missas e cultos. Ao ser questionado sobre quais grupos religiosos 

prevalecem, o fundador informou que são os protestantes e os católicos, em sua 

maioria.  

 Além disso, diferenciando-se do que se entende na literatura como “CT típica”, 

a CT1 se demonstra contrária às práticas laborais como forma de terapia dentro do 

serviço, deferindo ser mais uma necessidade do serviço, do que uma alternativa 

terapêutica de cuidado ao usuário de SPAs:  

Sociolaboral para mim, ou sei lá qual o nome que deram agora no 
contemporâneo assim, isso para mim não é legal. Mas enfim, né? Tem mais a 
ver com a necessidade do serviço do que com aspecto terapêutico. 
(FUNDADOR 1, CT1) 

 

Por mais que o fundador da CT1 especifique as tentativas de se afastar de 

aspectos mais tradicionais das CTs, como práticas ligadas aos Narcóticos Anônimos 

e atividades de espiritualidade, percebe-se que não há um rompimento significativo 

com as mesmas. Inclusive, a CT1 reconhece a validade dessas práticas no serviço, 

observando ser uma demanda dos próprios internos das CTs, como especificado no 

caso das práticas de espiritualidade.  

 

4.2. O caso da CT2  

Esta CT se localiza no município de Santo André, na região do Grande ABC. 

Possui uma área territorial de 175,782 km², com uma população estimada de 721.368 

pessoas. Este município não é conveniado ao Programa Recomeço, porém, tem em 

seu território a única CT que acolhe usuários de SPAs pelo Programa na região. Não 

há informações sobre como se deu esse convênio direto com a CTs, entretanto, como 

a divisão do Programa Recomeço é feita por regiões, acredita-se que esse fator tenha 

possibilitado a CT2 a se conveniar, mesmo com a recusa do município. A FEBRACT 

(2019a) aponta que são disponibilizadas 19 vagas na região, mas durante as 

entrevistas esse número foi atualizado para um total de vinte e nove vagas apenas 

para o acolhimento via Recomeço. 

 A capacidade total da CT2 é de sessenta acolhidos. Os entrevistados 

informaram que estas vagas não são completamente preenchidas devido ao tamanho 
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da equipe técnica da instituição, não sendo possível acolher esse número de 

indivíduos. Segundo seu fundador, o número efetivo fica entre quarenta e cinco e 

cinquenta pessoas.  

Localiza-se no município desde 1981. Atualmente, trata-se de uma entidade de 

grande porte no campo, com mais de 1400 CTs espalhadas por 125 nações, contando 

no Brasil com 26 CTs e 1420 vagas para acolher usuários de SPAs. De acordo com 

seu fundador, a instituição teve início em Nova Iorque – EUA, no ano de 1958, 

chegando ao Brasil no ano de 1977, sendo reestruturada em 2003. A CT2 se localiza 

na área urbana do município de Santo André há 39 anos, tendo atendido mais de 1036 

casos, com passagem de mais de 70 acolhidos pela unidade. Em relação ao 

acolhimento, seus princípios mencionam o objetivo de cuidar da mente (serviços de 

coach, terapia, programação neurolinguística e psicólogos), corpo (alimentação 

balanceada, alongamento, atividades físicas, contando com Instrutores de educação 

física) e espírito, sendo alcançado “com Jesus, pois só Ele pode te dar cura”. 

A ausência de políticas públicas para atender a essa população motivaram a 

fundação da instituição. Segundo seu fundador: “via uma necessidade muito grande 

de, e uma lacuna aí no atendimento da rede pública com os adolescentes na época, 

na década de 70 e 80, os adolescentes estavam iniciando aí nas drogas, nas ruas”.  

No início, o público-alvo eram adolescentes usuários de SPAs, porém com o passar 

do tempo, percebeu-se a necessidade de realizar um trabalho que abrangesse adultos 

também. Hoje em dia a instituição não atende mais adolescentes. Segundo os 

entrevistados, essa escolha se deu devido a aprovação do ECA em 1990. 

Além dessa percepção em relação a ausência de políticas públicas específicas, 

o fundador e diretor da CT2 também salientou que foi incentivado pelo sentimento de 

compaixão, por uma vontade pessoal de ajudar ao próximo e de resolver o problema:  

E eu trabalhava no fórum, e mataram um garoto de 12 anos em uma cela de 
um dos presídios aqui da época, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente fica 
pensando que ninguém faz, o governo não faz, mas e eu? O que eu posso 
fazer? E aí, com o meu salário, eu aluguei uma casa. Eu era solteiro, e com o 
meu salário eu aluguei uma casa e comecei então a tirar esses garotos da 
cadeia da rua. Então [...] nasceu assim né, de uma pressão e deu uma 
compaixão pela necessidade percebida né? (FUNDADOR 2, CT2) 

 
[...] o objetivo de alcançar o ser humano necessitado, por que essa é a visão 
da CT2 né? Ele não foi aberto para uma obra simplesmente, um ego, uma 
busca pessoal de realizar algo pelo próximo simplesmente, mas de atender 
uma problemática, não é? Porque nós vimos os adolescentes e jovens 
morrendo pelas ruas, pelas cadeias, e a pergunta sempre é, sempre foi, será 
que eles tiveram oportunidade? (FUNDADOR 2, CT2) 

 



89 
 

 Essa característica é bastante comum no discurso dos fundadores das CTs. 

Esta é constantemente vista como um empreendimento moral, carregado de valores 

pessoais e de ideais terapêuticos ligados ao que motivou a sua construção 

institucional. Segundo Machado (2011), muitos cruzadores morais, preocupados com 

as consequências do consumo de drogas pela sociedade, iniciam uma jornada de 

inspiração humanitária, em busca: “[...] do assentimento social da moral que profere 

com relação às 'drogas’” (p.152). E nesse contexto, segundo Machado (2011), a CT 

aparece como a solução ideal para essa preocupação. O IPEA (2017) ainda aponta 

que 47,1% dos dirigentes de CTs atuam por motivação humanista na instituição. No 

caso do fundador da CT2, sua visão e experiências profissionais como policial 

moldaram o entendimento da CT em relação ao uso de SPAs e sobre as 

possibilidades de projetos terapêuticos para a população atendida pela instituição. 

 O fundador desta CT atua como vice-presidente da entidade e diretor da 

unidade de Santo André. Para o fundador: “a construção do local foi algo né, que eu 

posso dizer que foi um milagre. Um milagre de Deus [...]”. Ele revelou que, através do 

intermédio de um missionário, o governo sueco ajudou na ampliação do espaço e, 

consequentemente, auxiliou o crescimento exponencial da entidade. Este missionário 

passou cinco anos acompanhando o trabalho da CT2 e, então, propôs construir o 

espaço através de uma parceria com o governo de seu país e da instituição que o 

próprio participava. Segundo o fundador, o objetivo do missionário era auxiliá-los no 

atendimento dessa demanda, proporcionando um local adequado. Salienta-se que, 

segundo o fundador 2, a instituição nunca foi mantida por estes atores, apenas houve 

o financiamento da construção da estrutura. 

Sobre a RAPS do município, esta é composta por três CAPS: um CAPS tipo III 

(24 horas com 24 leitos comunitários para adultos); um CAPS III AD com oito leitos; 

um CAPS infanto-juvenil e oito leitos de enfermaria psiquiátrica no Centro Hospitalar 

Municipal “Dr. Newton da Costa Brandão”; além de diversos outros serviços de 

reabilitação psicossocial e atendimentos de referência em psiquiatria e psicologia 

(FONTES, 2017a; 2017b)31. O município possui um histórico de inovação no campo 

 
31 Para reabilitação psicossocial há duas repúblicas terapêuticas (unidades de acolhimento, uma para 

adultos e outra para jovens de acordo com Projeto Terapêutico Singular vinculados ao CAPS III AD); 
um Núcleo de Projetos Especiais (NUPE), que realiza atividades voltadas a geração de trabalho e 
renda; o Consultório na Rua (CNR), que realiza atendimento itinerante à população de rua e o CAPS 
itinerante, uma equipe mista dos CAPS AD, Vila Vitória, Infantil e CNR, que realiza atendimentos em 
Paranapiacaba e Parque Andreense, com objetivo de promover acesso à Saúde. Possuem sete 
residências terapêuticas, duas masculinas, uma feminina e quatro mistas, com um total de 57 
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da saúde mental e, aparentemente, possui um alinhamento na direção da Reforma 

Psiquiátrica, como pode ser observado pela fala do prefeito Paulo Serra na 

inauguração de mais uma residência terapêutica32: 

 

Nossa cidade foi a primeira do Brasil a adotar os Serviços Residenciais 
Terapêuticos, em 1999. Estamos dando continuidade a um projeto que é 
importante porque cuida das pessoas com humanidade. Nossa gestão assumiu 
e aceleramos o processo para que esses munícipes que viviam em hospitais 
psiquiátricos voltassem para a cidade e mais que isso, para um ambiente que 
os trate com dignidade. Nós somos destaque na luta antimanicomial e vamos 
trabalhar para continuar sendo referência nessa e em outras políticas públicas 
(FONTES, 2017a) 

Segundo a CT2, o serviço que mais encaminha é o CRATOD. Mas a instituição 

citou contato frequente com o CRAS da região e o CAPS de Diadema. Entretanto, o 

CRATOD é sinalizado como a principal porta de entrada, tanto na entrevista, quanto 

na visita institucional. Inclusive, foi destacado durante a visita o caráter particular do 

atendimento para as pessoas advindas do CRATOD. Segundo a assistente social: 

“[...] um grupo da “Cracolândia” é um grupo que está na rua há muitos anos, já se 

perderam a documentação, vínculos familiares já se perderam [...]”. 

 Não há uma “porta de entrada” específica para o serviço, recebendo indivíduos 

de toda a região coberta pela CT. Mas os relacionamentos mais citados incluem o 

CAPS de Diadema, o CRATOD, e o CAPS de São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. 

O CAPS do território não encaminha para a CT, pois o município não está inscrito no 

Programa Recomeço. 

Até 2013, a instituição não recebia recursos públicos, sendo o incentivo 

financeiro do Programa Recomeço o primeiro vínculo. A assistente social relatou que 

o interesse por participar do Programa, logo em seu início, surgiu do incentivo do 

presidente da entidade. Salienta-se que o fundador da CT2 já foi presidente da 

 
moradores. Há atendimento de referência em psiquiatria e psicologia na USF Parque Miami, Centro de 
Saúde Escola, Centro de Especialidades III, Centro de Especialidades I, referência de psiquiatria e de 
psicologia. Na RAPS, são ofertadas mensalmente em média 1.400 consultas psiquiátricas, 1.300 
oficinas terapêuticas e 900 grupos terapêuticos (FONTES, 2017a). 

32  São moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de 
longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de 
custódia, entre outros (BRASIL, 2011).Segundo Passos e Portugal (2015), a proposta de implantação 
das residências terapêuticas está vinculada diretamente com a diminuição dos leitos psiquiátricos, 
aonde para cada pessoa com transtorno mental que é desinstitucionalizada e inserida em uma 
residência, o leito deve ser fechado e o recurso financeiro realocado ao Sistema de Informação 
Hospitalar (SAI).  
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entidade em anos anteriores, portanto, devido à proximidade com a presidência, 

acredita-se que este interesse tenha surgido dele próprio também.  

É um programa que a gente percebeu o barulho político, que foi o começo da 
tentativa da cracolândia. E fomos nós interessando também, né? (FUNDADOR 
2, CT2) 

 
Nós tivemos informação do Programa Recomeço, que era uma instituição 
muito boa e tal para CT. Até então a gente não tinha nenhum financiamento 
com o governo. Aí a gente foi atrás e foi arrumando a documentação, né? 
(ASSISTENTE SOCIAL 2, CT2) 

 A instituição, hoje em dia, também possui vagas financiadas com recursos do 

governo federal. Possuíam vínculos com o governo municipal também, mas este se 

perdeu com a tipificação para a saúde. Antes, por serem serviços relacionados à 

assistência social, conseguiam tais recursos. Segundo a assistente social: “[...] 

quando a gente era da área social antes da tipificação nós tínhamos, mas por conta 

da tipificação que nós passamos para a saúde, a gente sabe que os investimentos na 

saúde são mais complicado, ainda mais a nível municipal né? Então estamos aí”. 

Resende (2021) aponta que, após a publicação da Portaria n°131 de janeiro de 

2012, publicada pelo Ministério da Saúde, estipulou-se um alto nível de rigor para a 

concessão de financiamento público para as CTs, provindas da saúde. Destacam-se 

a determinação da necessidade de os interessados estarem localizados em região 

com no mínimo um CAPS, uma unidade de acolhimento, um serviço hospitalar de 

referência e atendimento de urgência; além de prever, para o pedido de 

financiamento, a necessidade de um acompanhado de ofício do gestor de saúde 

local, licença sanitária atualizada, comprovação de existência e funcionamento há 

pelo menos três anos, projeto técnico e Certificação de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS). Resende (2021) revela em sua análise que há um rigor 

importante para a concessão de financiamento pela saúde e, em decorrência das 

exigências previstas, não existem, até o presente momento, CTs subsidiadas por 

recursos federais da saúde. 

Em relação à equipe da CT2, relatou-se a presença de dois assistentes sociais, 

dois psicólogos e quatro conselheiros. Além disso, a equipe conta com uma 

cozinheira, um professor de educação física, uma recepcionista e um motorista. Uma 

nova dinâmica foi instaurada durante a quarentena, iniciada em meados do mês de 

março de 2020, em São Paulo. A instituição, por determinação do decreto estadual, 

deveria realizar quarentena de 15 dias dos novos acolhidos. Dessa forma, dividiu-se 

o grupo dos internos, assim como os dos profissionais, ficando um assistente social e 
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um psicólogo com um grupo em atendimento remoto na quarentena, e os demais 

profissionais com o grupo que já havia passado por esse período, na modalidade 

presencial. A assistente social deve realizar atendimento com os dois grupos, visto 

que, apesar de ser contabilizada como mais uma profissional da categoria na 

instituição, a entrevistada não exerce mais essa função, como a mesma relatou 

diversas vezes ao longo da entrevista. 

A seguir, apresenta-se as características dos demais atores entrevistados ao 

longo desta pesquisa, como os membros da COED, os supervisores da FEBRACT e 

os profissionais do CAPS entrevistados. Busca-se destacar as particularidades de 

cada um desses atores, assim como o contexto das entrevistas realizadas.  

 

4.3. Característica dos atores entrevistados  

 Neste espaço se destaca o perfil dos profissionais que trabalham nas outras 

instituições com o objetivo de auxiliar na compreensão da visão desses atores sobre 

a política pública e o campo em questão. Em relação ao núcleo da COED, foram 

entrevistados dois representantes, em dois momentos distintos. No período de julho 

de 2020, entrevistou-se a coordenação e um representante da equipe técnica, de 

maneira separada, mas já na modalidade online. As entrevistas ocorreram no âmbito 

da pesquisa do NEB/FGV e, portanto, possuíam um objetivo distinto deste trabalho. 

Mesmo assim, por meio dessas entrevistas, foi possível questionar pontos de 

interesse e aproveitar esclarecimentos que auxiliaram este trabalho. Em um segundo 

momento, em agosto de 2020, foi possível realizar uma segunda rodada de 

entrevistas, dessa vez focadas exclusivamente nos objetivos desta pesquisa. O roteiro 

utilizado na pesquisa com o NEB encontra-se no Anexo B e C. O roteiro utilizado nesta 

pesquisa de mestrado encontra-se no Apêndice A. A Tabela 3 apresenta 

sinteticamente estes entrevistados.   
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Tabela 3- Entrevistados do núcleo da COED 

Entrevistado 
Formação 

profissional Cargo que ocupa Principais atribuições profissionais  

E1a 
(julho/2020) 

Formação em 
engenharia 

 coordenação da COED Coordenar as ações voltadas para o 
Programa Recomeço, no âmbito da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social 

E1b (agosto/ 
2020) 

coordenação estadual de 
gestão estratégica da 
Secretaria estadual de 
Desenvolvimento Social 

Gerir o cadastro único, monitorar e 
avaliar as políticas da secretaria. 
Também é responsável pela 
disseminação da informação, que 
podem servir para validar os 
programas vigentes e/ou para 
criação de novos  

E2a 
(julho/2020) 

Formação em 
psicologia  

direção técnica do Núcleo de 
Acolhimento e Reintegração 
Social 

Atua no acolhimento e na 
reintegração social ligadas a política 
de drogas, no âmbito do Programa 
Recomeço 

E2b 
(agosto/2020) 

 coordenação da COED Coordenar as ações voltadas para o 
Programa Recomeço, no âmbito da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O primeiro entrevistado, aqui denominado de E1, mudou de função ao longo 

da pesquisa. Inicialmente, ocupava o cargo de coordenador da COED. No momento 

da segunda entrevista, já estava alocado na coordenação de gestão estratégica da 

própria Secretaria estadual de Desenvolvimento Social. O entrevistado já possuía 

experiência no campo de álcool e outras drogas e conhecia as CTs. Ele realizou a 

função de diretor operacional de uma OSCs por dois anos. Além disso, também ficou 

internado por quarenta e cinco dias em duas CTs diferentes. Relata-se que:  

Eu já conhecia muito das comunidades. Eu, por exemplo, por mais que nunca 
tenha usado drogas, já passei por duas comunidades. Passei 45 dias só para 
saber como é a dinâmica de uma comunidade, né? Como a pessoa, que está 
lá, ela se sente? [E1a] 

 

Como diretor operacional, o entrevistado relatou as dificuldades de articulação 

com a rede de serviços públicos e de trabalhar com o público-alvo da CT que 

comandava. A instituição buscava trabalhar com o público em situação de rua, em 
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uma perspectiva político-pedagógica. Dessa forma, ele observa que “a gente não 

gostava de ser chamado de comunidade terapêutica para não misturar os conceitos e 

o nosso programa era focado em educação”. A procura em se distanciar do 

entendimento geral sobre o que são CTs veio de uma tentativa de facilitar o 

relacionamento com a rede de serviços. Para ele: “ó, eu sempre digo isso, eu acredito 

nas comunidades terapêuticas, mas não nessas vigentes assim”. Apesar das 

tentativas de se diferenciar das CTs do campo, a instituição era percebida como tal. 

Não conseguindo se distanciar, o entrevistado se aproximou do trabalho realizado 

pelas CTs e começou a compreender as dinâmicas do campo em questão: “então eu 

geri essa comunidade por 2 anos exclusivamente com população em situação de rua, 

então eu entendi um pouco dessa dinâmica deles” [E1a]. 

O segundo entrevistado, em um primeiro momento, realizava a função de 

direção técnica do núcleo de acolhimento e reintegração social, da COED. Na 

segunda entrevista, ocupava a coordenação da mesma. Em seu histórico profissional, 

trabalhou com pessoas em situação de rua logo no começo de sua carreira pública, 

no estado de Minas Gerais. Em São Paulo, atuou no Conselho Tutelar, na função de 

conselheiro, focando em crianças em situação de rua. Também trabalhou na DRADs 

de São José do Rio Preto, na implementação de políticas desenhadas no território. 

Participou do reordenamento dos serviços de acolhimento a crianças e adolescentes, 

com a mudança dos abrigos para casa lar. Essas experiências a aproximaram da 

COED: 

Então, daquele antigo modelo de abrigo para um modelo casa lar. E depois 
para os modelos de desinstitucionalização de pessoas com deficiência. A 
gente passa a criar as residências inclusivas. A implantação de Repúblicas. E 
aí nesse meio tempo que chega a COED. [E2a]  

 

Apesar de ser um profissional concursado da Secretaria estadual de 

Desenvolvimento Social, atuava em campo com a DRADs. Depois das experiências 

descritas, é chamado para integrar o núcleo da COED, com a função de trabalhar com 

as famílias nos moldes do Programa Recomeço, o chamado “Recomeço Família”. 

Esse projeto não vai a frente. Mas com a entrada da nova gestão da COED, em 2019, 

o entrevistado é novamente realocado. Dessa vez, é transferido para o setor de 

acolhimento social, para trabalhar diretamente com as CTs. O entrevistado relata que 

essa mudança causou um desconforto, pois já imaginava as resistências que 
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enfrentaria para realizar o trabalho. Portanto, informou ao coordenador que só 

aceitaria função se pudesse realizar um trabalho técnico: 

E eu falava muito [...], eu só aceito... eu tenho uma história de técnica, eu tenho 
uma história profissional. Os meus colegas, os meus pares me respeitam. E 
eu não quero destruir isso. Eu só vou se for para fazer um serviço técnico. Eu 
não assino o que não for técnico [E2a]. 

 

Sua experiência profissional reverberou nas ações com as CTs vinculadas ao 

Programa Recomeço. Segundo o entrevistado, a experiência profissional com a 

mudança na política para crianças e adolescentes permitiu apresentar para as CTs as 

transformações institucionais que seriam necessárias para que estes serviços 

recebessem financiamento e incentivo público para sua provisão.  

É quando o Programa começa a ser desenhado, que passa a pensar em 

utilizar comunidades terapêuticas. Aí a minha regional, ela foi a regional que 
primeiro implantou esses serviços. Então foi a regional de São José do Rio 
Preto, seguida de Ribeirão e Santos. E na minha regional quem ficou 
responsável fui eu. Eu e a nossa diretora regional. Mesmo porque ela tinha 
uma relação pessoal com a questão da droga, já tinha perdido um filho por 
conta do uso de drogas. Então ela abraçou junto, né? A resistência lá foi 
menor. Porque esse Programa teve muita resistência entre os próprios 
funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, e até hoje tem muita 
resistência. [E2a] 

Deste modo, o entrevistado teve contato com o Programa Recomeço logo em 

seu início. Fez parte das primeiras experiências, estando a frente desse trabalho na 

DRADs a qual fazia parte. Além da trajetória profissional nos serviços de assistência 

social, o entrevistado também atuou na RAPS através do CAPS. Dessa forma, na sua 

visão é necessário associar as CTs com a rede para que se melhore os resultados do 

Programa:  

A E2 técnica, que também já atuou em CAPS, entende que nós, o Programa 
Recomeço ... O resultado vai melhorar assim, assustadoramente a efetividade, 
quando a gente conseguir associar algumas questões. Primeiro o CAPS as 
Comunidades Terapêuticas. As Comunidades Terapêuticas e as Repúblicas. 
Aí sim eu consigo ter um bom desenho. [E2a] 

 
Eu, enquanto técnica, acredito que devemos sim unir trabalho de Comunidade 
com o trabalho de CAPS. Comunidade não vem para substituir CAPS, jamais. 
A primeira intervenção tem que ser tentada pelo CAPS, não deu certo, a 
Comunidade não pode ser a primeira opção. A Comunidade tem que ser a 
terceira, quarta, quinta opção. E mesmo quando for para a Comunidade, a 
Comunidade não é uma instituição total, ela depende dessa parceria, ela 
depende desses técnicos, isso eles já estão bastante cientes.[E2a] 

 

 Chama-se atenção para a percepção do entrevistado do papel que as CTs 

ocupam. Estes serviços não teriam a função de substituir o CAPS, mas sim de 
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complementar o trabalho realizado. Portanto, os encaminhamentos para as CTs não 

devem ser a primeira opção dada aos indivíduos que necessitem dos serviços de 

atenção psicossocial. Além disso, há uma preocupação do entrevistado em associar 

as CTs com as Repúblicas, para que se consiga realizar uma reinserção dessas 

pessoas na sociedade, por meio de um atendimento integral. Ao relacionar esses 

serviços, procura-se desenhar uma política de atenção aos usuários que fazem uso 

problemático de álcool e outras drogas em que cada instituição se complemente, 

evitando a desassistência do cuidado desses indivíduos.  

 Essa busca dos entrevistados de fortalecer a relação entre os serviços, 

aparentemente, não foi prejudicada com a mudança na gestão da COED. Esses 

profissionais trabalhavam em conjunto e possuíam visões semelhantes quanto aos 

caminhos que o Programa Recomeço precisava seguir. Como aponta o E1b: “E2 e 

eu, a gente concorda em muitas coisas assim, de jeito de trabalhar, e para a gente é 

importante o estado assumir o protagonismo muito forte dessas ações”. Referindo-se 

às ações do Programa, o entrevistado entende a necessidade de que o estado 

assuma o seu lugar de protagonista na política de atenção aos usuários de drogas. 

Essa visão congruente entre eles é facilitada pela trajetória profissional, que permitiu 

que conhecessem a rede de atenção psicossocial antes de assumirem os respectivos 

cargos:  

É claro que a gente, eu por exemplo, tenho trabalhado com isso há um tempo. 
E2 trabalha há muito tempo na administração pública, então a gente conhece 
os equipamentos, conhece a importância da rede, né? A função de cada um. 
A política para nós ela é clara. Essa rede de atenção psicossocial, ela é clara. 
[E1b] 

 

 Essa breve contextualização do perfil dos entrevistados teve o objetivo de 

apresentar as visões e as experiências dos atores que estão à frente da nova gestão 

da COED no período de 2019 - 2021. Dessa forma, ressalta-se que essas visões 

guiaram as percepções e as ações da Coordenadoria perante as CTs vinculadas ao 

Programa. Assim como dificultaram e, ao mesmo tempo, facilitaram a relação com a 

rede de atenção psicossocial no estado de São Paulo. Esses pontos serão explorados 

nos próximos capítulos, destacando-se tanto a visão das CTs, quanto da COED com 

essas mudanças no Programa.  

 Também foram entrevistados profissionais de um CAPS AD localizado na 

região do Alto Tietê. Nesse serviço, conversei por vídeo com um profissional da 



97 
 

assistência social e com um profissional que atua na função de oficineiro da instituição. 

Segue a figura abaixo com as principais informações: 

 

 

 

 

Tabela 4 - Entrevistados do CAPS 

Entrevistado Profissão Principais atribuições 

profissionais 

CAPS1 (agosto/2020) Assistente Social Único profissional de 

assistência social na instituição 

CAPS2 (agosto/2020) Oficineiro Coordena todas as oficinas de 

terapia - desde os grupos de 

terapia de fala, até os grupos 

operativos, como horta, 

atividade física, meditação, 

ateliê e artesanato 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Este CAPS foi escolhido por dois motivos principais. O primeiro se deu por 

conta da aproximação do profissional da assistência social por meio de uma reunião 

promovida pelo COED no começo de 2020. Fui chamada para conhecer mais de perto 

as novas ações do Programa Recomeço e apresentada a alguns atores que trabalham 

na rede estadual. Nessa reunião, presencial, encontraram-se cerca de dez pessoas, 

entre elas: diretores regionais das DRADs, representantes do CONED, profissionais 

do CAPS e representantes da COED. Apresentou-se o trabalho realizado pela 

coordenadoria e ouviu-se as principais demandas desses equipamentos. Através 

dessa experiência, foi possível realizar uma aproximação com o profissional do 

serviço social, o que culminou na entrevista em agosto do mesmo ano. 

 O segundo motivo foi a localização desse serviço. Por estar na regional do Alto 

Tietê, o CAPS é referência e contrarreferência da CT1. Além disso, também é um 

serviço especializado em álcool e outras drogas, portanto, possui uma maior 

probabilidade de conhecer o trabalho das CTs. Nesse contexto, depois de uma 

aproximação online, por meio de trocas de mensagens, o assistente social apresentou 

outro profissional que também trabalha na mesma instituição e realiza o papel de 
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oficineiro. Deste modo, entrevistou-se os dois profissionais de maneira separada e 

independente da instituição, na modalidade online. 

 O profissional de serviço social já havia trabalhado na rede de atenção 

psicossocial, em três CAPS AD na região de São Paulo. No CAPS atual, atuava a 

onze meses no período da entrevista. Sua função neste serviço é o acolhimento de 

grupos e da família. O profissional que exerce a função de oficineiro também é 

estudante de psicologia, e está atuando no serviço desde a sua inauguração, a um 

ano e meio da época da entrevista. Suas principais funções envolvem a coordenação 

de oficinas realizadas no CAPS, como grupos de terapia de fala e oficinas interativas 

- atividades de meditação, horta, artesanato, dentre outras.  

 Em relação ao CAPS, os entrevistados relataram que atendem, em média, de 

trinta e cinco a quarenta e cinco indivíduos, apenas no período da manhã. Quanto aos 

encaminhamentos que recebem, houve divergências nas falas dos entrevistados. O 

assistente social relatou que recebe indivíduos de toda região do Alto Tietê. Já o 

oficineiro apontou que recebem apenas pessoas residentes na própria cidade, pois 

todos os outros municípios possuem CAPS. A equipe do serviço é formada por 

psicólogos, um assistente social, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, dois 

oficineiros, dois médicos psiquiatras e uma equipe administrativa. Um dos 

entrevistados definiu a equipe:  

Nesse CAPS, especificamente, a gente está aqui desde a inauguração, né? A 
maior parte da equipe está aqui desde a inauguração. Então, qualquer tipo de 
treinamento que a gente precisa ter .... fazer, a gente tem feito desde o início. 
A maior parte da equipe não tinha experiência com saúde mental, poucas 
pessoas aqui tinham experiência com saúde mental. Mas é uma equipe que 
aprende muito juntos, sabe? Passou por muita coisa aqui em um ano e meio. 
Uma equipe muito unida, que veio muita coisa junto. (CAPSb) 

 

Dessa forma, entende-se que a equipe que trabalha no referido CAPS AD não 

possuía experiência no campo de saúde mental. Essa realidade é problemática, visto 

que o CAPS em que atuam é especializado em álcool e outras drogas, o que acentua 

a complexidade do perfil do usuário do serviço. Entretanto, também é uma equipe 

definida pelo entrevistado como “unida” e que está atuando de maneira conjunta 

desde a inauguração do serviço. Esse é um dado importante, pois existe uma alta 

rotatividade nos serviços de atenção psicossocial, que tende a prejudicar a 

continuidade do tratamento e dá atenção aos usuários dos serviços de saúde mental. 

O tempo de permanência no serviço facilita a percepção dos profissionais sobre a 

rede do território, assim como suas visões sobre os trabalhos das CTs.  
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Dando andamento a descrição dos atores entrevistados, destacam-se os 

supervisores das CTs vinculadas ao Programa Recomeço. Esses profissionais são 

contratados pela FEBRACT para realizar visitas às instituições vinculadas. O objetivo 

é fiscalizatório, com o intuito de observar se estão, ou não, sendo cumpridas as 

diretrizes impostas. Até recentemente, estes profissionais eram denominados de 

visitadores, mas essa nomenclatura mudou em 2019. No Plano de Trabalho da 

FEBRACT, de 2017, define-se as funções desses profissionais:  

Conferir a Ocupação, acompanhar a execução do Plano de Trabalho; 
confirmar se as informações passadas pela comunidade estão de acordo com 
os residentes que se encontram no dia da visita; verificar plano individual de 
atendimento; entrevistar os acolhidos pelo Programa Recomeço e verificar se 
as práticas registradas em prontuário são compatíveis com as atividades 
oferecidas; verificar acomodações e a manutenção dos espaços no que diz 
respeito higiene e organização; verificar, registrar e informar o cumprimento ou 
não cumprimento do proposto pela Celebrante para o funcionamento dos 
serviços. (FEBRACT, 2017)  

 

 Segue abaixo a tabela que sistematiza as principais características dos 

entrevistados: 
 
Tabela 5 - Entrevistados da FEBRACT 

Entrevistado Formação  Principais atribuições  

Supervisor 1 Administrador de empresas  
Visitar e supervisionar as CTs 
vinculadas ao Recomeço  

Supervisor 2 Cientista político  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 O primeiro entrevistado atua na função de supervisor das CTs do Programa 

Recomeço desde novembro de 2017. Sua formação inicial é em administração de 

empresas, mas após passar por problemas com o uso de drogas e se internar em 

uma CT, acabou mudando sua profissão. Iniciou seu trabalho na mesma instituição 

em que se internou, com a função de conselheiro. Ele permaneceu no serviço por 

quatro anos e, nesse período, realizou cursos de capacitação pela FEBRACT em 

dependência química. Acabou se afastando das CTs por um período, mas foi 

chamado pelo antigo coordenador da FEBRACT para trabalhar como supervisor. 

Segundo o supervisor 1, seu trabalho consiste em:  

O meu trabalho é, literalmente, fazer uma avaliação do que precisa mudar, do 
que precisa melhorar, do que tá bom e do que não tá. Desde infraestrutura, 
alimentação, direito dos acolhidos, prontuário, metodologia. A gente aborda 
todos esses tipos de assunto. Tem um formulário, que hoje, na data de hoje, a 
gente segue esse formulário. Está para mudar. (SUPERVISOR 1) 
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O supervisor 2 é formado em Ciência Política e realiza doutorado em Ciências 

Sociais. Na época da entrevista, estava operando como supervisor há apenas três 

meses. Se interessou pela FEBRACT devido ao tamanho da entidade no campo e 

pelo seu investimento na profissionalização das CTs. Antes de se tornar supervisor, o 

entrevistado realizou o curso de conselheiro/monitor na entidade. Além disso, é 

presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) de sua cidade 

e participou da pesquisa do IPEA (2017) como pesquisador de campo.  

Os últimos entrevistados a serem citados nessa seção compuseram o campo 

exploratório da pesquisa, visando conhecer as dinâmicas locais que envolvem o 

Programa Recomeço. Sendo assim, o primeiro é o agente redutor de danos do Centro 

de Convivência “É de Lei”, localizado na região da Sé, em São Paulo. O entrevistado 

atuou como orientador socioeducativo no Programa De Braços Abertos e, após essa 

experiência, começou a compor a equipe do “É de Lei”.  

Segundo o entrevistado, seu trabalho consiste em ações de redução de danos, 

com visitas aos territórios em que essas populações fazem uso de drogas, oferta de 

insumos de prevenção disponibilizados pela saúde (preservativos, gel lubrificante) ou 

desenvolvidos pela organização (piteira, protetor labial, panfletos informativos das 

substâncias que são mais utilizadas no território, seus efeitos, possíveis estratégias 

de cuidado).  A partir da entrega desses insumos, busca-se um diálogo com esses 

indivíduos para criação de vínculo e para compreensão das demandas, para que 

assim possa se apresentar algumas opções e desenhar com ela algumas estratégias 

para organizar minimamente a sua vida, melhorar a sua situação de saúde ou a 

condição social.  

 A partir dessa entrevista, foram apresentados os demais atores que fizeram 

parte das entrevistas exploratórias. Também foi entrevistado um profissional de 

enfermagem, que trabalhava na época na Unidade Recomeço Helvétia, localizada no 

centro de São Paulo, na região conhecida como “Cracolândia”. O profissional 

trabalhou dois anos no CRATOD e estava a cinco anos na Unidade Helvétia. Sua 

entrevista foi importante para compreensão das dinâmicas locais e o reconhecimento 

dos serviços da região. O terceiro entrevistado trabalhou como psiquiatra no mesmo 

serviço que o profissional de enfermagem, mas não atuava mais no período da 

entrevista. O profissional possuía relação com o movimento de luta antimanicomial e 

atuou tanto no DBA, quanto no Recomeço, em períodos distintos. No Recomeço, o 
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profissional atuou como psiquiatra do Centro de Convivência da Unidade Recomeço 

Helvétia, de 2016 até 2019.  

 O último entrevistado é um usuário dos serviços de atenção psicossocial da 

região do centro de São Paulo. Ao vivenciar o fluxo da “Cracolândia”, o entrevistado 

informou que procurou o CRATOD e foi encaminhado para a Unidade Helvétia e 

também para uma CT. Sua entrevista permitiu observar o fluxo de encaminhamentos 

realizados na região, assim como trouxe a perspectiva de uma pessoa que acessou e 

vivenciou os serviços oferecidos pelas CTs vinculadas ao Recomeço. Dessa forma, a 

partir do perfil heterogêneo dos entrevistados, buscou-se compreender os arranjos 

institucionais que compõem o Programa Recomeço, os principais desafios 

enfrentados por esses atores e quais os aspectos que moldaram e moldam as 

relações entre eles na implementação dessa política pública.   
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5.  AS INTERAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇO 

   

 Este capítulo apresentará os resultados encontrados a partir da análise dos 

materiais obtidos ao longo das visitas exploratórias ao campo e das entrevistas, 

tratadas por meio da análise de conteúdo. A próxima seção tem o objetivo de expor 

os principais desafios encontrados pela nova gestão da COED ao buscar assumir 

novas diretrizes para o Programa Recomeço, a fim de enfrentar críticas ao próprio 

Programa estadual e a parceria com essas OSCs. As subseções 5.1.1.e 5.1.1.1 

indicam as ações utilizadas pela COED para reorganizar o Programa de acordo com 

as novas diretrizes pactuadas, assim como pretende apontar os incentivos utilizados 

pela nova gestão para obter aderência desse diversificado número de atores. 

Ademais, a seção 5.2 apresentará a análise do conteúdo das entrevistas realizadas 

com as duas CTs estudadas, que são vinculadas ao Programa Recomeço. Apontam-

se os desafios e as vantagens identificados, pelas CTs, em estarem vinculadas ao 

poder público estadual.  

5.1.  Novas dimensões do Programa Recomeço com a troca da gestão da COED 

 O Programa Recomeço é criado em 2013, tendo em sua coordenação o Prof. 

Dr. Ronaldo Laranjeiras. Este ator é especialista na área e é apontado como crítico 

severo da descriminação das drogas (AZEVEDO, 2013), compreendendo a 

dependência química como uma doença (MENEZES, 2016). Nesse período, a COED 

estava alocada no âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (SÃO 

PAULO, 2014). Destaca-se que o coordenador administrativo da FEBRACT 

compunha a Câmara Técnica da COED em 2014 (FEBRACT, 2017a). A presença 

desses atores aponta para o posicionamento do Programa Recomeço que, como 

visto, apresenta uma direção proibicionista e de favorecimento de um modelo 

terapêutico, as CTs.  

Em 2015, a COED é realocada na Secretaria estadual de Desenvolvimento 

Social, onde se encontra até os dias atuais. A coordenação se manteve, assim como 

o aprofundamento da parceria com a FEBRACT. Como aponta a reportagem 

veiculada pela própria OSC, a XVI Conferência Latino-Americana de Comunidades 

Terapêuticas – CLACT Brasil e o I Congresso Estadual de Políticas sobre Drogas – 
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CEPAD ocorreram em parceria com a Federação Latino-Americana de Comunidades 

Terapêuticas – FLACT, a Secretaria de Desenvolvimento Social do estado de São 

Paulo, o Programa Recomeço e a COED (FEBRACT, 2017b). Entretanto, apesar de 

reconhecer as características dos atores envolvidos no Programa nos anos anteriores, 

pouco se sabe sobre a atuação da COED. Devido à falta desses dados na literatura, 

houve necessidade de recorrer a portais online e as entrevistas realizadas. A troca de 

gestão ocorreu em 2019. Foi-se questionado sobre o cenário encontrado pela nova 

gestão, na busca de compreender as dinâmicas que envolvem os atores estatais e as 

OSC no âmbito do Programa Recomeço.  

As mudanças ocorridas em 2019 são direcionadas às CTs conveniadas à rede 

do Programa estadual. Durante as entrevistas realizadas com a coordenadoria, muito 

se apontou sobre esse início de trabalho. Os entrevistados destacaram a omissão do 

estado na relação com as CTs e apontaram falhas no modelo de regulação e 

fiscalização dessas instituições. Com base na análise dessas entrevistas, enumerou-

se as principais características percebidas pelos entrevistados, sobre a relação da 

COED com as CTs, antes de 2019. São elas: 1) falta de conhecimento da COED sobre 

as CTs; 2) ausência de indicadores; 3) fiscalizações sem direcionamentos e objetivos 

claros; 4) ausência de CTs em todas as regiões; 5) critérios amplos para a inscrições 

das CTs no Programa; 6) CTs não seguiam as diretrizes técnicas; e 7) ausência de 

preocupação sobre as práticas terapêuticas religioso-espiritual.  

O primeiro ponto destacado, referente à falta de conhecimento da COED sobre 

as CTs, diz respeito ao início da gestão. Segundo o entrevistado E1a: “Uma das 

principais coisas que eu me assustei quando cheguei, então era isso assim, como elas 

não conheciam as Comunidades” [E1a]. Durante a entrevista, o entrevistado relatou 

que, com a sua chegada na coordenadoria, solicitou aos funcionários, que ali 

trabalhavam, que lhe informassem sobre as CTs conveniadas. Entretanto, estes 

profissionais não as conheciam, sendo a relação dessas CTs diretamente com a 

FEBRACT. Para o E2a, o estado estava omisso em seu papel.   

A ausência de indicadores sobre o trabalho realizado pelas CTs converge com 

esse assombro sentido pelo E1a acima. Em sua opinião, é muito complexo não haver 

um levantamento do trabalho realizado e, que sem isso, dificulta-se a justificativa de 

futuras escolhas que precisem ser feitas. Portanto, nesse contexto, não se conhecia 

as CTs tanto pessoalmente, quanto em relação ao trabalho que ali se realizava. Dessa 
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forma, entende-se que o estado financiava vagas, mas não tinha um “feedback” sobre 

o investimento realizado. Como salienta o entrevistado:   

Elas não tinham um indicador assim para dizer, bom é, se a gente receber aqui 
um contingenciamento, né? Um corte de verbas. E a gente tiver aqui que 
eliminar algumas vagas, possivelmente algumas Comunidades. Quem que a 
gente vai eliminar? Então, você não tinha um indicador, né? Então isso era 
muito complexo. [E1a] 

Da mesma forma, a fiscalização sem direcionamentos e objetivos claros 

também foi um ponto discutido no início da gestão, em 2019. Relatou-se a surpresa 

com o modelo de fiscalização das CTs conveniadas, pois este era um documento 

extenso, em formato de questões fechadas, como um checklist, que poderia produzir 

um banco de dados robusto. Entretanto, ele não foi construído para este objetivo, não 

havendo uma função além do processo formal de fiscalização realizado pela 

FEBRACT. A partir desses dois aspectos citados, entende-se que havia dados sobre 

as CTs vinculadas. Esses dados podem ser genéricos, visto o formato de apreensão 

do mesmo. Da mesma forma que, aparentemente, não existia preocupação, da parte 

da COED, em trabalhá-los. Portanto, ficava na mão da OSC gestora o modelo de 

fiscalização e os seus critérios.  

A fiscalização assim, isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Quando eu 
cheguei, a FEBRACT tinha um formulário muito extenso, um checklist do que 
ela chegava na Comunidade para identificar ou avaliar: “ó isso aqui tá bom e 
isso aqui está ruim… isso aqui tem, não tem, tá faltando” … então a gente tinha 
um banco de dados significativo. Claro que assim... esse banco de dados, ele 

não foi construído pensando no indicador, na avaliação, ou na utilização desse 

banco de dados. Então, era mais respeitando um processo, quase um 
checklist. Então você tem que ir lá fiscalizar “ah então tá bom, como é uma 
fiscalização excelente? Ah, então você tem que respeitar isso, isso, isso…” ah, 
então a FEBRACT fazia isso. [E1a]  

 O quarto ponto refere-se à ausência de CTs em todas as regiões delimitadas 

pelo estado. Este era um critério determinado no edital de chamamento público, 

vencido pela FEBRACT. Esse ponto foi observado logo no início da gestão e foi alvo 

de investidas por parte da coordenadoria. Inclusive, a CT1 adentra ao Programa 

devido à ausência de CTs na região do Alto Tietê: 

Então, a gente foi, nós fizemos uma solicitação para FEBRACT para dizer 
assim ‘’Oh nós temos, né, uma regional aqui perto de São Paulo que não tem 
Comunidade e a gente precisa incluir uma Comunidade nessa regional’’. E aí 
a FEBRACT arranjou uma Comunidade lá em Arujá, e aí começa articulação. 
[E1b] 

 A ausência de CTs nas regiões delimitadas será um ponto trabalhado mais 

adiante, entretanto, salienta-se que não se sabe se esta questão foi alvo de 

preocupação de gestões anteriores. É possível perceber, a partir do trabalho de 
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Menezes (2016) citado anteriormente, que no início do Programa houve dificuldades 

para realizar o cadastramento das organizações, havendo lacunas em várias regiões 

do estado. Outro ponto destacado refere-se aos critérios para a inscrição das CTs no 

Programa. Anteriormente, apegaram-se à RDC 29, que dispõe sobre os requisitos de 

segurança sanitária, e ao edital que transformou a FEBRACT na OSC gestora do 

programa. Para E2b: “[...]então cumprir a RDC, para nós, a RDC é muito frágil e tal. 

Cumpria a RDC então podia entrar. Aí tinha o edital, que era um pouco de normativa, 

mas esse edital também deixava as coisas muito amplas”. Mesmo com diretrizes 

amplas e pouco específicas - característica que também é destacada na literatura do 

campo para se referir aos contratos de convênios e legislações referentes às CTs - a 

nova gestão observou que esses serviços não seguiam os direcionamentos 

antepostos:     

A primeira coisa que eu quero entender é o que é tudo isso. Eu quero fazer... 
propor orientações técnicas, propor uma ação técnica. E quando eu faço o 
primeiro levantamento, e eu vejo que não se cumpre, que não se tem 
profissional de referência, e tudo aquilo, me decepciona e eu surto. Então tem 
tudo isso. [E2a] 

O último ponto destacado nas entrevistas refere-se ao trabalho terapêutico 

pautado pela abordagem religioso-espiritual. Apesar de não fazer parte dos objetivos 

deste trabalho, esta questão ajuda a entender os redirecionamentos provocados pela 

nova gestão, assim como a perspectiva dos atores envolvidos.  Nesse sentido, na 

função de coordenação na COED, o entrevistado alegou que esta questão não era 

um dos alvos das mudanças que se buscava implementar durante o período à frente 

do cargo. Para o entrevistado, isso já havia sido debatido por gestões anteriores, 

dessa forma, não havia necessidade “de bater nessa tecla”: 

A gente se surpreendeu um pouco quando chegou, porque como isso é um 
estigma muito forte, um assunto muito forte, eu acho que as outras gestões já 
tinham batido muito nessa tecla. Na importância da espiritualidade. A 
espiritualidade não ser o responsável do programa terapêutico, né? Então, 
essa não foi uma demanda que foi dada para a gente. É claro que elas existem, 
mas ficava claro assim, eles tinham lá o grupo, tem a terapia, tem isso, tem o 
filme, tem as discussões, têm as prevenções as recaídas, tem a partilha de 
sentimentos, e tem também o culto, a missa, tem comunidade espírita. Então, 
quando a gente chegou, eles já estavam meio que assim, já estavam mais ou 
menos vacinados nesse sentido. Então a gente se surpreende assim, de ter 
uma equipe técnica, então por mais que você tenha uma história religiosa 
daquela instituição, eles já tinham aprendido, né? O Programa é desde 2013, 
então...quando chega 2019, já são 6 anos num processo evolutivo assim. 
Então assim, dentro do nosso mapa assim de grandes questões, não entrou 
essa ... essa questão não entrou assim.[E1a]  
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Nesse contexto, entende-se que as CTs já estariam “vacinadas” contra as 

principais críticas advindas do campo em relação à centralidade da espiritualidade no 

projeto terapêutico desses serviços. Interessante frisar a surpresa do entrevistado em 

encontrar dimensões técnicas nesses espaços. Nota-se que parece haver um reforço 

de um certo hibridismo de práticas, assim como percebido por Loeck (2018), onde as 

CTs apresentam configurações híbridas e fluidas, que deslizam entre os paradigmas 

religioso-espiritual e técnico-científico. O entrevistado, portanto, destaca que não 

haveria necessidade de a prática de espiritualidade ser o alvo dos esforços dos 

gestores públicos atuais. Entretanto, ainda ocupando um cargo técnico na COED, o 

E2a relatou uma visão divergente:  

Quando nós entramos, né? Quando eu assumi, o que eu percebi ... O estado 
não tinha a menor preocupação dessa questão religiosa assim, funcionando 
dentro da Comunidade. O estado não tinha. Tanto que, o que preponderava 
não era a parte técnica. O que preponderava, não é? Era o que o pastor diz, o 
que o padre diz, ou o que os conselheiros dizem né? [E2a] 

Percebem-se as visões conflitantes que permeiam o mesmo assunto. Para o 

entrevistado E1 as gestões anteriores trabalharam a questão da espiritualidade e 

ressalta positivamente o hibridismo das práticas nas CTs, enquanto para o 

entrevistado E2 não houve preocupação do estado com essa questão, não existindo 

a preponderância das dimensões técnicas nesses espaços. A abordagem religioso-

espiritual é alvo de polêmicas no campo, portanto, entende-se que não seria diferente 

mesmo dentro da COED. Pode-se entender que essa divergência entre os 

entrevistados tenha relação com o histórico dos dois atores no campo e suas visões 

e perspectivas individuais. Dessa forma, em meio a estas dificuldades encontradas 

antes de 2019, foi possível elencar os desafios observados pelos entrevistados para 

executar as ações do Programa Recomeço a partir da perspectiva de trabalho da nova 

gestão da COED. 

5.2.1. Desafios encontrados pelos atores estatais 

Tendo em vista as questões encontradas no início de 2019, percebe-se um 

cenário de grandes desafios para a nova gestão da COED. Esses desafios, 

percebidos pelos entrevistados, referem-se às suas percepções acima mencionadas. 

Os desafios foram divididos em cinco aspectos principais: 1) Início da gestão; 2) 

Articulação vertical; 3) Comunidades Terapêuticas; 4) Programa Recomeço; 5) 

Rede. Cada uma dessas divisões será explicada ao longo dessa seção e aparecerão 

em negrito ao longo do texto.  
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O primeiro aspecto refere-se ao início da gestão, em 2019. Percebeu-se três 

desafios principais por meio da análise da fala dos entrevistados: falta de indicadores 

de acompanhamento das CTs; ausência do estado na relação com as CTs; e 

resistências físicas contra as visitas do estado. A falta de indicadores de 

acompanhamento das CTs foi considerada uma falha do crescimento do Programa e 

que, portanto, limitaria as escolhas e as ações dos gestores públicos, visto que não 

se tem conhecimento do andamento do trabalho realizado. Assim como a deficiência 

de dados de acompanhamento e a ausência do estado na relação com as CTs, 

também destacado anteriormente. Sobre esse último ponto, salienta-se que os 

serviços vinculados ao Programa Recomeço não reconheciam o papel do estado e, 

inclusive, possuíam o entendimento que o Programa era um programa da FEBRACT:  

Então, quando eu entrei, a relação era muito ruim. Então, o estado esteve 
ausente, então assim, a ponto de eles não entenderem o que é o Programa 
Recomeço quanto um programa de estado, ele era Programa Recomeço da 
FEBRACT. Então, o estado não podia nem opinar, né? Assim, por quê? 
Porque o estado esteve ausente, o estado realmente esteve ausente. [E2b] 

A lacuna deixada pelo estado motivou a percepção deturpada das CTs 

vinculadas ao Programa. Na verdade, deturpada poderia ser a visão do estado em 

relação a quem detinha o Programa Recomeço anteriormente, visto a influência da 

FEBRACT na política desenhada, com funções que iam além da organização da rede 

de CTs conveniadas ao estado de São Paulo. Nesse contexto, outro desafio percebido 

nesse início de gestão refere-se às resistências físicas contra a visita do estado. A 

falta de conhecimento, portanto, era mútua, tanto das CTs, quanto da COED. E, ao 

tornar-se uma preocupação da nova gestão enfrentar esse desafio, inicia-se o 

processo de visitas in loco que possibilitariam a apresentação desses serviços. 

Entretanto, as consequências da ausência do estado são efetivadas no começo das 

tentativas de articulação:   

Ano passado, nós chegamos a ter situações assim, né? Eu quando estou no 
trabalho, eu sempre ando com o crachá e tal. Aí a gente chegava e tinha 
situações de eles querem barrar a gente. Literalmente, fisicamente, querer 
barrar a gente, né? Ah não, a FEBRACT já teve aqui. Eu falei não, nós somos 
governo do estado de São Paulo, nós pagamos eles. Às vezes a gente era um 
pouquinho duro, tinha que ser duro. Em algum momento a gente tinha que ser 
duro, né? Então esse primeiro momento era muito desgastante, você às vezes 
repetia a mesma coisa. [E2a] 
 
Chegamos em comunidade a ponto de tentarem barrar a nossa entrada, tipo 
assim fisicamente pôr os braços e dizer ‘’não a FEBRACT já veio aqui”. [E2b] 
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Dessa forma, percebe-se o papel de destaque da FEBRACT na visão das CTs 

conveniadas ao Programa. Além de ser a entidade com o maior número de CTs 

vinculadas no Brasil, o que facilitaria a identificação pelos serviços, ainda se 

apresentava como o único ator na linha de frente da articulação com essas instituições 

em nome do Programa Recomeço. As consequências aparecem claramente na fala 

dos atores entrevistados, sendo necessário todo um trabalho que visasse essa 

reconexão entre o estado e as CTs, para além da FEBRACT.  

O segundo desafio percebido refere-se à relação vertical entre níveis de 

governo, e articulação horizontal, com outros setores de políticas públicas. Este tópico 

relaciona-se tanto com a intersetorialidade inerente à política de drogas, quanto a 

articulação vertical entre a política do governo federal e o estado de São Paulo. Desse 

tópico surgiram duas classificações: a primeira relacionada aos desafios inerentes às 

políticas públicas e o segundo ao governo federal. Nas entrevistas realizadas, as 

ações intersetoriais mencionadas estão direcionadas ao próprio nível de governo ou 

ao território, daí a escolha por essa divisão.  

Referente à classificação de políticas públicas, a necessidade de 

esclarecimento dos papéis de cada nível de governo foi um desafio mencionado. 

Apesar de citarem a presença do apoio do nível local, cita-se a dificuldade em atribuir 

mais tarefas à rede de atenção do território, sem o devido amparo de normativos legais 

que gerem obrigatoriedades que condicionem as ações. Para resolver esse desafio e, 

assim, institucionalizar a política, seria necessário a definição do papel de cada nível 

de governo na política: 

 

Assim hoje a gente padece ... eu acho que para isso acontecer mesmo, para 
institucionalizar como é que tem que ser, precisaria ficar claro o papel do 
governo federal, do governo estadual e municipal com relação à temática de 
drogas. Então é isso, nós temos um gap assim. Eu posso investir nesse 
relacionamento com a saúde, mas ela vai dizer ó os serviços de saúde são 
esses aqui. Eu posso investir tempo com a assistência social e ela vai dizer ó 
na política os serviços são esses aqui, então a minha atribuição é essa. É claro 
que a gente está no desenvolvimento social, a gente tem mais governabilidade 
sobre isso. Mas a maioria das ações, elas são municipalizadas. Então claro, 
nós somos o governo do estado de São Paulo, nós temos o apoio da Secretaria 
municipal, a gente pode fazer encontros com as redes municipais, mas eu hoje 
eu não posso dizer ó esse aqui é o decreto, essa aqui é a política, tipo essas 
aqui são as novas atribuições, né? Então isso é bem complicado, porque não 
é todo mundo que chega para discutir com a rede, chega com as tarefas, né? 
Então eu estou chegando aqui, eu tive essa ideia genial aqui, então toma mais 
isso aqui para você fazer, ó então tomo mais isso para você fazer. Então isso 
também é complexo, né? [E1b] 
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Dessa forma, uma vez que a política de drogas é entendida como intersetorial, 

ou seja, ser de responsabilidade de várias áreas de políticas, ela por si só é um desafio 

para a ação dos atores estatais. Esse se configura como um outro desafio, 

principalmente nos setores da assistência e da saúde. Inclusive, esse ponto foi 

reforçado pelos dois entrevistados:  

 

Então, o grande desafio é fazer as políticas públicas entenderem o que é a 
questão da droga. Ela é intersetorial, ela passa, ela é transversal, ela vai pegar 
todo mundo, e se todo mundo não abraçar esse problema simplesmente nós 
vamos brincar de enxugar gelo. A políticas sobre drogas, ela não é uma política 
completa, ela não pode ser, nós precisamos de equipamentos da assistência 
social, nós precisamos de equipamentos da saúde, precisamos da política de 
moradia, precisamos da política de geração de empregos. Nós não podemos 
ser a política que se encerra em si, e as pessoas não entendem isso. [E2b] 

 

Até na época, e até hoje, [...] é muito atacado pelos técnicos da assistência 
social por dizer em você abraçou para assistência uma coisa que não é da 
assistência. Porque os técnicos da assistência não acham que política de 
drogas é da assistência. E aí o que é a grande discussão da intersetorialidade. 
Esse é o grande desafio do Programa Recomeço hoje, a intersetorialidade. 
[E2a] 

 

Mas a política de drogas fica um pouco nesse gap, né? Porque a gente tem 
uma obrigação orçamentária, mas a gente não é um serviço tipificado da 
política de assistência, né? [E1b] 

 A ausência de tipificação da Política de Drogas em uma área específica de 

políticas é uma estratégia reconhecida pelos atores estatais. A importância da 

intersetorialidade da política é destacada, assim como se reconhece a necessidade 

do papel de cada um na provisão do atendimento integral às pessoas que fazem uso 

problemático de SPAs. Entretanto, na prática essas ações necessitam de alto grau de 

articulação dos atores envolvidos na política, o que complexifica as relações. Essa é 

uma dificuldade percebida tanto pelos serviços de assistência, quanto pelos de saúde. 

Para o E1a, a perspectiva de cuidado na saúde do estado é voltada para leitos de 

desintoxicação. Essa política do estado é complementada pelo caminho percorrido 

pelos usuários dos serviços.  Na visão da profissional de enfermagem entrevistada, o 

caminho típico que os usuários da região em que trabalha percorrem envolve a 

avaliação no CRATOD, para posteriormente ser encaminhado para a Unidade 

Recomeço Helvétia para desintoxicar: “[...] E aí lá o paciente volta, desintoxica, depois 

volta para o CRATOD e aí se for avaliado vai para a Comunidade Terapêutica, ou se 

tiver vaga vai para a moradia” [PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM]. 
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Salienta-se a percepção de desvantagens e vantagens presentes nesse “gap” 

da política. Para o E1a, esta condição possibilita a autonomia e criação:  

Então, é uma brecha assim, um gap, mas no fundo é uma oportunidade. Então, 

a gente tinha um pouco mais de espaço para criar, então a gente tinha um 
pouco mais de governabilidade, autonomia. Então, isso foi importantíssimo 
para nós. [E1a]  

Mesmo havendo dificuldades geradas pela intersetorialidade da política de 

drogas, ressalta-se aspectos positivos, como a autonomia que essa indefinição traz 

para os gestores na implementação da política pública. Porém, essa característica da 

política traz consigo velhas disputas no campo, em especial na área da saúde e da 

assistência social. Essas disputas foram citadas pelos entrevistados, como a 

dificuldade da assistência social e da saúde de lidarem com a questão da dependência 

química:   

Mas assim como eu tenho resistência na saúde, eu também tenho resistência 
na assistência social. Então, a gente ainda tem colegas da assistência social 
que acredita que problemas sobre drogas não é função da assistência. Eu não 
quero saber. E colegas de trabalho assim, que trabalham na mesa ao lado, 
né? A gente tem essas resistências. [E2b] 

 
Então, mesmo o PEAS [Plano Estadual de Assistência Social], que é o 
planejamento oficial da secretaria, tem dificuldade de receber as demandas da 
política sobre drogas, porque eles não são, não estão na tipificação do serviço, 
né? [E1a] 

 
Agora, essa é minha defesa... assim é uma coisa que eu... acho que 
principalmente a academia, de conseguir propor alguma coisa. Porque hoje, a 
assistência social e a saúde, tem um pouco de dificuldade de lidar com essa 
temática da dependência química, né? Principalmente dessa população com 
mais vulnerabilidade. [E1a] 

 
 O primeiro desafio citado que envolveu o governo federal refere-se às CTs 

vinculadas ao Recomeço e que possuem vagas do governo federal. Esse ponto foi 

citado pelos dois entrevistados e faz parte das preocupações que envolvem o trabalho 

realizado pelas CTs, referente a ausência de diretrizes claras para o funcionamento 

desses serviços. Segundo a COED, as CTs vinculadas ao Programa Recomeço são 

supervisionadas como um todo, sem distinção entre os diferentes tipos de vínculos 

que a instituição possa ter. Ou seja, se uma CT possuir vagas estaduais, federais e 

particulares, ela ainda assim será supervisionada como se todas as vagas fossem 

pagas pelo Programa Recomeço. Nesse cenário, todas as diretrizes definidas pelo 

estado terão que ser compridas e serão fiscalizadas no momento da supervisão. 

Segundo os entrevistados:  
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Então, nós no ano passado tivemos alguns entraves, porque as nossas regras 
eram muito definidas e muito claras. E aí quando chegava para o 
monitoramento destas Comunidades Terapêuticas, eles falavam “não ó 
governo, eu trabalho com x vagas de vocês e do governo federal, mas o 
governo federal não está me exigindo”. E foi um momento muito tenso entre 
nós, porque nós deixamos muito claro, se quer participar do Recomeço vocês 
vão... não é para olhar o número de vagas nossos, é para olhar para a 
instituição, e as regras são essas que nós não vamos abrir mão. [E2b] 

 
Então, a gente sabe que tem algumas OSCs que acolhem pessoas do 
Programa Recomeço, que também fazem acolhimento do governo federal. 
Mas a gente não... como eu posso dizer ... a gente não fiscaliza nem 
supervisiona essas comunidades do governo federal com essa ótica de 
governo federal. [E1b] 

A falta de definições claras do governo federal acentuou os desafios da nova 

gestão. Ao estipularem diretrizes para o funcionamento das CTs vinculadas ao 

Programa, encontraram resistências e questionamentos no momento das supervisões 

desses serviços. Entretanto, este ponto foi alvo de investidas da COED, o que 

culminou no ajustamento desses serviços às regras do estado, independentemente 

do número de vagas pagas por eles. A falta de diretrizes e protocolos claros também 

se maximizaram na pandemia de Covid-19. Este foi um outro ponto percebido como 

um desafio da gestão:  

Nós tivemos, inclusive no período da pandemia, outro embate, porque no dia 
17 de março nós fechamos a porta de entrada. Não era feito nenhum 
acolhimento para garantir a segurança de quem estava acolhido. E o governo 
federal mandou uma ordem que era para acolher. E aí nós tivemos outro 
grande impacto, ele mandou acolher sem protocolo. Não tinha um protocolo 
definido e ele só paga por vaga ocupada, nós pagamos por um serviço. Então 
foi quando a gente chamou todas para a reunião e deixamos claro, se vocês 
acolherem, no mesmo espaço tiver o Recomeço, nós não vamos mais pagar 
por essas vagas, nós não vamos cumprir o que nós estávamos pagando 
porque vocês estão colocando em risco os nossos acolhidos, 
independentemente de qualquer coisa. [E2b] 

Essa foi uma diferenciação realizada em diversos momentos pela COED, seja 

durante os encontros ou nas entrevistas. O fato de o estado pagar pelo serviço, e não 

pelas vagas, é uma aposta da coordenadoria para apontar direcionamentos no 

trabalho terapêutico realizado pelas CTs. Durante as capacitações no ano de 2019, 

comparou-se os serviços com o CAPS. Neste cenário, os dois seriam espaços que 

prestam serviços públicos e, portanto, seguem as regras de funcionamento definidas 

pelos governos aos quais respondem pelos seus trabalhos. Para pagar por vagas, a 

fiscalização do governo federal, em grande medida, focaliza questões estruturais. 

Dessa forma, deixa-se de regular os pontos mais polêmicos que envolvem as CTs, 

que se referem a sua metodologia de trabalho. No caso da pandemia, as CTs de 

cunho social não puderam acolher durante o período de quatro meses. E essa regra 
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foi imposta ao serviço como um todo, sem levar em conta a existência de outros 

vínculos institucionais.   

O terceiro desafio refere-se às Comunidades Terapêuticas. Destaca-se a 

direção das CTs, onde diretores e lideranças dessas instituições acentuam as 

resistências perante as determinações do estado para o funcionamento desses 

serviços.  Durante a entrevista, relatou-se o enfrentamento estadual que ocorria no 

ano de 2020, após a aprovação do Marco Referencial Técnico de atendimento e 

intervenção, apelidado pela COED de MRAI. Desenvolvido pela Secretaria estadual 

de Desenvolvimento Social, em 2019, este material refere-se aos serviços de 

acolhimento que são ofertados pelas CTs do Recomeço. O documento apresenta o 

trabalho essencial que as CTs vinculadas ao Programa estadual, de cunho social, 

devem apresentar - como a obrigatoriedade da escuta qualificada; atendimento social 

individual e em grupo; construção do PAS; dentre outros. Além disso, o MRAI define 

diretrizes próprias para o funcionamento das CTs do Recomeço, que incluem a 

definição de atendimento voluntário, gratuito e de qualidade a pessoas acima de 18 

anos; direito de participar da vida comunitária, da construção do Projeto Terapêutico 

e de ter acesso a informações do respectivo histórico de atendimento; garantia da 

laicidade na oferta do serviço; intervenções e manejos com base em evidências 

científicas e norteados pelo compromisso ético-profissional; dentre outros.  

Após sua aprovação, lideranças de CTs começaram a realizar uma série de 

questionamentos e enfrentamentos contra essas determinações. Esses 

representantes não eram ligados a CTs de cunho social vinculadas ao Recomeço, 

mas possuíam CTs vinculadas ao Programa pela saúde. Os questionamentos 

cessaram por um período por não afetar diretamente as CTs vinculadas a essas 

lideranças. Entretanto, com a revisão do Manual das CTs, promovido pelo CONED 

(SÃO PAULO, 2020)33, o Programa voltou a ser alvo desses atores:  

O CONED tem um documento chamado manual das Comunidades 
Terapêuticas. E esse manual sofreu revisão, mas nesse processo de revisão, 

 
33 O Manual de Orientação para Instalação e Funcionamento das Comunidades Terapêuticas do Estado 

de São Paulo foi lançado em 2014 (SÃO PAULO, 2014) e buscava reunir informações essenciais para 
a formação e o aperfeiçoamento das CTs do estado de São Paulo. Foi reeditado em 2020 com o intuito 
de fortalecer, superar os conflitos de natureza filosófica e ideológica e devido ao aumento da 
complexidade, tanto da RAPS, quanto dos vínculos pessoais e da recuperação do usuário. O 
documento foi construído através de discussões realizadas em um Grupo de Trabalho (GT), que contou 
com encontros mensais e quinzenais, com membros representantes de diversas instituições e órgãos 
públicos como: Vigilância Sanitária Estadual, Conselho Estadual de Farmácia, COED, FEBRACT, Amor 
Exigente e Secretaria da Justiça e Cidadania. 
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é uma coisa muito simples, se você pegar o manual desse e pegar o MRAI, é 
água e vinho de tão diferente que é. Então, para mim, eles falam coisas muito 
básicas, nada de excepcional. E eles foram interpelados. E nas interpelações 
sempre se cita o Recomeço. Por isso que a gente acabou sendo envolvido 
nessa história. Então, nós tivemos Interpelações da CONFENACT, 
interpelações da Fazenda da Esperança, da federação das comunidades 
terapêuticas evangélicas. Nós tivemos um bando de interpelações. E uma das 
comunidades, inclusive, é da saúde. [E2b] 

Dessa forma, o MRAI, apesar de referir-se apenas às CTs do Recomeço de 

cunho social, foi usado como exemplo no CONED para exemplificar os pontos de 

reformulação do Manual das Comunidades Terapêuticas. Esse movimento, trouxe a 

atenção dessas lideranças para o Programa, acirrando os ânimos, como demonstrado 

na entrevista: “inclusive tá tendo um certo enfrentamento estadual aí que é quase 

nacional” [E2b].  Com isso, houve uma reunião para definir os pontos de 

questionamentos e as principais queixas desses atores. São duas questões principais: 

1) reconhecimento do trabalho voluntário dentro das CTs, com a retirada da 

obrigatoriedade de uma equipe técnica na instituição; 2) questiona-se o direito do 

acolhido de professar a fé dentro da instituição ao qual ele se encontra vinculado. 

Dessa forma, o acolhido teria a obrigação de seguir a doutrina religiosa da instituição: 

“[...] ele não poderia ou se abster ou ter direito às suas próprias práticas” [E2b].  

Para o entrevistado: “a gente considera assim um absurdo, e eu falei isso para 

eles enquanto gestora de políticas públicas eu não aceito, são coisas que eu não 

aceito nem conversar” [E2b]. A FEBRACT também sofreu ataques desses atores, pois 

apoia os dois documentos lançados. As lideranças acusam que a entidade e o estado 

não representam todas as CTs e, portanto, não poderiam falar em nome delas. O 

CONED, a FEBRACT e o próprio COED fizeram a defesa dos pontos levantados. 

Alega-se que o poder público só financia ações com embasamento científico e 

respeitem os direitos humanos:  

[...] a nossa fala é muito clara, enquanto gestora pública a gente só paga aquilo 
que tem evidência científica. E, no mínimo, eu preciso de uma equipe técnica 
para desenvolver isso. Então, o poder público não vai trabalhar com 
voluntários, ponto um. Ponto dois, como gestora pública, eu somente vou 
trabalhar com respeito aos direitos humanos. E quando eu obrigo as pessoas 
a terem todas as práticas de determinada religião, eu não estou respeitando 
os direitos humanos. [E2b] 

Nesse sentido, além dos enfrentamentos com grandes entidades associativas 

do campo, a COED também relata problemas com os fundadores de instituições 

religiosas. Ao ser perguntado sobre as diferenças entre as comunidades religiosas e 

não religiosas, a forma de lidar e se existe alguma especificidade na relação com a 
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COED, o entrevistado relatou que existia sim diferenças. Os fundadores dessas 

instituições se considerariam os donos da instituição e não entenderiam o que significa 

ser uma organização da sociedade civil:  

E aí é outra coisa que me assusta muito. É se acharem donos da instituição. 
É não entender o que é verdadeiramente uma organização da sociedade civil. 
E quando eu estou em uma organização da sociedade civil, eu não sou o dono.  
Eu estou em uma função. “Ah não, mas fui eu, mais minha família aqui quem 
criou”.  Tá bom! Você criou como clínica particular?   Ou você quis ser uma 
organização da sociedade civil? Muda o perfil. Fazer eles entenderem isso 
também ... eu me lembro que a primeira vez que eu expliquei isso em uma 
reunião, o desconforto deles era imenso. Muito! E às vezes eu sou firme. Eu 
falava assim: “vocês sabiam que, identificado uma irregularidade dentro de 
uma organização da sociedade civil, a gente pode pedir a intervenção dela? 
Inclusive, com a nomeação de outra pessoa para assumir a presidência?” 
[E2a] 

Além dos enfrentamentos com os líderes de CTs, a COED também enfrenta 

desafios em relação à regulação. Diversas interpretações surgiram da análise do 

conteúdo da entrevista, como o impacto da visão progressista da nova gestão ou o 

papel de “monstros” que o estado ocuparia na visão das CTs, por exemplo. Entretanto, 

todas essas interpretações são representações das resistências das CTs perante a 

nova forma de regulação imposta pela gestão da COED, a partir de 2019:  

Eu acho que tem um ponto que é, não é fácil para uma instituição ser regulada. 
Regulada no sentido de que, não é você que escolhe quem vem para cá, não 
é você que escolhe quando eles saem, não é você que escolhe quanto tempo 
eles passam, não é você que escolhe isso. E eu ainda vou vir aqui todo mês 
para ver se você está obedecendo essas regras. Então, essa dinâmica, ela é, 
podemos dizer assim, um pouco conflituosa. [E1a] 

 
Quando eu cheguei, trazendo essa perspectiva um pouco assim, mais 
progressista, era difícil para eles. Muitas pessoas... imagina? Você chega lá, o 
cara tem uma comunidade a 20 anos. E aí você fala: não, libera o celular aí. O 
cara fala: filho, eu tenho idade para ser seu pai, sabe? [E1a] 

Percebe-se que há um entendimento dos representantes públicos sobre o 

impacto que as novas diretrizes causam nessas instituições. Dessa forma, reconhece-

se que abordar comunidades que estão há muitos anos estabelecidas a nível local, 

com suas crenças e estruturas definidas, não é uma ação fácil para o estado. Essa 

dinâmica de regulação, portanto, é entendida como conflituosa, exatamente por impor 

diretrizes em instituições que já possuem padrões estabelecidos. Nesse sentido, 

essas novas perspectivas de regulação causam estranhamento nas CTs. Há uma 

preocupação de que o estado queira acabar com a identidade desses serviços. Esse 

sentimento é, inclusive, impulsionado por atores do campo das CTs: 

Mas eu não sei se vocês sabem então, mas a resistência ao estado não é 

fácil. Tanto que, uma das grandes referências por aí entre eles, [...] é uma 
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verdadeira campanha contra nós, né?  Que o estado quer destruir a identidade 
das Comunidades. [E2a] 

Nós éramos os monstros. Nós éramos os monstros. Então o que que foi levado 
para as Comunidades? Que o estado queria acabar com a identidade das 
Comunidades. Então, a gente chamou eles para uma reunião ... se eu não me 
engano a primeira reunião que a gente sabiamente dividiu, né? Então, nós 
fizemos metade aqui em São Paulo, a outra metade em São José do Rio Preto, 
que era o território que eu conhecia. E a gente fez primeiro lá, no território que 
eu conhecia. Já via essa resistência, mesmo daquelas pessoas que já me 
conheciam de trabalhos técnicos. [E2a] 

Essas falas representam a visão do entrevistado no início da gestão, com o 

começo da implantação das diretrizes técnicas que se buscava executar. Deste modo, 

as resistências eram amplificadas por meio de atores do campo, que possuíam 

credibilidade e reconhecimento das CTs. Estes apontavam que a COED buscava 

romper com as práticas tradicionais das CTs, que representariam a identidade do 

serviço. Ao buscar cessar esse temor, a COED realizou reuniões com as CTs 

vinculadas ao Recomeço. Essas reuniões possuíam o objetivo de conhecer as CTs e 

apresentar o estado a elas, visto sua ausência de representatividade na política 

pública: “O estado quer destruir nossa identidade. O estado quer mandar em nós. E 

aí a gente começa a ir uma por uma para conhecer [...]” [E2a]. Portanto, há um receio 

por parte das CTs, por conta da interferência do estado no trabalho realizado pela 

instituição.   

Outro desafio percebido pela COED diz respeito aos profissionais das CTs. 

Com o objetivo de implantar as novas diretrizes, fundamentadas em bases científicas, 

investiu-se na capacitação e na articulação com os técnicos que trabalham nas CTs. 

Um dos primeiros entraves observados pela COED foi em relação ao pouco repertório 

que os profissionais dessas instituições possuíam:  

Então, falta um pouco desse repertório. Aí já é uma questão estrutural da 
educação né... são Comunidades muito simples, no estado inteiro. Então, você 
tem profissionais simples, não necessariamente bem formados. Com pouco 
repertório para discutir algumas coisas. Então, a importância de ter esse 
momento de supervisão e a importância de ter uma capacitação mais presente, 
formada nesses termos técnicos. [E1a] 

 A dificuldade de articulação com esses profissionais impulsionou a COED a 

realizar capacitações. Citadas na introdução, no âmbito da pesquisa com o NEB, 

essas capacitações fizeram parte do esforço do estado em apresentar as novas 

diretrizes e instrumentos de trabalho a esses profissionais. Dessa forma, reuniu-se os 

profissionais de serviço social e de psicologia. Essa capacitação teve dois momentos 

principais: o encontro e/ou reencontro dos profissionais e do estado; e a apresentação 
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das diretrizes e dos novos instrumentos de trabalho, como o PAS e o setting 

terapêutico. Além disso, ressaltou-se a importância do papel que estes técnicos 

possuem nas instituições, e destacou-se o apoio do estado para que eles se 

imponham perante a instituição. Uma das falas do entrevistado E2, durante a 

capacitação, ressalta esse aspecto. O representante do estado impulsionou os 

profissionais a exigirem das CTs um espaço para realizarem os atendimentos 

individuais: “Tenham em nós a referência de vocês. [...] se vocês não se apropriarem 

do lugar de vocês, como nós vamos fazer isso por vocês?”. 

 Chama-se atenção para os profissionais inseridos em instituições religiosas. 

Segundo o entrevistado, esses espaços possuem um grande controle, o que poda o 

comportamento dos técnicos. Enquanto os profissionais que trabalham em 

organizações não religiosas são mais “empoderados” e, portanto, demandariam mais 

do estado:  

Você vai pegar os técnicos, então são técnicos extremamente podados, 
técnicos que não conseguem desenvolver, que não conseguem propor nada, 
porque é tudo muito controle. E de quem é o controle? Os controles passam a 
ser das beatas, que é o olhar do padre [...]. [E2a] 

Deste modo, as organizações religiosas exerceriam maior controle sobre os 

técnicos, centralizando o poder de decisão da instituição em figuras que representam 

os valores religiosos desses espaços. Na visão do entrevistado, o problema não seria 

a religião, mas sim o indivíduo. Que no caso, é o responsável pela organização. Este 

sujeito procuraria, no arcabouço religioso, justificativas para atitudes controladoras e 

autoritárias:  

Então ele vai buscar, dentro desse seu arcabouço de religião, ele vai buscar 
todas as justificativas. Então, é do indivíduo, não é da religião. É do indivíduo. 
É como ele precisa desse controle e ele faz esse controle em cima dos outros. 
E é um controle extremamente perverso, é como ele entende ... e ele também 
vai deixar só o autoritarismo permear, e aí o técnico não consegue trabalhar. 
[E2a] 

 
Ele [o fundador de uma CT] tem bons profissionais, só que ele ... você vê lá, 
ele tá com dois assistentes sociais, duas psicólogas, temos técnicos, uma 
pedagoga e mais um pessoal de ensino médio. Ele consegue duas beatas que 
prestam um serviço voluntário, que são os olhos dele quando ele não está lá 
dentro. E aí nós chegamos lá, encontramos cadeado em tudo o que era lugar. 
Foi bizarro. Parecia que eu estava no período medieval. [...] E aí essas beatas 
iam arrancando [os cadeados]. Ela pôs uma bolsinha assim debaixo da axila e 
ela ia arrancando chaves para abrir os locais [E2a]. 

No exemplo acima, o entrevistado relata uma situação que ocorreu no momento 

das visitas para conhecer as CTs vinculadas ao Programa Recomeço. Este era um 

espaço que, teoricamente, respeitava as novas diretrizes do Programa, visto que 
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contava com a presença de uma equipe técnica condizente com o exigido. Entretanto, 

as práticas nesse local não eram desenvolvidas pelos profissionais. O controle era de 

pessoas de confiança do fundador da instituição, ligados à doutrina religiosa seguida 

pela CT. Nesse caso, a presença dos profissionais não coibiu a execução dessas 

práticas. Para o entrevistado: “técnicos de instituição que não são religiosas são mais 

empoderados e demandam mais [...] que se sentem muito mais livres para buscar o 

estado” [E2a]. Portanto, os desafios relacionados aos profissionais incluem a 

formação desses indivíduos e o seu local de atuação. Este último pode ter uma 

influência da religião nas práticas que deveriam se centrar pelo saber técnico.  

Para completar a exemplificação dos desafios enfrentados pela nova gestão da 

COED, destaca-se a história de formação das CTs. Percebe-se que há um 

entendimento, por parte dos atores estatais, de que essas organizações precisam de 

ajuda para se profissionalizar. Como elas nascem de uma perspectiva religiosa, dar o 

passo para a profissionalização é uma tarefa difícil. Portanto, seria o papel do estado 

auxiliá-las. Pois, se não fizerem, quem sofre as consequências é o usuário do serviço:  

Eu lembro naquela última reunião que tivemos, aquela colega de vocês falou 
um pouco isso. Ó, “a gente já sabe que o aluno assim, o aluno que precisa 
mais na escola, ele é o mais excluído, é o mais estigmatizado, é o mais 
marginalizado, etc.”. E eu acho que as Comunidades são um pouco isso. 
Então, historicamente, elas crescem em uma perspectiva religiosa, né? Então, 
assim, vocês têm muita comunidade católica, muita comunidade evangélica, 
espírita. Mas para elas darem um passo pela profissionalização é difícil. [E1a]  

Entretanto, esta não é uma tarefa fácil, visto que essas instituições possuem 

mais resistência com o estado. Nesse sentido, entende-se que essas resistências 

emergem do alto grau de controle que os líderes dessas organizações exercem 

nesses espaços. Com a chegada do estado, há um estranhamento e uma sensação 

de perda desse local de centralidade. A dicotomia entre as organizações religiosas e 

não religiosas é percebida também na forma em que desenvolvem seu trabalho 

terapêutico. Uma instituição pode basear seu plano terapêutico na doutrina religiosa: 

“quando você chega em uma comunidade muito religiosa, por exemplo, o cara vai falar 

olha, eu quero que ele conheça Deus, que Deus vai salvar ele dessa doença” [E1a]. 

Enquanto as demais organizações apresentam seu plano terapêutico para o estado, 

baseando-se em instrumentos para essa atuação. Dessa forma, essas diferenças 

sobre o modelo terapêutico ampliam os desafios do estado em implantar as diretrizes 

para a atuação desses serviços:  
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Então, essas coisas, elas ficam muito claras rapidamente. Pode ser que exista 
essa dinâmica desse cabo de guerra, de uma instituição religiosa querer assim 
uma coisa mais religiosa e o estado querer uma coisa menos. [E1a] 

 
A grande diferença, onde a presença religiosa é mais forte, é que eles têm uma 
resistência conosco, porque eles não querem admitir o papel do técnico. Que 
é aquela história mesmo, né? A ciência vai romper com a crendice, então o 
técnico assusta ele. Elas normalmente são instituições com muito controle, 
com extremo controle. [E2a] 

A próxima categorização relacionada aos desafios de implementação das 

novas diretrizes da COED refere-se ao próprio Programa Recomeço em si. Ou seja, 

diz respeito a fatores da própria construção e formação do programa estadual, seus 

limites e alcances. Este ponto pode ser dividido em dois: atores e financeiro. Em 

relação aos atores, o desafio que se inscreve diz respeito à sua multiplicidade na 

política pública. Segundo um dos entrevistados:  

Eu acho que é assim ó, eu acho que nós estamos em uma ascensão, sabe? 
Mas é isso, são múltiplas stakeholders. Você chega e tem 67 instituições, você 
tem a FEBRACT, tem o governo do estado, quase 70 instituições dentro do 
mesmo Programa, então é complexo, né? [E1a] 

A presença de quase setenta organizações vinculadas ao Programa, cada qual 

com suas crenças particulares, traz uma complexidade à política pública e ao modelo 

de gestão que conduzirá o Programa. Além disso, ainda há a presença de múltiplas 

secretarias do estado, que também acentua a complexidade das ações. A FEBRACT, 

como uma das maiores entidades do campo, entra para somar nesses desafios 

encontrados pela COED. Essa complexidade relacionada à multiplicidade de atores 

se entrecruza com os desafios percebidos anteriormente, referentes ao início da 

gestão e as Comunidades Terapêuticas. A ausência do estado nos anos anteriores, 

percebida pelos entrevistados, acirra os embates com esses múltiplos atores, que 

precisam se adaptar às novas diretrizes e direcionamentos.  

Sendo assim, percebe-se que a mudança do status quo teve como resultado a 

resistência encontrada pela COED no início de 2019, com barreiras físicas das CTs 

para que os agentes do estado não tivessem acesso às instituições. Assim como 

emergiram enfrentamentos com líderes de organizações, de dentro e de fora do 

Programa. Portanto, assim como este é um desafio que constitui grande parte das 

políticas públicas a partir das reformas gerenciais em meados dos anos 1990, também 

se compreende esse desafio como parte de um conjunto que forma as barreiras 

enfrentadas pela nova gestão do Programa Recomeço. 



119 
 

 Outro desafio destacado em relação ao Programa estadual refere-se à questão 

financeira. A partir da análise do material, dividiu-se em dois problemas principais: 

falta de recursos para financiar todas as despesas das CTs e polêmica em financiar 

essas organizações. O primeiro desafio refere-se, primordialmente, à manutenção da 

estrutura dessas instituições. O Programa não consegue custear a manutenção da 

parte física das CTs vinculadas, o que gera entraves no momento de impor os 

direcionamentos formais da política. Um exemplo é no documento do MRAI, 

construído em 2019, onde há uma exigência mínima de espaços dentro das CTs, 

como sala de atendimento particularizado, sala de atendimento coletivo, área para 

atividades esportivas, dentre outras. Por mais que essas sejam exigências baseadas 

em outros normativos, percebe-se um constrangimento por parte da COED para torná-

los uma obrigatoriedade, sem o devido apoio financeiro:  

Então o que era imediato, era para acontecer no ano passado. O que é de 
médio prazo, esse ano. E o que é longo prazo, 2022. Por exemplo, estrutura é 
uma coisa difícil, o estado não financia isso, então depende um pouco deles. 
Eles precisam se organizar, etc. Então eu acho que é uma coisa 
importantíssima assim. [E1a] 

 
Infelizmente, o Programa Recomeço, ele não consegue custear todas as 
despesas da Comunidade. Se eu tenho uma Comunidade só com o Programa 
Recomeço. Isso nós temos estudos já, fizemos todos os estudos. Se eu tenho 
uma Comunidade só com o Programa Recomeço, que é uma média de trinta 
e cinco vagas. Trinta, trinta e cinco. Eu consigo custear ela total.  Equipe, 
alimentação, tudo. Eu consigo. Mas o problema é que eu não tenho isso. São 
poucas que são só Programa Recomeço. Então, ela tem, ou SENAPRED que 
paga menos, ou ela não tem nem outra, ela só tem parte do Programa 
Recomeço. E aí, ela acaba precisando de muitas doações da igreja. A igreja 
também tem esse papel. A igreja acaba contribuindo muito financeiramente 
para a sustentabilidade nessas comunidades, né? [E2a] 

Ao não conseguir custear completamente as despesas das CTs, abre-se uma 

brecha para que outros atores apareçam como contribuintes da organização. Esses 

não são novos atores, como visto pelo exemplo dado pelo entrevistado em relação ao 

papel da igreja. Na verdade, o novo é o financiamento público para essas instituições. 

O grande desafio para o estado é: como impor regras e padrões mínimos, se não é a 

fonte principal de recursos? Duas atitudes principais foram citadas pelo estado. A 

primeira, como vista anteriormente, é a obrigatoriedade que todas as CTs vinculadas 

ao Programa sigam as determinações. Independentemente do número de vínculos e 

da porcentagem do estado na manutenção da CT. Por exemplo, mesmo que a CT 

tenha dez acolhidos do Recomeço e vinte acolhidos financiados pelo governo federal, 

no momento da supervisão estadual, todos serão avaliados como se fossem do 
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Programa Recomeço. Portanto, todos deverão ter a documentação mínima, programa 

terapêutico e número de profissionais condizentes com o número de internos. 

 A segunda atitude tomada pela nova gestão da COED foi a de focar na gestão 

financeira no momento da supervisão. Essa mudança tem o objetivo de auxiliar as 

CTs a gerirem seus recursos e a investirem em questões que o estado não consegue 

arcar. Se aprofundará sobre as mudanças no modelo de supervisão nas próximas 

seções. Assim como na percepção das CTs pesquisadas sobre o desafio financeiro 

enfrentado.  

 O último desafio que será apresentado refere-se à polêmica em financiar CTs. 

Como destaca um dos entrevistados:  

Essa questão do financiamento das Comunidades Terapêuticas, que foi 
sempre uma coisa questionável né? Falar de Comunidade Terapêutica é falar 
de polêmicas. É, então você não tem apoio dos principais conselhos, né? O 
conselho de psicologia, o conselho de serviço social, são conselhos que não 
apoiam essas práticas. [E1a] 

 Essa preocupação do entrevistado é destacada pela literatura que tem como 

objeto de estudo as CTs. Há um embate no campo sobre os modelos de atenção aos 

usuários de SPAs, e as CTs aparecem, em grande medida, como antagonistas ao 

modelo desenhado para a RAPS. Deste modo, os conselhos das principais categorias 

que atuam no campo, como o de serviço social e o de psicologia, possuem uma 

postura rígida contra as CTs e ao projeto terapêutico defendido por estas instituições. 

Como há uma preocupação por parte da nova gestão em relação à formação dos 

profissionais que trabalham nas CTs, a parceria com os conselhos foi uma ação da 

COED. Entretanto, em um primeiro momento, por meio de conversas informais, 

relatou-se as dificuldades dessa aproximação. Dessa forma, esse desafio não acentua 

as dificuldades da gestão, visto que essa articulação já era inexistente, mas se 

apresenta como uma limitação para o trabalho almejado pela COED.  

Além dos entraves destacados, que envolveram a multiplicidades de atores e 

a questão financeira, no âmbito do Programa Recomeço, o estado enfrenta desafios 

com a rede do território em que estes serviços se localizam. Esse ponto será 

esmiuçado na próxima seção para que seja possível destacar as tensões presentes 

nessa articulação e os modos de interação entre esses atores.  

 

5.2.1.1.  Desafio de articulação em rede  
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Essas dificuldades foram discutidas nos capítulos anteriores, assim como as 

complexidades que envolvem as CTs na RAPS. Através da análise das entrevistas, 

dividiu-se esses desafios em dois: relação complexa com o CAPS e problemas no 

território. Este último apresenta duas ramificações: ausência de CAPS no território 

estadual e divergências em relação à integração em rede com as CTs. Esses pontos 

se entrecruzam, principalmente por serem consequências de um mesmo fator, que se 

caracteriza pelas disputas no campo de álcool e outras drogas em relação ao modelo 

de atendimento desse público. Entretanto, a divisão dos códigos permite observar, 

nas falas dos entrevistados, a complexidade dos desafios enfrentados pela gestão. 

 O primeiro ponto refere-se à relação complexa entre as CTs e a rede de 

atenção do território. Destaca-se a percepção dos atores estatais em relação as 

resistências com esses serviços:  

Mas é complexa essa relação com a rede, assim. Por exemplo, o CAPS é 
possivelmente um dos equipamentos mais importantes assim da rede de 
saúde mental. E, agora, essa relação entre CAPS e Comunidade, ela não 
necessariamente amistosa em todo o território paulista, paulistano, nacional, 
né? É, e no final das contas, quem padece um pouco é o usuário, né? [E1a] 

 
Assim ó, eu acho, na minha opinião, ainda tem muita resistência, muito 
mesmo. Os territórios onde eu tenho as Comunidades Terapêuticas instaladas, 
talvez a resistência seja muito menor. Mas eu tenho um estado inteiro, né? 
Então, a quantidade de Comunidade que eu tenho instalada e que consegue 
atuar é muito pequena, se comparada a todo o estado. Então, tem que pensar 
no estado e, aí sim, com uma resistência muito grande. [E2b] 

Os entrevistados reconhecem o papel do CAPS na RAPS, e o percebem como 

um serviço de extrema importância. Sendo assim, há uma preocupação com a relação 

entre esses equipamentos e as CTs. Como o entrevistado E2 destaca, em territórios 

em que há CTs alocadas, essas resistências podem até ser menores. Entretanto, em 

uma visão geral, o que se encontra são muito entraves para essa articulação. Em 

alguns casos, para fazer o Programa funcionar, é necessário que se arrume “jeitinhos” 

que contribuam para a execução das ações previstas:  

Por exemplo, em Ribeirão Preto, o jeitinho dado. O CAPS diz: não quero 
conversar com vocês aí. Para fazer o Programa funcionar, criou-se uma 
mesinha dentro da Secretaria de Assistência Social dentro do município, onde 
tem uma pessoa que receberia e faria o acolhimento dessas pessoas. Assim 
ele consegue mandar para uma unidade básica de saúde, que faz todos os 
exames, e depois encaminha para análise e avaliação médica, mas não do 
CAPS. Então, até hoje eu estou tentando corrigir esse mal lá em Ribeirão, 
tentando levar essa pessoa agora para dentro no CAPS, para funcionar lá 
dentro do CAPS. [E2a] 

Nesse exemplo dado pelo entrevistado, a porta de entrada definida para o 

acolhidos do Programa Recomeço não é o CAPS e, muito menos, uma unidade de 

saúde como determina as diretrizes oficiais do Programa. Entretanto, para conseguir 
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executar as ações no território, necessitou-se construir novos arranjos que 

possibilitasse encaminhamentos para essa região. Dessa forma, ficou sob 

responsabilidade da assistência social o papel de porta de entrada, com a função de 

encaminhar para os respectivos serviços necessários, excluindo dessa equação o 

CAPS.  

Outro exemplo sobre essa complexidade na relação com a rede é destacado 

durante o período de construção do MRAI. Houve uma provocação, por parte da 

COED, para que esse documento fosse construído de maneira conjunta, incluindo 

também os serviços de atenção psicossocial do estado. Como pode-se perceber pela 

fala do entrevistado, esse não foi um processo fácil: “Não vou dizer para você que foi 

uma coisa muito romântica e orgânica, porque não foi. Porque você tem um histórico 

que não favorece muito essa relação” [E1b]. Deste modo, salienta-se o papel do 

histórico de formação das CTs como um dos motivadores das resistências 

encontradas.  

 O território em que as CTs estão localizadas também acentuam os desafios. O 

primeiro que se destaca refere-se à ausência de CAPS. Na visão da COED, a 

ausência desses serviços traz complicações para a concretização das ações previstas 

pelo Programa Recomeço. Como observa um dos entrevistados:  

Claro que aqui ainda tem algumas resistências assim, brigas internas. Nós 
temos um grande problema, nem todas as cidades brasileiras têm CAPS. 
Então, eu tenho muitas Comunidades que não tem CAPS nos seus municípios, 
o que é um grande problema para nós. Que hoje é um grande problema para 
nós, por que quem faz as avaliações de saúde mental? Às vezes eu preciso 
sim de um psiquiatra, às vezes a pessoa sim precisa de medicação, e aí? [E2a] 

 Além das problemáticas referentes à ausência de uma porta de entrada no 

município de origem para as CTs, ainda se ressalta os desafios que se configuram 

através da falta do trabalho exercido pelo CAPS no território. Sem o serviço, os 

usuários não têm acesso ao medicamento oferecido. Estas medicações possibilitam 

amenizar os sintomas da abstinência e demais necessidades que o indivíduo tenha 

relacionado à atenção psicossocial. Assim como os priva do atendimento psiquiátrico, 

visto que as Comunidades de cunho social não possuem esses profissionais.  Deste 

modo, há uma lacuna no atendimento aos usuários de SPAs em algumas cidades do 

estado de São Paulo. Esse contexto acentua o entendimento de duas consequências, 

uma para o usuário e outra para o estado. Para o usuário, há a desigualdade na oferta 

dos serviços de atenção psicossocial, onde seu tratamento integral dependeria do 

local ao qual ele será encaminhado. Para o estado há a dificuldade de regulação das 
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CTs, visto que a rede do território não é completa. Portanto, não se pode regular a 

articulação em rede sem levar em conta as particularidades de cada território, o que 

complexifica esse trabalho.  

 Os pontos destacados acima se entrecruzam com o próximo desafio percebido 

nas entrevistas com representantes do estado, que se refere às divergências no 

território em relação à integração em rede com as CTs. Este desafio diz respeito a 

como os municípios têm maneiras distintas de entenderem as CTs como serviços de 

atenção aos usuários que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Essas 

divergências são representadas pelas diferentes formas em que ocorrem as 

articulações com a rede, havendo mais ou menos resistências a depender do local em 

que as CTs estão alocadas. Exemplifica-se essa dicotomia através da fala de um dos 

entrevistados:  

Por exemplo, a gente em âmbito estadual. Então, você tem territórios que se 
relacionam muito bem, você tem territórios que não se relacionam. [...] Então 
você tem a Comunidade que tem lá um psicólogo, um assistente social que 
seja, que trabalha no CAPS de manhã e na Comunidade à tarde, sabe? Então 
você tem esse tipo de coisa. Então, isso facilita um pouco. A gente já teve 
Comunidade que era exatamente ... então você tinha um psicólogo que 
trabalhava na comunidade tipo vinte horas, mais vinte horas no CAPS, e 
também dava aula na faculdade do município. Poxa, aquele município, aqueles 
profissionais que estão passando por uma graduação de psicologia, eles não 
vão sair na faculdade, da sala de aula demonizando a Comunidade. Eles vão 
assistir uma rede que se integra, que se apoia, que respeita os espaços, que 
tem espaço para a construção. Então, poxa, como isso era importante assim. 
Então, foi muito interessante para a gente assistir essas coisas de perto, sabe? 
E aí você fica com essa clareza, ó então tem espaço para isso. [E2a] 

 Na visão do entrevistado, facilitam o trânsito das CTs na RAPS os profissionais 

que já circularam por outros serviços da rede, ou que ainda trabalham em outros locais 

que permitam conhecer e se integrar com as categorias profissionais que atuam na 

atenção psicossocial. Porém, essa relação dúbia, a depender do território, não é uma 

especificidade dos serviços de atenção psicossocial. Serviços da assistência social 

também podem expressar barreiras para a articulação das CTs no território e, 

consequentemente, para as diretrizes definidas pela nova gestão da COED: 

Na teoria, todo mundo que é beneficiário dê um programa estadual precisa 
estar cadastrados no CADúnico, mas isso não significa que ele tenha perfil 
para participar de um programa de transferência de renda. Então, o CADúnico 
historicamente está muito atrelado a isso, e dizer: “Ah, mas ele não tem perfil 
de bolsa família”. Porque ele pode ter vindo de uma classe social privilegiada 
e ter entrado no Programa Recomeço para participar de uma Comunidade do 
programa. Não significa que ele tenha perfil para o bolsa família, ou renda 
cidadã. Mas ele precisa estar cadastrado no CADúnico. E às vezes a gente 
tem esse tipo de divergência com o território, às vezes a gente tem uma 
discussão assim, o município pequeno e quem faz esse cadastramento é o 
fundo social ou é o CRAS no município, sei lá. Então, nós precisamos ir lá e 
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falar: “olha, é assim é assado. Não necessariamente”. E aí tem essas 
discussões. [E1b]  

 

Como demonstrado na fala acima, mesmo com a imposição de regras para as 

CTs, com incremento nas formas de supervisão e fiscalização, existe a necessidade 

de se observar as conjunturas que se apresentam no nível local. Mesmo que o 

acolhido em uma CT vinculada ao Recomeço não necessite de programas da 

assistência social, este indivíduo deve ser referenciado na rede e cadastrado, devido 

ao fato de integrar um programa governamental. Porém, esse atendimento pode 

necessitar da interferência dos atores estatais, a depender do profissional que se 

encontra na ponta desses serviços, independente das determinações formais da 

política. Sendo assim, conforme os exemplos apresentados, percebe-se que o vínculo 

com um programa estadual demanda das CTs o cumprimento de determinadas 

regras, como cadastrar-se CADúnico e referenciar-se no CAPS do município. 

Entretanto, a depender do território em que a CT está alocada, há mais ou menos 

desafios para essa articulação. Deste modo, o estado necessita realizar uma 

aproximação com os serviços locais, para que assim se cumpra as determinações 

impostas.  

Pretendeu-se, com a apresentação dos desafios observados pelo estado, 

apresentar um pano de fundo para as novas medidas tomadas pela COED a partir de 

2019. Suas ações foram denominadas como reordenamento pelos entrevistados. 

Essas medidas objetivaram mudar a forma de gestão, ao retomar o protagonismo do 

estado na política estudada. Aqui, dividiu-se esse movimento da COED em dois: o 

primeiro realizado e coordenado pelos dois atores entrevistados, na primeira gestão 

em 2019. E o segundo momento, que se refere às ações realizadas com a gestão que 

assumiu em 2020, sob a coordenação de apenas um dos entrevistados. 

Independentemente da troca na figura desses atores, entende-se como uma 

continuidade do trabalho realizado pelo seu antecessor. Portanto, na próxima seção, 

são destacadas as medidas tomadas no reordenamento.  

 

5.2.2. Reordenamento e incentivos para o cumprimento das diretrizes estaduais 

 Uma das primeiras percepções da nova gestão da COED refere-se à falta de 

planejamento em relação ao crescimento do Programa. Segundo o entrevistado E1a: 

“E eu costumava dizer assim, pelo menos nos primeiros meses, é, que eu acho que 
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está na hora da gente parar assim de crescer e conseguir gerir sabe?”. Ele observa 

que o Programa foi acontecendo e não houve como prever todas as externalidades, 

sejam elas positivas ou negativas. Dessa forma, toma-se uma série de medidas para 

reordenar as ações do Programa Recomeço, de maneira que seja possível enfrentar 

os desafios identificados. Esse processo foi denominado de reordenamento pela 

própria COED, no sentido de frear o crescimento, e iniciar o gerenciamento dessas 

ações. 

Dessa forma, diversas medidas foram tomadas no início da gestão, em 2019. 

Todas as ações identificadas, a partir das entrevistas com o núcleo da COED, serão 

destacadas em negrito ao longo do texto. Sendo assim, a primeira medida refere-se à 

criação de diretrizes e pactuações com as CTs conveniadas. Como a COED não 

conhecia essas instituições, seu coordenador convocou uma reunião com os diretores 

das CTs para se apresentar e falar sobre o trabalho que se pretendia realizar. Chama-

se atenção para a escolha inicial de retirar a FEBRACT desse espaço de discussão:  

Então, isso era muito complexo, e o estado na época não tinha uma relação 
direta com as Comunidades, então era tudo através da FEBRACT. Que é a 
OSC gestora do contrato. E eu me espantei assim. Tanto é que eu rapidamente 
marquei uma reunião com as Comunidades. Nós fizemos duas reuniões assim, 
uma no sul do estado e uma reunião do norte, e sem a FEBRACT. [E1a] 

 O objetivo dessas reuniões era compreender os desafios que as instituições 

estavam enfrentando. Elas também serviram para iniciar uma relação, até então 

inexistente, entre o estado e as CTs. Dividiu-se essas instituições por regiões do 

estado, sul e norte. Segundo o entrevistado, cada reunião tinha entre cinquenta e 

cinquenta e cinco pessoas que, em geral, eram os líderes das instituições que 

representavam. Com esses grupos, foram realizadas dinâmicas no estilo “bola de 

neve”, em que cada grupo deveria elencar os principais problemas do Programa. 

Segundo o entrevistado, foi surpreendente, pois os dois grupos elencaram os mesmos 

problemas.  O primeiro refere-se à questão financeira e a necessidade de melhorar o 

repasse de recursos para a instituição. O segundo diz respeito aos altos níveis de 

burocracia e exigências da FEBRACT. O terceiro ponto refere-se a dificuldade de 

aceitação por parte da rede de atenção do território. A questão financeira e as 

dificuldades com a rede também foram percebidas como desafios da nova gestão da 

COED e foram destacados anteriormente. 

 Nesse sentido, o entrevistado E1 informou que a partir dessas reuniões foram 

feitas pactuações com as CTs através da promessa de incluir a resolução desses 
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problemas no planejamento da COED. No ano de 2020 houve outra reunião com o 

intuito de apresentar uma devolutiva para as instituições das ações da coordenadoria 

para resolver esses desafios. Segundo o entrevistado, através dessas pactuações que 

inicia o relacionamento com as CTs vinculadas ao Programa estadual. Para 

concretizar essa interação, até então nova para a COED, procurou-se realizar uma 

“imersão” para conhecer todas as CTs:  

Então, essa imersão nas Comunidades no ano passado [2019] foi muito 

importante. Primeiro, porque a gente viu pontos frágeis assim, coisas 

negativas. Mas a gente também se surpreendeu muito assim, com coisas 

muito interessantes, com estruturas maravilhosas assim. Putz, isso aqui é uma 

coisa que eu sempre sonhei, sabe? Uma estrutura muito adequada, muitas 

Comunidades que pensaram na estrutura. Não é o cara que fez um puxadinho 

assim, não. Ele tinha um terreno, aí fez um planejamento, aí construiu o 

alojamento, construiu sala de atendimento, construiu refeitório, cozinha, 

câmara refrigerada. [E1a] 

 Portanto, essa visita nas CTs permitiu que a equipe da COED conhecesse os 

pontos fortes e fracos das instituições conveniadas. A estrutura física de algumas 

instituições é considerada pelo entrevistado como um ponto positivo dos serviços. 

Entretanto, apesar dos esforços da equipe da COED, não foi possível conhecer todas 

as CTs, ficando de fora algumas instituições que compõem a rede:  

Ai esse ano nós vamos fazer assim, uma imersão aí no estado para conhecer 
essas Comunidades [...]. Então, 2019 foi ano assim para a gente fazer uma 
imersão mesmo. Das 67 instituições que tinham quando a gente chegou, 
algumas já saíram e tal, mas faltam só seis para a gente conhecer todas as 
Comunidades do Programa assim. [E1a] 
 
Então, por exemplo, a gente investiu muita energia e muito tempo nisso. Em 
2019, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, eu pessoalmente falei, nós 
vamos conhecer todas as Comunidades do Programa. E quando eu cheguei 
eram 67, então é ... infelizmente não consegui conhecer todas, faltou 8 
comunidades, mas assim foi uma grande maioria, não é? Foram quase 90% 
do Programa que eu pessoalmente fui visitar, conversar com os técnicos, fiz 
algumas reuniões com as Comunidades, fiz algumas reuniões com a 
FEBRACT em reuniões separadas. Fiz algumas reuniões juntas. Então, a 
gente investiu muito tempo. [E1b] 

Percebe-se o esforço da nova gestão em se apresentar para estes serviços. 

Esse movimento de imersão, como visto anteriormente, teve o objetivo de responder 

os desafios postos, onde há a ausência do estado na interação com as CTs 

conveniadas como um dos pontos de tensão, que provocaram resistências físicas às 

visitas do estado. Outro ponto que se destaca na fala do entrevistado refere-se à saída 

de instituições vinculadas ao Programa, desde a entrada da nova gestão da COED. 

Segundo o E1a, as visitas às CT tiveram o objetivo de observar e compreender o 

trabalho dos serviços: “Então, a gente foi visitando as Comunidades para enxergar 
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assim, né? Até para conseguir entender. Então nós fizemos um diagnóstico”. E 

através desse diagnóstico, realizado pela imersão no campo, procurou-se retirar as 

CTs em desconformidade com as diretrizes do Programa:   

 

Vale ressaltar que nessas andanças, né? E na construção do indicador, 
algumas Comunidades saíram do Programa no ano passado, então eu não 
vou ser hipócrita de dizer assim, não, nessa imersão para conhecer todas as 
Comunidades Terapêuticas no Programa Recomeço, nós não encontramos 
não conformidades. É claro que a gente encontrou. Agora, nós tomamos 
providências, nesse sentido assim, então algumas Comunidades saíram do 
Programa. [E1a]  

Deste modo, a COED procurou se basear nas visitas às CTs e na avaliação 

dos indicadores, construídos pela nova gestão, para retirar os serviços que se 

encontram em desconformidade. Sendo assim, os pontos analisados para realizar o 

desligamento das CTs vinculadas referem-se: 1) violação de direitos humanos; 2) 

relatórios da FEBRACT; 3) estrutura da instituição; 4) cumprimento do PAS; 5) 

indicadores de qualidade; 6) não avançar na questão técnica; e 7) realocação das 

vagas. O primeiro ponto, referente à violação de direitos humanos. O entrevistado E2 

destaca que se identificado, o desligamento da unidade é realizado de maneira 

sumária: 

 

Então, quais hoje são os critérios para nossas exclusões? Primeiro ponto, 

descumpriu o direito humano para nós é sumário, não tem. Não tem conversa, 

sabe? A gente não pode ser leniente com isso. [E2b] 

 

E aí esses direitos humanos têm muito a ver com as práticas antigas, né? Que 
é colocar o acolhido para ficar fazendo trabalhos, não remunera e acha que 
isso é um modelo terapêutico. Então, isso para nós é indiscutível, nós já 
tivemos um enfrentamento no ano passado com uma unidade, que inclusive 
vieram juízes, promotores, procuradores do estado. Tinha um parecer do 
ministério público do trabalho falando que aquilo ali não era uma prática 
moderna para lidar [...]. E aí foi assim, foi deputado, foi um inferno. Mas a gente 
excluiu. [E2b] 

 

 Relaciona-se a violação de direitos humanos as práticas “antigas” de trabalho 

terapêutico realizado pelas CTs, como a laborterapia, descrita no último capítulo, que 

resumidamente refere-se ao trabalho como terapêutico. Como visto pela descrição do 

entrevistado, esse tipo de prática é conhecido como um dos pilares das CTs e é alvo 

de críticas e denúncias de vários atores e entidades relacionadas ao campo. O 

segundo ponto é os relatórios da FEBRACT. Esses são os instrumentos utilizados nas 

visitas mensais realizadas pela FEBRACT para avaliar as CTs vinculadas. Estes 

relatórios são utilizados como um dos critérios para a COED, servindo como um 
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instrumento de acompanhamento das CTs. A estrutura da instituição é o terceiro ponto 

para o desligamento das instituições. Segundo E2a: “a questão da estrutura, né? 

Aquelas estruturas muito debilitadas que não querem investir, que não querem 

melhorar”. A questão da estrutura aparece com destaque nas preocupações da nova 

gestão. Ela se configura como um desafio para o estado e faz parte dos critérios para 

a manutenção da CT no Programa. Entende-se que a COED procura manter 

instituições que procuram modos de investir, mesmo sem repasses de recursos 

públicos para esses fins.  

 O quarto ponto refere-se ao cumprimento do PAS, que é o responsável pela 

qualidade dos desligamentos qualificados. Como citado anteriormente, cada pessoa 

acolhida em CT vinculada ao Recomeço precisa de um plano terapêutico, definido 

como PAS no Programa. Esse plano será montado pela equipe técnica, juntamente 

com o acolhido, e serão definidas metas. Essas metas devem ser cumpridas para que 

se realize o desligamento qualificado. Portanto, a internação não seria mais por tempo 

determinado, mas sim pelo período necessário para o cumprimento das pactuações 

firmadas entre a CT e o acolhido. Essas metas podem incluir necessidade de inserção 

no mercado de trabalho, encaminhamentos para consultas médicas e/ou questões 

pessoais, como refazer ou aproximar vínculos familiares. Deste modo, a execução do 

PAS e as altas consequentes dos seu cumprimento são uma forma de avaliação das 

CTs. O quinto ponto diz respeito à observância dos indicadores de avaliação da 

qualidade dos serviços. Na fala do entrevistado, destaca-se a importância desse 

instrumento de avaliação:  

O outro é a qualidade, os indicadores de avaliação de qualidade dos serviços, 
né? Nossos indicadores. Se esses indicadores, né? Sempre estão baixos, a 
gente trabalha com a Comunidade, trabalha com a equipe, né? E não percebe 
e não tem essa melhoria, acaba sendo excluído também. Então, essa é uma 
régua para nós, com isso a gente acabou tirando várias Comunidades esse 
ano. [E2b] 

 Destaca-se a ponderação na fala do entrevistado. Há uma preocupação, por 

parte da COED, em procurar melhorar os indicadores de qualidade das CTs que 

possuem um baixo desempenho. Assim como na questão da estrutura, definida no 

terceiro ponto desta enumeração, há uma avaliação do progresso - ou não - da 

instituição. O sexto ponto refere-se ao não avanço na questão técnica. Assim como o 

exemplificado acima, este critério utilizado para o desligamento de CTs também é 

evidenciado como uma questão sujeita a pactuações com o serviço e avisos de 

comportamentos que não então em conformidade com as diretrizes do Programa.   



129 
 

 
Então, todos que nós tiramos da rede, eles estão muito mal na questão técnica. 
Então, nós já tiramos nove esse ano. E talvez a gente vá tirar mais dois, porque 
a gente não tem percebido avanços técnicos nela. A gente está ali, 
trabalhando, mas os avanços técnicos não vão. [E2a] 

 Portanto, mesmo que a instituição, inicialmente, não esteja em conformidade 

com as regras estabelecidas pelo estado, o que irá se avaliar é a progressão, ou não, 

da CT para alcançar as metas. O sétimo ponto refere-se à realocação de vagas. Esse 

critério é utilizado para redistribuir as vagas pelas regiões atendidas, de acordo com 

a demanda de cada localidade. Essa era uma preocupação destacada pela nova 

gestão, ao citar a falta de indicadores de acompanhamento das CTs. Esses 

indicadores aparecem exercendo duas funções principais: eles auxiliam na avaliação 

da progressão das CTs, de acordo com os critérios estabelecidos pela COED. Mas 

também ajudam a organizar a oferta de vagas nesses serviços, de acordo com a 

demanda de cada território. Segundo o entrevistado:  

 
E o outro é se região estiver com um número muito grande de vagas, mas eu 
precisar deslocar para a outra, pode ser que eu precise excluir ela para que eu 
libere vaga em outra região. Aconteceu isso na região de São José dos 
Campos esse ano. Nós não chegamos a excluir a Comunidade, mas 
reduzimos o número de vagas, porque nós precisávamos deslocar vagas deles 
do modelo Comunidade para implantar República. Então, a gente fez uma 
redução ai de vagas em uma das Comunidades por causa disso. [E2b] 

 Esse último critério, referente ao desligamento das CTs que não se encontram 

em conformidade com as regras da COED, citado pelos entrevistados, aparece como 

complementar perante os outros citados anteriormente. De acordo com o entrevistado:  

Então, a gente faz todo esse somatório. E mais ainda, a questão da região. 
Posso estar com o número de vagas um pouco maior e eu preciso de vagas 
nesses locais. [E2a] 

 Dessa forma, entende-se que a CT que possuir problemas com os critérios 

anteriormente citados, e que estiver localizada em um território com muitas vagas e 

baixa demanda, possui mais chances de ser desligada. Portanto, após o somatório 

das demais exigências, a relação entre a oferta e demanda pode ser um fator 

determinante. Como observado na fala de um dos entrevistados, o estado dá a 

oportunidade dos serviços se adaptarem às novas regras. Mas não há espaço para 

organizações que não tem interesse em se encaixar nos moldes da política:   

Então, teve gente que falou não quero, assim eu não quero. Então tudo bem, 
nós não estamos aqui para encaixar todo mundo. Eu respeito. Agora isso aqui 
é um edital. Só participa disso aqui quem quiser, sabe? Então, é um pouco 
assim que as coisas funcionam, a pessoa precisa se adaptar. [E1a] 

 



130 
 

Na região de Dracena, nós tínhamos uma boa unidade lá. O problema é que a 
diretoria ainda tinha uma visão muito antiquada. E aí que batia muito com ... 
afrontava muito com o próprio MRAI. Nós notificamos eles, eles tinham uma 
equipe completa, eles tinham uma excelente estrutura. Mas o projeto 
terapêutico deles precisava de adequações e eles não queriam... o presidente 
não queria ... e assim, muito idoso. E ele acreditava naquelas máximas de que 
‘’o trabalho que salva’’. Que para nós é uma das coisas que mais pesa hoje.  
E ele não abria mão disso. Então os acolhidos ficavam trabalhando, né? Tinha 
a roça e tal, aí nós falamos que não, isso não era... ele não estava ali para 
isso. E ele falou: então eu prefiro não participar mais do programa. Nós 
notificamos, advertimos ele e nós tiramos ele da rede. [E2b] 

Pode-se observar, a partir da citação acima, um exemplo de uma organização 

que não quis se encaixar nas normas do Programa. Apesar de possuir uma boa 

estrutura e uma equipe completa, a CT não avançou na construção de um projeto 

terapêutico condizente com as expectativas do estado. Além disso, gerou 

questionamentos em relação à atividade de laborterapia utilizada e a sua eficácia 

terapêutica no caso apresentado. A consequência foi o desligamento da instituição. 

Como observado em outra fala de um dos entrevistados, as imersões para conhecer 

as CTs também serviram para realizar esses desligamentos:  

Então eu não vou ser hipócrita de dizer assim, não nessa imersão para 
conhecer todas as Comunidades Terapêuticas no Programa Recomeço, nós 
não encontramos nenhuma desconformidade. É claro que a gente encontrou, 
mas tomar providências, nesse sentido assim. Então algumas Comunidades 
saíram do Programa. [E1a]  

 Nesse sentido, dando continuidade às ações de reordenamento do Programa 

Recomeço, provocadas pela nova gestão da COED, encontra-se a defesa da 

perspectiva técnica. Segundo o entrevistado E1a, na primeira reunião realizada com 

as CTs, ele já deixou claro quais eram os focos do seu trabalho nesse período à frente 

do Programa. Para o entrevistado, era necessário elevar o nível de qualidade, 

trabalhar na transparência e diminuir as relações pessoalistas. Dessa forma:  

Então, ó, se você conhece fulano ou sicrano, não tem mais por quê. Eu falei 
que eu cheguei aqui porque eu apresentei um currículo, fui entrevistado, eu 
não sou partidário assim, historicamente pouco apreço pela direita assim. 
É,então, eu estou aqui numa perspectiva técnica assim. [E1a] 

 Ao buscar reduzir as relações pessoalistas, a COED investiu na defesa do 

protagonismo da perspectiva técnica, com a consequente retirada da espiritualidade 

dessa posição.  

Uma das coisas que a gente disse insistentemente em todos os encontros era 
a importância do protagonismo de uma perspectiva técnica. Então isso é 
importantíssimo para trazer essa reflexão. Então ó, se existe um programa 
terapêutico, para discutir o programa terapêutico você precisa ter uma 
formação para isso. Pode ser uma equipe multidisciplinar? Excelente! Se você 
tiver um educador físico, um terapeuta ocupacional, uma psicóloga, um 
pedagogo, um enfermeiro, sei lá. Então nós vamos construir o programa, 
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vamos tentar olhar para todas essas áreas. Isso é o melhor dos mundos assim. 
Agora, se você tem uma formação religiosa, talvez você possa participar desse 
programa, né? Porque muitos dos seres humanos, a gente tem uma cultura 
cristã brasileira, vão pedir essa demanda também. Mas você não é o 
protagonista da construção desse programa. [E1a] 

 Portanto, investiu-se durante os encontros com as CTs na inversão desses 

papéis. Por mais que a espiritualidade tenha sido um ponto de discordância entre os 

entrevistados, onde um acreditava que a questão não precisava de cuidado, enquanto 

o outro apontava os problemas da questão religiosa, percebe-se que há um consenso 

em relação ao lugar da perspectiva técnica. Dessa forma, incentiva-se a contratação 

de um quadro profissional completo, onde estes profissionais teriam autonomia para 

a construção do plano terapêutico. Como visto na seção anterior, o desafio que 

envolve a questão religiosa inclui controle exercido pelos diretores das CTs sobre a 

instituição, sobrando pouco espaço para o técnico exercer seu trabalho. Busca-se 

diminuir esse controle através de reuniões com as CTs para fortalecer a visão da 

COED sobre o papel que a espiritualidade ocupa. Segundo o E1a, durante as 

imersões, não houve uma preocupação em questionar a presença da espiritualidade 

no plano terapêutico, pois a intenção não é acabar com a prática. Segundo o 

entrevistado: “[...] o que era importante para a gente era que eles ocupassem o papel 

de coadjuvante e não de protagonistas” [E1a]. Nesse sentido, destaca-se o seguinte 

depoimento: 

Alguns pastores já estão saindo da direção da Comunidade. Também é um 
grande benefício para nós. Alguns pastores já passaram pela crise da 
identidade. O que que é meu papel aqui? A gente começa a trazer para eles 
também um papel, né? Que papel é esse do senhor? Você quer ter às vezes 
o papel do grande pai? Porque essas pessoas precisam de afeto. Aquele que 
vai conversar de pai para filho, né? Abraça. Não precisa ser ali com a bíblia. O 
senhor quer ter esse papel? É possível, então você vai dando outros papéis 
para eles, e eles vão vendo que é possível. [E2a] 

 Percebe-se, portanto, que a COED não busca romper com as práticas 

religiosas dentro da CT. Entende-se que seu objetivo é ressignificar o papel da prática 

dentro das organizações, atribuindo o lugar de coadjuvante no processo terapêutico 

da instituição. Deste modo, os líderes religiosos que possuem a função de diretores 

dentro desses espaços têm suas funções e ações questionadas, o que causa o 

abandono da direção dessas unidades. Esse movimento é visto com bons olhos pelo 

estado e é entendido como uma escolha individual. A COED estaria preparada para 

encaixar todos no Programa, desde que estas organizações estejam dispostas a 

mudar práticas e a avançar em questões determinadas pelo estado. Uma outra forma 
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utilizada para reduzir essas relações pessoalistas envolve a criação dos 

indicadores: “nós vamos construir indicadores, métodos de avaliação e etc, para 

diminuir muito essas relações pessoalistas [E1a].  

 A falta de indicadores de acompanhamento das CTs vinculadas ao Programa 

foi apresentada como um desafio logo no início da gestão, em 2019. Nesse sentido, 

uma das primeiras ações de reordenamento envolveram a construção dessa 

ferramenta. Ela teve dois objetivos principais: o primeiro de conhecer e acompanhar 

as CTs; e o segundo objetivo de analisar a adequação da oferta e da demanda. As 

avaliações realizadas a partir do indicador não teriam o objetivo de analisar a estrutura 

da instituição. O intuito é observar as variáveis, qualitativas e quantitativas, do 

andamento de cada CT do Programa. Segundo o entrevistado “essas coisas em uma 

perspectiva de gestão, para você ter claro da onde você está partindo e onde você 

quer chegar, acho que isso foi importantíssimo assim” [E1a]. Nessa perspectiva, as 

avaliações observam a relação das CTs com os acolhidos, através das altas 

qualificadas e as taxas de permanência no serviço:  

Então, atualmente a gente estrutura um relatório mensal de cada instituição da 
FEBRACT e ela tem lá uns pré-requisitos que ela precisa respeitar. Esses 
relatórios são transformados em dados e aí a gente usa R aqui para fazer os 
cruzamentos. [...] Isso foi outra coisa que a gente conseguiu implementar ano 
passado. Então a gente construiu um indicador de tempo para conseguir 
avaliar as Comunidades. Não em uma perspectiva de estrutura, né? Para dizer 
qual que está melhor e qual quê tá pior. Mas é assim, um pouco da taxa de 
permanência, um pouco da alta qualificada, algumas questões assim, algumas 
variáveis quantitativas e qualitativas. Para dizer um pouco como é que é que 
a Comunidade tem se relacionado com estes acolhidos, né? [E1b]  

A construção do indicador é vista como uma evolução pelo entrevistado E1a, 

pois através das atualizações mensais é possível observar a trajetória das 

Comunidades e, portanto, perceber se elas estão seguindo as sugestões ofertadas 

pela COED. O segundo objetivo do indicador refere-se à redistribuição de vagas em 

CTs no estado, de acordo com a demanda: “A gente construiu indicador para avaliar 

as Comunidades, mas também a gente construiu um indicador para analisar oferta e 

demanda” [E1a]. A preocupação da gestão envolvia a oferta de vagas em regiões que 

mais demandam esse tipo de serviço e, portanto, trouxesse mais coesão no 

atendimento do estado. Como apontado pelo entrevistado: “Então, um dos critérios 

que nós fomos estabelecendo para esse reordenamento era um pouco essa 

distribuição, para ter um pouco mais de coesão no estado” [E1a]. Por meio do 

acompanhamento dos indicadores construídos, a COED realiza a redistribuição 

dessas vagas, respondendo assim a um dos desafios identificados no início da gestão.  



133 
 

Outro desafio anteriormente destacado refere-se a falta de vagas em CTs para 

todas as regiões do estado. Em resposta a isso, uma das ações do reordenamento 

envolveu o objetivo de que todas as regiões tivessem vagas em CTs pelo Programa 

Recomeço: “Então quando eu cheguei, a gente não tinha em todas. Tinha algumas 

regionais que não tinham Comunidade, que não tem até hoje assim. E era um dos 

objetivos que eu coloquei, então nós precisamos respeitar isso” [E1b]. Esse objetivo 

está definido no edital realizado para a contratualização de uma OSC gestora da rede 

de vagas do Programa Recomeço, vencido pela FEBRACT. Entretanto, mesmo com o 

foco da nova gestão, não foi possível vencer completamente este desafio:  

Primeiro, eu tenho que estar entendendo qual era a demanda de cada região. 
Então, primeiro eu tenho que cumprir o edital. O edital fala que eu tenho que 
ter no mínimo uma unidade em cada diretoria regional de assistência social. 
Hoje, eu não consigo cumprir esse edital. Eu tenho três regiões que não têm 
Comunidade, que é a regional de Sorocaba, a regional de Botucatu e 
atualmente a regional de Dracena. A de Botucatu e Sorocaba nós nunca 
identificamos nenhuma Comunidade no nível de qualidade mínimo para entrar 
no Recomeço. E aí eu estou falando de ter uma equipe técnica, de ter 
prontuários organizados, de ter uma metodologia de trabalho, de ter um plano 
terapêutico definido, de ter uma estrutura física adequada. [E2b] 

 Dessa forma, destaca-se que em 2020 ainda existiam três regiões sem vagas 

para CTs. Essa ausência provoca uma desigualdade na entrega do serviço, pois 

obriga as pessoas que fazem uso problemático de SPAs, que moram nessas regiões 

e são avaliadas pelos profissionais de saúde para serem encaminhadas para CTs, a 

serem internados longe de seu território de origem. Os encaminhamentos para outras 

regiões podem resultar em dificuldades no projeto terapêutico almejado, pois pode 

dificultar o trânsito da família no acompanhamento do tratamento, assim como 

complexifica a relação do indivíduo com a rede do território. Os profissionais do CAPS 

de origem só poderiam fazer o acompanhamento presencial, a depender da 

disponibilidade material e física das CTs, como por exemplo, carro disponível para 

levar o acolhido ao atendimento psiquiátrico e/ou recursos humanos para realizar o 

acompanhamento desses traslados.  

Ademais, essa ausência de vagas também pode dificultar o acompanhamento 

nos serviços de saúde, como consultas médicas, de assistência social e a reinserção 

na sociedade. Entretanto, destaca-se a preocupação da nova gestão de que essas 

instituições atendam padrões mínimos de qualidade, como a presença de equipe 

técnica, prontuários organizados, metodologia de trabalho, plano terapêutico definido 

e uma estrutura física adequada. Sendo estes também alguns dos critérios para o 
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desligamento da CT. Portanto, por mais que se almeje vagas em todas as regiões do 

estado, a preocupação principal é com a qualidade dos serviços ofertados. Nesse 

sentido, os indicadores auxiliam a gestão a realizar as demais ações que envolvem o 

reordenamento:  

Foi construído um indicador para avaliar a qualidade do serviço público 
prestado. Então, esse indicador, ele vai levar em conta o tempo de 
permanência dessa pessoa no serviço, a correlação com o número de 
desligamentos qualificados. A gente interpreta o que são desligamentos 
qualificados. O que hoje para nós ... desligamento qualificado é cumprimento 
no PAS, e não mais tempo. Porque antes para eles, desligamento qualificado 
era tempo. ‘’Há mais ele tem que ficar 6 meses, então vai ter que ficar 6 
meses”. Não tem mais nada disso. [E2a] 

 

 O PAS passa a ser um instrumento que auxilia a COED a avaliar e acompanhar 

as CTs vinculadas ao Programa. Como visto anteriormente, os desligamentos 

qualificados, realizados a partir do cumprimento do PAS, são critérios utilizados para 

observar se a CT está, ou não, em conformidade com as diretrizes definidas pelo 

estado. A ressignificação do PAS também complementa as ações de 

reordenamento. Ao retirar do fator tempo de permanência na organização, e realocar 

para o cumprimento de critérios pré-estabelecidos entre a equipe técnica e o acolhido, 

almeja-se transformar as práticas e aproximar as CTs da rede de atenção 

psicossocial. Esses equipamentos utilizam planos terapêuticos singulares, cada um 

com a sua própria nomenclatura. Portanto, as CTs se assemelhariam mais com os 

equipamentos da rede pública que estão presentes no campo:   

Porque isso é muito complexo assim. Então, por exemplo, a gente tem vários 
equipamentos da rede, né? De atenção psicossocial. Que são equipamentos 
municipais, estaduais. Cada equipamento usa o seu sistema, e você não tem 
integração do sistema. Então você não consegue saber se aquele, sei lá, 
paciente no hospital, já passou por um centro de acolhida, ela já passou por 
uma Comunidade Terapêutica, se ele já veio de um CAPS III. Então isso não 
é claro na rede assim. É muito complexo, né? Por isso que a gente usou esse 
recurso mais tangível, educativo, visual, né? Porque aí você começa uma 
movimentação com esse acolhido, né? Com esse indivíduo, né? [E1b] 

 Deste modo, a nova gestão busca reconfigurar o PAS para torná-lo mais 

dinâmico e ilustrativo, tanto para a equipe, quanto para o acolhido. Objetiva-se que o 

instrumento tenha relação com o acolhido, não devendo ficar guardado ou restrito aos 

profissionais. Durante a capacitação com os profissionais do serviço social e da 

psicologia das CTs vinculadas ao Recomeço, acompanhadas ao longo dessa 

pesquisa, foi possível apreender mais sobre a intencionalidade dos atores estatais. 

Nas capacitações, a COED apresentou o PAS e as novas formas em que ele deveria 

ser desenvolvido com o acolhido. Apresentou-se diversas configurações, como em 
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formato de dodecágono com as metas escritas, onde o acolhido poderia levá-lo 

consigo durante todo o tratamento na instituição. Entretanto, os entrevistados 

explicaram que o PAS ainda é um instrumento para ser utilizado dentro da CT, pois 

ainda estão em processo de aprendizagem:  

[...] aí nós temos que discutir, assim, essa metodologia que tem sido usada, 
essa ferramenta que a gente apresentou assim. Ela tem contribuído para a 
renovação do conceito do plano terapêutico singular individual autêntico. 
Então, nós estamos nessa curva de aprendizado assim. Então, o primeiro 
passo foi desconstruir o modelo, né? E agora nós estabelecemos uma relação 
para qualificar isso, para depois pensar nessa relação com a rede. [E1b] 

 
É muito mais para o acolhido e para a CT. Por que assim, principalmente nesse 
momento. E aí é, são esses os desafios dos próximos passos, né? Porque 
como é que você torna isso né... por exemplo, como eu vou avaliar a qualidade 
disso, né? Então essas são as nuances que, quando a administração pública, 
a gente vai galgando um passo de cada vez. Então putz ó, vamos transferir 
esse modelo de papel aqui ou de planilha de Excel por uma coisa que tem uma 
relação maior com acolhido. Passo número 1, então vamos galgar isso aqui. 
Passo número 2, então vamos passar a discutir a qualidade disso aqui, né? 
[E1b] 

 

O aprimoramento do PAS, portanto, faz parte das ações de reordenamento da 

nova gestão da COED. Nesse processo de aprendizagem, realizam-se capacitações 

com os profissionais das CTs para apresentarem o novo instrumento. Após a 

implementação, pelos profissionais da instituição, a COED almeja observar a 

qualidade do aprimoramento desse instrumento, a fim de dar continuidade às 

melhorias e expandir essas informações para fora da CT. Concomitante a isso, a 

COED já vem buscando melhorar o relacionamento das CTs com a RAPS dos 

territórios em que elas se localizam. Busca-se, dessa maneira, estreitar o 

relacionamento com os serviços públicos para facilitar as interlocuções entre eles e 

diminuir as resistências. Como visto anteriormente, esses entraves entre a rede e as 

CTs foi apresentada como um dos primeiros desafios da gestão e compôs as 

reivindicações das próprias CTs. Entretanto, como é possível observar na fala do 

entrevistado, essas resistências são complexas de se transpor:  

O que eu posso dizer para você assim, as Comunidades estão mais sensíveis, 
que são as que a gente tem mais governabilidade. As Comunidades estão 
mais sensíveis. Daí a importância de ter um trabalho em rede e, com certeza, 
eu posso destacar algumas redes que eram muito problemáticas e que já 
melhoraram. Agora, a gente não conseguiu implementar uma coisa mais 
institucional e sistematizada e recorrente, para ter esses encontros, para ter 
essas discussões. [E1b] 

 
[...] assim, eu posso dizer, assim, com muita convicção, que a gente investiu 
tempo e energia nisso. Agora, se a rede já reconheceu isso, eu não sei assim. 
[...] Agora é assim, é claro que se eu disser para você “liga aqui nesse CAPS 
que eu fui”, a pessoa vai dizer “poxa melhorou muito vir o E1 aqui, veio aqui”. 
Ó, fala aqui com esse coordenador de saúde mental aqui no município sei lá, 
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Ribeirão Preto, que foi um município que a gente fez algumas reuniões. Mas 
eles vão dizer nosso não poxa, eu conheço o E1, ele é super participativo e 
tal. Agora, se talvez ligar para o CAPS de Franca, os caras vão dizer “a, nossa, 
nunca ouvi falar do E1”. Então assim, a gente investiu energia nisso, mas dizer 
pra você, não, tem um trabalho consolidado e nós conseguimos melhorar 
significativamente. Eu acho que seria um pouco sei lá, prepotente demais 
assim. [E1b] 

 Percebe-se que houve um esforço da nova gestão em realizar reuniões que 

buscassem aproximar as CTs da rede e sensibilizá-las sobre a importância desse 

trabalho em conjunto. Os esforços da COED focaram-se nas CTs, pois são os serviços 

aos quais o órgão é responsável. Houve também a aproximação com a rede, como os 

CAPS de referência, mas estas visitas foram restritas a alguns municípios. Apesar do 

avanço com as CTs, não se pode observar a mesma progressão com a rede devido à 

falta de governabilidade desses serviços. Portanto, a aproximação não foi um 

movimento consolidado e institucionalizado, apesar do citado esforço da nova gestão 

para efetivá-lo.   

Outra ação que dá materialidade ao reordenamento proposto se relaciona com 

a mudança no modelo de fiscalização das CTs vinculadas ao Programa Recomeço. 

Como observado anteriormente, as fiscalizações realizadas pela FEBRACT 

respeitavam um modelo de checklist e, apesar de dar conta do que estava 

determinado no edital, não era satisfatório na visão da COED. Portanto, com a nova 

gestão, muda-se o modelo de fiscalização, para supervisão. O MRAI Instituído em 

2019 foi importante na definição das diretrizes e para apresentar o reordenamento 

proposto pela COED. Assim como, foram feitas pactuações que seriam cobradas no 

momento da supervisão, e não mais da fiscalização. Portanto, o estado estaria aberto 

a auxiliar as CTs nesse processo de mudanças realizadas no Programa:  

Por isso que foi importante para a gente essa conferência, para definir o marco. 
Para dizer, ó eu entendo todas as questões, eu acho plausível, que até aqui 
vocês caminharam meio que sem diretrizes assim, cada um fez o que achava 
que era certo. A FEBRACT por sua vez também fez suas avaliações e 
fiscalizações. Mas agora nós estamos dando uma diretriz do estado. Então se 
você quer ser uma Comunidade Terapêutica do Programa Recomeço, você 
precisa aceitar essas diretrizes. Eu entendo que nem todo mundo está 
preparado para isso, então nós vamos pactuar um prazo. Então, algumas 
coisas nós vamos exigir daqui a um ano, daqui outro ano, daqui a 4 anos. [E1a] 

Portanto, as ações de reordenamento passaram tanto pelas CTs conveniadas, 

por meio da criação de diretrizes e pactuações, quanto pela FEBRACT através da 

mudança nos modelos de supervisão. Uma das preocupações da nova gestão era que 

as fiscalizações ocorriam, porém não existia um momento para se discutir os 
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problemas encontrados e/ou para propor melhorias na instituição. Dessa forma, 

procurou-se mudar esse modelo de relação:  

 
A gente foi encontrando coisas muito surpreendentes. Então, eu acho assim... 
a fiscalização ela era feita e eu me surpreendi com o formulário, mas ele tinha 
muita oportunidade de mudança. E o que eu mais estranhei era isso. Tinha a 
fiscalização, mas não tinha o que a gente chama de supervisão. Então, é 
importante o fiscalizador que chega lá de repente e fala “ó isso aqui ta errado”, 
mas é importante ter alguém que marca com a instituição, senta e fala “ó 
vamos construir desse jeito”. “Mas fazer assim, vamos fazer assado”, né? [E1a] 

 
Agora, esse processo podia ser muito melhorado, então por exemplo, um dos 
primeiros questionamentos que trago pra eles é: "ah, eu acho ótimo 
fiscalização, mas qual é o momento que você senta para discutir uma prática?” 
Eu vi que isso aqui tá errado, então tá bom… qual é a hora que senta pra falar 
o que está certo? Então, eles não tinham muito essa cultura que a gente foi 
trazendo. Muito para fortalecer o nosso relacionamento com as Comunidades. 
[E1a] 

 

 Como observado na fala do entrevistado, a COED buscou melhorar o 

relacionamento com as CTs através da mudança no modelo de supervisão que 

promovesse a oportunidade de diálogo. Portanto, buscou-se melhorar a fiscalização 

utilizado pela FEBRACT, com a supervisão se caracterizando por: “Tem que ter um 

momento para a gente falar e dizer ó, isso aqui é uma não conformidade, então você 

poderia construir desse jeito, você poderia desenvolver essas alternativas, né?” [E1b]. 

Para tal, dividiu-se esse momento em três frentes principais: 1) gestão; 2) fiscalização 

e monitoramento; e 3) técnico. O primeiro eixo, de gestão, refere-se a uma tentativa 

de auxiliar as CTs nas questões financeiras:  

Mas um dos pilares é a questão de gestão. Então, uma das coisas que a gente 

percebeu em 2019, as Comunidades estão bem capacitadas para prestar 

contas ao estado, para dizer que gastei com isso, gastei com aquilo, mas não 

necessariamente elas têm uma boa gestão financeira e administrativa. Ah, 

então, como elas são OSCs, né? Muitas OSCs fazem capacitação de recursos, 

mas ela não tem clareza assim do que ela precisa captar. Quanto ela precisa, 

se aquilo é suficiente ou não, para onde vai aquele recurso. Então, a gente tem 

algumas limitações, né? Elas não podem com os nossos recursos fazer 

investimentos, então eles poderiam fazer captações destinadas para 

investimentos, construção ou aquisição de algum equipamento, né? Então a 

importância de ter uma boa gestão financeira e administrativa. [E1b] 

 Portanto, há uma preocupação do estado que as CTs invistam em melhorias 

para a instituição. Visto que este é um dos desafios percebidos pela COED no início 

da gestão, é perceptível o esforço em aprimorar essa gestão de recursos das 

instituições. A questão financeira também atravessa os desafios da gestão quando 

somadas à influência de organizações religiosas devido ao auxílio financeiro dedicado 

às CTs. Desta forma, parece haver um duplo interesse em aprimorar a gestão 



138 
 

financeira e administrativa das instituições vinculadas.  Considerada um tema mais 

sensível, os instrumentos propostos para essa supervisão buscaram ser mais simples. 

Segundo o entrevistado E1b: “Já a gestão, que é uma coisa mais sensível, a gente 

definiu um instrumental, né? Uma planilhinha assim inicialmente, um pouco simples. 

É, para fazer um diagnóstico [...]”. Esse diagnóstico busca revelar se a instituição 

possui uma boa gestão, de acordo com os parâmetros estabelecidos, se possui 

ferramentas de gestão, ou não. As recomendações advindas da supervisão podem se 

referir desde um controle de estoque, a necessidade de construir uma matriz 

responsabilidade ou construir um organograma. 

 O segundo eixo que dá corpo a supervisão é o de fiscalização e monitoramento. 

Pretende-se seguir as determinações da legislação do Programa Recomeço, que 

determina os documentos necessários para que as OSCs possam receber recursos 

públicos e continuarem vinculadas ao programa estadual. Portanto, assim como já 

vinha acontecendo antes da troca de gestão da COED, serão fiscalizados os 

prontuários, as documentações exigidas e questões que perpassam a regularização 

da instituição. O terceiro eixo é o técnico, também definido por um dos entrevistados 

como um momento de supervisão em que se irá discutir o programa terapêutico do 

serviço, com vistas a desenvolver o trabalho nas unidades:  

Tem uma linha importante para ser desenvolvida que é ... bom, quais são as 
atividades que você faz na sua Comunidade? Qual é a metodologia utilizada? 
Por que você faz essas atividades? Como é que você faz e quais são os 
objetivos? Como é que você mensura isso? [E1b] 

 Com isso, busca-se provocar as Comunidades quanto às técnicas utilizadas, 

para que estas sejam explicadas e apresentadas, para além das instituições em que 

são empregadas. Como apontado pelo entrevistado, essas discussões são 

importantes para aprimorar o trabalho realizado nas CTs e adequá-lo tecnicamente:  

Olha, mas é importante por que você tem esse tipo de discussão, e aí que 
entra a perspectiva técnica, né? Então, quando a gente fala de grupo 
terapêutico, de acordo com o conselho de psicologia, né? Então, é um grupo 
pequeno, que eu não posso extrapolar 15 pessoas. O grupo terapêutico 
funciona com a facilitação de um psicólogo, né? Então, um grupo terapêutico 
é uma metodologia, não é uma reunião, não é uma discussão, não é uma 
palestra. Você precisa respeitar essas metodologias, não é? Ah, como a 
Comunidade Terapêutica tem um programa curto, né? Então é no máximo 6 
meses, então eu vou inserir a terapia individual, mas eu vou fazer um modelo 
de terapia breve. “O que é isso? Ah É pouco tempo”. Não, não é pouco tempo. 
Mas eu tenho o prazo para a conclusão deste processo terapêutico e aí por 
conta desse prazo eu vou ter que desenvolver assim objetivo e foco. Então 
nosso foco aqui nesses 6 meses é trabalhar isso. Ah, então tá, terapia breve é 
uma metodologia então para começar a incentivar nesse sentido. [E1b] 

 Outro momento em que foi possível observar essa preocupação quanto ao uso 
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de técnicas e métodos correspondentes ao seu significado foi durante as 

capacitações, em 2019. Uma das técnicas da COED apresentou o significado de 

“setting terapêutico” para os assistentes sociais e psicólogos presentes. Seu objetivo 

era que os profissionais respeitassem esse espaço e impusessem, com base no seu 

direito profissional, o sigilo e a reserva do espaço. Durante essa capacitação, a COED 

informou que não estava encontrando salas específicas do serviço social e da 

psicologia, e que estas não deveriam ser usadas por outras pessoas da instituição, 

como os monitores, por este ser um espaço reservado ao profissional que ali atende.  

Reforçou-se que a terapia individual era requisito do Programa e que, ao não 

encontrar salas de atendimento, nota-se que algumas lógicas das CTs não foram 

rompidas. 

 Dessa forma, a centralidade da técnica é reforçada no momento das 

capacitações, mas também no momento da supervisão. Com isso, almeja-se o 

protagonismo técnico, ao invés da centralidade dada a práticas mais tradicionais das 

CTs. Inclusive, durante as capacitações, a COED remonta que, antes essa 

centralidade vinha do tripé: religião-disciplina-trabalho, com a presença de 

profissionais como: capelães, monitores e conselheiros. Mas, a partir do Programa, 

acrescenta-se metodologias científicas e evidências técnicas, por meio dos 

profissionais de serviço social e psicologia, além do documento aprovado, o MRAI.   

Nós dividimos o processo de supervisão em três pontos: um, nós estamos com 
quatro funcionários só para cuidar in loco e mais um supervisor. Então, um vai 
cuidar especificamente na parte de gestão, então vai trabalhar com o 
coordenador, com o presidente, com o administrativo, com a gestão da 
organização. E aí eu tenho um outro que vai ficar com o processo de 
fiscalização e monitoramento, que a minha legislação determina. E aí é ver 
realmente: aquele indivíduo está lá? Ele está no meu sistema acolhido, mas 
ele realmente está lá, ele deu entrada? Eu tenho toda a documentação dele 
lá? Os prontuários estão tudo ok? Esses pontos mesmo. Aí ela atende ... os 
documentos estão tudo em ordem, não tem nada vencido, a CT está em dia e 
coisa e tal. Como é que está essa estrutura física? Ela precisa de reforma ou 
não precisa? Essa parte aqui quem vai fiscalizar e monitorar faz. E 2 vão olhar 
a parte de supervisão, que é o olhar técnico. Então é elevar a nossa 
metodologia para a discussão com os técnicos. [E2b]  

 Outro ponto de mudança refere-se aos supervisores. Antes da entrada na nova 

gestão, esses profissionais eram denominados de visitadores. Além da nomenclatura, 

buscou-se transformar as atividades desses profissionais. Houve um empenho para 

que se realizasse a troca desses supervisores, mantendo apenas um deles em sua 

função e contratando novos profissionais, com diferentes formações. Com isso, 

busca-se criar um dinamismo no momento das supervisões. Por exemplo, a depender 
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da necessidade observada por um dos supervisores, determina-se que a CT seja 

visitada por eles, na função em que está designado, ou seja, no eixo de gestão, 

fiscalização ou técnico.  Para concretizar essas mudanças, buscou-se contratar 

profissionais que possuíssem uma formação equivalente com o proposto pelo estado: 

Fizemos a alteração do plano de trabalho e a gente precisou de profissionais 
de nível superior para fazer esse trabalho. Então, nós temos um administrador, 
que vai trabalhar na parte de gestão. Nós temos dois psicólogos. A gente 
queria na verdade um pedagogo ou uma assistente social, mas não 
conseguimos esse profissional. Então nós estamos com dois psicólogos e um 
cientista social. Então, estamos nesse trabalho agora, nessa fase. [E2b] 

 Segundo o entrevistado E1b, as supervisões, nesse início, irão ocorrer sem 

uma ordem pré-definida: “A ideia é que seja de acordo com a necessidade, mas nesse 

primeiro momento é um revezamento, porque você precisa construir esse caminho, 

não é?”. Portanto, os supervisores, em um primeiro momento, visitarão as CTs sem 

avisos prévios e, a depender da necessidade, marcarão uma visita de um dos 

profissionais encarregados dos eixos de supervisão destacados:   

Então a ideia é dividir um pouco as funções. Então, a fiscalização, essa pessoa 
que chega de surpresa. Então ela não avisa, vai lá e tira uma fotografia. ‘’Bem, 
olha, isso aqui tá ruim. Olha, isso aqui tá muito bom”. Ah, então o que que tá 
ruim aí? Ah, sei lá, eles estão dizendo que é o programa. Eles têm tantas 
atividades, mas eles não sabem justificar o porquê. Ah, então pega essa 
pessoa que faz a supervisão no programa, agenda com eles no mês que vem 
e separa o time para ter essa conversa. [E1b]  

 Um dos entrevistados, o supervisor 1, que realiza a função de supervisão das 

CTs, explicou que não existe uma regra definida sobre essas visitas surpresas. Em 

geral, os profissionais não avisam. Mas, a depender da necessidade, como nos casos 

de análise de documentos para a fiscalização, que necessitam de uma maior 

organização da instituição, as CTs são avisados com antecedência. Segundo o 

supervisor 1, apesar de, de maneira geral, não avisarem as CTs antes das visitas, as 

instituições são alertadas assim que eles chegam no território por grupos da região: 

[...] eu to avisando, eu to indo tal dia e vou precisar de tais documentos, precisa 
levar isso, isso e aquilo. Mas normalmente a gente não avisa, mas eles já 
sabem. A gente chega na região e eles já tem grupos, aí eles comunicam que 
a FEBRACT está na área. Porque eu não sei, mas enfim. [SUPERVISOR 1] 

 Os supervisores também relataram, durante a entrevista, que as supervisões 

ocorrem no período de três a quatro horas, e eles viajam o estado todo para cobrir 

todas as CTs vinculadas ao Programa Recomeço. Segundo o supervisor 1, essas 

supervisões possuem um caráter de consultoria/auditoria, com o preenchimento do 

relatório de fiscalização e conversas com os acolhidos para comprovar as 

informações:  
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Tem um momento que eu converso com os meninos, com os acolhidos, para 
saber se realmente o que eu estou lendo em documento, que é que fala, é 
verídico. Eu falo que é a contraprova. Para os mais antigos, eu falo que é o 
contracheque. [SUPERVISOR 1] 

 Os aspectos observados cobrem desde a estrutura, abrangendo 

medicamentos, alimentação dos acolhidos, limpeza, organização e reformas, até a 

avaliação dos prontuários e dos documentos de funcionamento. Apesar do exposto 

pela COED sobre a divisão dos supervisores nos três eixos de supervisão, nas 

entrevistas com os mesmos, o eixo de fiscalização e regulação parece fazer parte da 

função de todos eles, sem divisão de acordo com a especialização profissional. Além 

disso, segundo o supervisor 2, há uma preocupação de contatar os coordenadores 

e/ou gestores das CTs, para estabelecer uma parceria que vise a profissionalização 

do trabalho: 

Nós visitamos, fazemos contato com os coordenadores, gestores das 
Comunidades Terapêuticas, para que juntos a gente estabeleça uma parceria, 
para que essas organizações tenham um trabalho mais profissionalizado com 
o que a FEBRACT acredita ser uma Comunidade Terapêutica 
profissionalizada, com uma metodologia mais científica, né? [SUPERVISOR 2] 

 Percebe-se, pela fala do entrevistado, que os critérios utilizados na supervisão 

são entendidos como definições construídas a partir da percepção da FEBRACT, não 

do estado. Essa mesma percepção é notada nas CTs, pela própria COED. A 

consequência dessa inversão de papéis gerou resistências físicas contra o estado 

durante as visitas aos serviços vinculados ao Programa Recomeço. Nesse cenário, 

nota-se que uma das últimas ações de reordenamento da COED, percebidas através 

das entrevistas, insere-se nesse contexto, através da mudança do papel 

desempenhado pela FEBRACT dentro do Programa estadual. Com a entrada da 

nova gestão, buscou-se redirecionar a organização para o papel de fiscalização e de 

inclusão e/ou exclusão das CTs, enquanto o estado foca-se na supervisão dessas 

instituições: 

Então, hoje eles não buscam só a FEBRACT. A FEBRACT está ficando muito 
mais nesse papel de fiscalizar, que é o papel dela. E fazer essa gestão dessa 
vaga. Vai entrar, vai sair. Colocar A, B. Que esse é o papel para ela. A parte 
de supervisão mesmo, a gente está construindo. Como é que vamos, o que eu 
quero. Então eles já entenderam, quanto os supervisores que são novos, eles 
vão levar o olhar técnico do estado e não olhar deles. [E2b] 

 

 Mesmo delimitando o papel da FEBRACT na gestão das vagas conveniadas, o 

entrevistado destaca que, desde sua entrada em 2019, a decisão final para inclusão 

e/ou exclusão das CTs da rede Recomeço é da COED. Portanto, a FEBRACT pode 

apontar irregularidades ou potencialidades de uma instituição, assim como a DRADS 
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poderia fazer, mas a concretização da ação só ocorre após a visita in loco e a 

avaliação do estado. Outro ponto interessante de se destacar da fala do entrevistado 

acima é a discordância entre a visão do estado e a dos supervisores. Apesar da 

intencionalidade do estado em redirecionar o papel da supervisão para sua 

responsabilidade, na visão dos supervisores, essa é ainda uma atribuição da 

organização. Essa é uma visão que, aparentemente, prevalece mesmo após a troca 

dos profissionais dessa área, o que complexifica as ações necessárias ao estado para 

atingir os objetivos propostos no reordenamento.  

 
 

5.2.2.1.  Ações de Reordenamento após 2019 

 

 Como mencionado durante a apresentação dos entrevistados desta pesquisa, 

houve uma nova troca de gestão na COED durante o período da pandemia. Esta troca, 

aparentemente, busca dar continuidade às ações de reordenamento propostas pela 

gestão anterior, como é possível observar nas seções acima. Em diversos momentos, 

são reproduzidas falas dos entrevistados após essa troca de comando da COED, 

demonstrando a complementaridade da visão dos dois atores estaduais quanto aos 

rumos esperados para o Programa Recomeço. Como observado na fala do E1b: “a 

gente concorda em muitas coisas assim, de jeito de trabalhar, e para a gente é 

importante o estado assumir o protagonismo muito forte dessas ações”. Mesmo com 

essa convergência em torno dos direcionamentos do Programa, ainda é possível 

destacar mudanças de reordenamento almejadas com a troca da gestão, no ano de 

2020, que serão destacadas nos parágrafos seguintes. 

 A primeira ação a ser destacada refere-se ao pedido de revisão dos decretos 

que regulamentam o Programa Recomeço.  Apesar de reconhecer a importância da 

construção da regulamentação no período histórico em que foi desenvolvida, o 

entrevistado aponta a necessidade de evolução dos decretos. O objetivo principal é a 

inclusão de mais secretarias no Programa, como a Secretaria de Habitação e a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico:  

Só que a gente sente muita necessidade da Secretaria da Habitação, por que 
né? Nós temos um problema sério de moradia com essas pessoas. E a própria 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em relação ao emprego, que é 
outra que a gente quer na alteração do decreto. Elas têm que estar entrando 
com ações muito claras, muito bem definidas. Então com a regulamentação da 
lei estadual a gente acredita que consegue colocar estas secretarias como 
parceiras. [E2b] 
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 Nesse mesmo contexto, busca-se aumentar os esforços na área de 

ressocialização dos indivíduos que passaram por CTs do Recomeço, através da 

reinserção no mundo do mercado de trabalho. Para tal, a COED tem aberto diálogos 

com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência a respeito da metodologia 

de trabalho. Almeja-se utilizá-la com o público que faz uso problemático de SPAs e é 

atendido pelo Programa Recomeço, possibilitando a implantação de cooperativas. 

Além disso, a COED também paneja iniciar programas, para esse público, de 

qualificação da mão de obra.  A coordenadoria passou a procurar os sindicatos 

também, em especial o sindicato dos trabalhadores de transportes e dos 

trabalhadores rurais. Este último por: “[...] muitas das nossas organizações têm 

acolhido pessoas que vêm do mundo rural” [E2b]. Dessa forma:  

 

Só para você ver, no primeiro semestre, nós tivemos a reinserção de 744 
pessoas no mercado de trabalho. Isso sim é, pensando que nós estamos 
vivendo um período de pandemia. Então a gente acredita que se tiver um bom 
trabalho, bem executado, é possível fazer uma inserção com qualidade no 
mundo do trabalho. Estamos aí com uma frente, né?  Uma equipe trabalhando 
muito nisso. [E2b] 

 O terceiro ponto destacado como reordenamento do Programa refere-se a 

busca pelo aprimoramento dos serviços prestados. Para melhorar a qualidade dos 

serviços, a COED está atuando em duas frentes: melhorar a gestão e melhorar a 

qualidade do serviço, por meio da provocação de que se repense a metodologia 

utilizada pelas CTs. O primeiro ponto, que se refere a gestão, é um dos focos de 

trabalho da supervisão, iniciados pela gestão anterior. Essa percepção aumenta o 

entendimento de que há uma continuidade entre os dois trabalhos dentro da COED. 

De acordo com o entrevistado E2b: “Eles gastam recursos públicos errado? Não, não 

é isso, mas ele poderia gastar em melhor qualidade. Então, o meu principal desafio 

hoje é melhorar a qualidade do gestor quanto ao olhar para esta instituição”. O 

segundo ponto busca avançar no trabalho já iniciado pela gestão anterior: 

Então, se antes nós tivemos exigências da equipe técnica e falamos: “você 
precisa atuar mais ou menos assim”, agora eu estou dizendo: “equipe, é hora 
de subir um passo a mais, nós precisamos melhorar a qualidade desses 
serviços”. Então, desde pensar: qual é o plano terapêutico desse espaço? Qual 
é o projeto terapêutico desse espaço? Como eu estou casando esse projeto 
terapêutico com o plano de vida desse indivíduo, né? [E2b] 

Esta ação também é prevista como um componente da supervisão, no eixo 

técnico. Dessa forma, percebe-se que, com as ações de reordenamento da gestão 

anterior, houve a possibilidade de avanços e de continuidade de ações posteriores, 
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buscando assim aprimorar a assistência promovida pelo Programa Recomeço.  Neste 

contexto, um último ponto apresentado refere-se à melhoria das estruturas físicas das 

CTs. Essa questão é apresentada pela COED e pelas CTs como um desafio a ser 

superado, visto que o Programa não repassa recursos para este aprimoramento. 

Inclusive, a melhoria da gestão das CTs é uma das estratégias utilizadas pelo estado 

para possibilitar esse aprimoramento, sem que seja necessário a arrecadação de 

fundos por outras instituições, como organizações religiosas.  

 

Eu não tenho financiamento, nenhuma linha de financiamento, para melhoria 
de estrutura física. Então, por isso que a gestão, para nós, ela é importante. 
Porque a gente está trabalhando com eles, projetos para eles buscarem 
recursos externos para melhoria de estrutura física. E aí...já que eu consigo 
pagar equipe, já que eu consigo pagar uma série de outras coisas, a estrutura 
física precisa ser melhorada. Isso precisa ser avançado, mas eu não tenho 
recursos para isso. [E2b]  

 De maneira geral, o que se percebeu é que ações de reordenamento previstas 

pela gestão que entrou no comando da COED, em 2020, buscarão avançar em 

questões já iniciadas em 2019. O novo modelo de supervisão das CTs vinculadas ao 

Programa Recomeço parece ser uma estratégia utilizada pelo estado para responder 

a muitos dos desafios detectados. Dessa forma, busca-se aprimorar a qualidade da 

gestão, com o objetivo de diminuir o controle e a dependência das CTs perante outras 

organizações e possibilitar um aprendizado, para que as instituições gastem os 

recursos de maneira adequada. E, quem sabe assim, auxiliar a COED quanto ao 

aprimoramento da estrutura, visto a falta de receitas específicas para esta área. O 

eixo técnico também responde a um dos desafios, que se refere às resistências 

encontradas no campo de saúde mental, álcool e outras drogas contra o modelo de 

cuidado das CTs. Ao focar as ações de reordenamento no protagonismo da técnica 

desses serviços, com exigências de equipe mínima por número de acolhidos, 

profissionais de nível superior no lugar de conselheiros e buscar a aproximação com 

a RAPS do território, a COED trabalha nos principais pontos de crítica as CTs.  A 

presença do eixo técnico nas supervisões, visando o aprendizado dos profissionais 

do serviço quanto a importância de um projeto terapêutico, complementam essas 

estratégias articuladas pela nova gestão do Programa estadual.  

 Ademais, o novo modelo de supervisão também chamou atenção da Secretaria 

estadual de Saúde, que também possui CTs vinculadas ao Programa, mas com 

características divergentes e mais relacionadas à área. Segundo o entrevistado E2b: 

“A saúde quer que a gente assuma as Comunidades da saúde. Assumir desde 
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fiscalização, implantação do Mirai e etc”. Dessa forma, as secretarias pactuaram a 

transferência das CTs da saúde, para a Secretaria estadual de Desenvolvimento 

Social: “E a ideia que a gente conseguiu pactuar esse ano. E a ideia é que, a partir do 

ano que vem, todas venham para o Desenvolvimento Social” [E1b]. Entretanto, na 

última entrevista com E2b, essa ideia ainda não estava concretizada, visto que, 

segundo o entrevistado: “[...] a gente quer que seja de uma forma orgânica, ativa, 

mesmo porque vão ter alguns enfrentamentos. Já que o modo de atuar da saúde é 

muito diferente do nosso”.  

 

5.3.  Barreiras e incentivos na articulação em rede 

 

5.3.1. Atores, instrumentos e ambientes institucionais   

 

Os atores envolvidos de fato no arranjo institucional que molda o Programa 

Recomeço serão, a seguir, exemplificados. Como visto anteriormente, esta pesquisa 

foca nas CTs de caráter social, que são supervisionadas pela FEBRACT e pela COED, 

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo.  

O Programa, desde 2017, incentiva a articulação das CTs vinculadas com a 

RAPS. Entretanto, essa articulação só se tornou uma diretriz de atuação em 2019, 

após a aprovação do MRAI. A partir desse documento, uma série de 

condicionalidades foram implantadas para a manutenção das CTs vinculadas ao 

Programa. A relação dessas instituições com a RAPS do território, além de ser uma 

preocupação da nova gestão, também se incorpora como diretriz de trabalho para as 

CTs. Por meio das entrevistas com as duas CTs pesquisadas, buscou-se mapear os 

principais atores que se articulam com esses serviços no território estudado. 

Segue abaixo o quadro que demonstra os principais equipamentos aos quais 

as CTs entrevistadas relataram possuir maior articulação34:  

 

 
34 As perguntas direcionadas ao relacionamento com a rede de atenção psicossocial do território não 

abordaram a frequência dessas interações. As perguntas buscaram descobrir quais serviços, por área 
de atuação (saúde, assistência social, justiça), eram apontados pelas CTs por possuírem interlocução 
ou trabalhos conjuntos. Com isso, não se pode afirmar que estes sejam os encaminhamentos mais 
frequentes realizados no caso estudado, mas o fato dos profissionais citarem esses serviços servem 
como pista para observar essas interações. 
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Tabela 6 - Articulação em rede dos casos estudados 

Articulação em 

rede 

CT1 CT2 

Porta de entrada CAPS do território CRATOD; CAPS de fora do 

território (DIADEMA, SÃO 

CAETANO DO SUL e 

RIBEIRÃO PIRES) 

Assistência social CRAS e CREAS CRAS 

Saúde Não cita Não cita 

Justiça Não cita Não cita 

Participação em 

conselhos 

(municipais, 

estaduais e 

federais) 

Nunca participou Já participou do Conselho 

Municipal de Assistência 

Social antes da tipificação 

para a saúde 

Instituições 

religiosas 

Contato nos primeiros anos da 

instituição. Hoje em dia não 

possui mais nenhuma 

articulação 

Não cita 

FEBRACT Proximidade com a entidade Não cita  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tanto a CT1 quanto a CT2 relataram dificuldades de relacionamento com os 

serviços da rede de atenção psicossocial. Percebe-se que o contato das duas 

instituições se concentra em serviços fora do território em que estão alocadas. Esta 

escolha se caracteriza como uma resposta às barreiras encontradas para a 

articulação com a rede, dentro do município de origem. Segundo o fundador da CT2: 

“essa relação com o CAPS, ela realmente é uma relação de distância. O CAPS que 

encaminha para nós, mas os CAPS do nosso município ainda não encaminham 

nenhum caso para nós”.  
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No caso da CT2, o município de Santo André não está vinculado ao Programa 

Recomeço. Portanto, o CAPS da região, mesmo sendo especializado em álcool e 

outras drogas, não compreende a CT como um serviço que realiza o trabalho em rede. 

Já a CT1 recebe encaminhamento do CAPS do território, mas possui dificuldades de 

articulação com o mesmo. Em resposta, também procura trabalhar com serviços de 

fora, que atendem a região do Alto Tietê.  

O contato com o CAPS, mesmo os de fora do território, restringe-se à marcação 

de consultas com o psiquiatra. Estas visam, principalmente, realizar o 

acompanhamento das medicações, visto que as CTs de caráter social não possuem 

profissionais da área da saúde, como enfermeiros e médicos. Entretanto, as demais 

atividades do CAPS não são acompanhadas pelos acolhidos das CTs durante a 

internação. A CT1 cita a falta comunicação entre os serviços e a burocratização para 

a articulação como uma realidade na troca entre a CT e o CAPS:  

Hoje é mais burocrático, nós não temos esse atendimento tão rápido. Eu faço 
esse contato via e-mail e contato telefônico, mas, por exemplo, só para você 
ter uma ideia, essa semana eu estou tentando contato via telefone lá e não 
consigo. Então, a gente tem essa dificuldade ainda, de entrar em contato com 
o setor. (ASSISTENTE SOCIAL 1, CT1) 

 

A CT2 também relata que os acolhidos do Programa Recomeço são 

encaminhados para o CAPS local para atendimento psiquiátrico e participam de 

reuniões com o psicólogo. Vale ressaltar que, em sua fala, a profissional cita apenas 

os beneficiários do programa estadual, deixando de fora os demais acolhidos que são 

atendidos por meio do financiamento federal. Como apontado durante as entrevistas 

a COED, ressalta-se que as fiscalizações são feitas levando em conta todos os 

internos da instituição, não só os do Programa. Sendo assim, todos os acolhidos das 

CTs vinculadas ao Programa Recomeço são condicionados às mesmas diretrizes. 

Portanto, todos deveriam passar por atendimento no CAPS, porém, esse cenário não 

fica claro nos relatos apreendidos. 

Ademais, destaca-se que a CT2 infere ter uma boa relação com os demais 

serviços, que se localizam fora do município de origem, como o CRATOD e o CAPS 

de Diadema. Mas os problemas com os profissionais do CAPS são salientados em 

suas falas, no entendimento que os profissionais desses serviços acreditam que são 

a única forma de atendimento para as pessoas que fazem uso problemático de SPAs. 

Os profissionais do CAPS acreditam que são a única forma de atendimento a 
esse público. Os CAPS, de modo geral, viu. Eles têm dificuldade em aceitar o 
programa da CT. Eles arrogam para si a única forma de recuperação ... eu não 
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quero generalizar CAPS de outros municípios que a gente não conheça, né? 
Mas na região. E eu também ouço de muitos colegas a mesma questão. 
(ASSISTENTE SOCIAL 2, CT2) 

 
[...] é que eles trabalham com... só atendimento ambulatorial. Eles acham que 
é o único tratamento que tem. Mas tem pessoas que precisam do acolhimento, 
né? Eles precisam sair, né? Está na rua. Como uma pessoa que está na rua, 
mora na rua, é dependente químico ... como ele vai para o CAPS passar por 
um atendimento? Não tem como. Então ele precisa de acolhimento, ser tratado 
fisicamente ... para ele ter saúde também, né? (ASSISTENTE SOCIAL 2, CT2) 

 

 Esta última citação da entrevista com a profissional da CT2 carrega consigo a 

ideia de um “perfil típico” de um usuário para as CTs. Percebe-se que a ideia que 

permeia na ponta desses serviços, e até em relatos do poder público, através da 

COED, é que pessoas com vínculos mais estruturados conseguiriam frequentar 

serviços como CAPS e assim, realizar o acompanhamento. Mas indivíduos em 

situação extrema, com vínculos sociais fragilizados e em situação de vulnerabilidade 

social, não conseguiriam aderir ao tratamento, sendo a CT o local ideal, um ambiente 

que possibilita a retirada do indivíduo do meio, para fortalecê-lo e reconectá-lo às 

dinâmicas sociais. Esse contraste no perfil dos usuários é utilizado nos discursos do 

poder público e das CTs para exemplificar a importância da diversidade desses 

serviços que atendem este público. Como já destacado, a CT2 recebe 

encaminhamentos frequentes do CRATOD. Inclusive, durante a visita à instituição, a 

assistente social explicou que uma das principais dificuldades do serviço é com a 

higiene pessoal do interno, pois muitos se encontrariam em situação de rua antes da 

internação. 

Outra semelhança entre as duas Comunidades é a ausência de participação 

nos conselhos. A CT1 revelou nunca ter sido vinculada a nenhum ambiente 

participativo, destacando que necessitou se “armar internamente” para que não 

perdesse na primeira chamada, devido sua falta de preparo. Este fortalecimento, 

segundo a CT1, é auxiliado pela articulação com a FEBRACT e com o estado. Já a 

CT2 participou do conselho municipal de assistência social por um período, mas após 

a tipificação das CTs como serviços de saúde, não manteve os vínculos com este 

ambiente. Segundo seu fundador, a dificuldade de participação advém da visão 

adversa que alguns conselheiros têm sobre as CTs. Para ele, estas pessoas colocam 

seus pontos de vistas, muita das vezes, sem possuir experiência ou vivência da 

realidade daqueles indivíduos:   
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Quando a gente vai tentar dar uma entrada no conselho, por exemplo. O que 
é benéfico para nós, estarmos inscritos naquele conselho. A gente se defronta, 
nós nos defrontamos, com um grupo de conselheiros, que muitas das vezes 
têm visões adversas. Nunca fizeram um trabalho como esse, nunca sentaram 
com uma pessoa na rua, nunca abraçaram um dependente químico, um 
maltrapilho. Mas estão confortavelmente colocando o seu ponto de vista. 
Muitas das vezes, apenas acadêmicos ou pessoais, sem nenhuma experiência 
e vivência. E também não quer nos ouvir. Não senta para nos ouvir e conhecer 
o trabalho e o que é feito, e o alcance que ele tem. Mas é o que eles pensam 
sobre determinado ponto. (FUNDADOR 2, CT2) 

 

As resistências encontradas nos ambientes participativos não foram alvo de 

investigação dessa pesquisa, entretanto, emergiram de maneira espontânea quando 

perguntados sobre a participação em conselhos municipais, estaduais ou federais. 

Segundo o IPEA (2017), as CTs concentram-se nos conselhos municipais de drogas 

(44,6%) e de assistência social (40,6%). No âmbito estadual, 17,5% das CTs 

declararam que participam do conselho de drogas do respectivo estado e, cerca de 

20% das CTs brasileiras declararam não participar de nenhum conselho. Além disso, 

como apontado por alguns autores, as CTs vêm se organizando para aumentar a 

participação em ambientes decisórios. Movimento este incentivado pelas maiores 

associações do campo, como a FEBRACT e a CONFENACT. Pires (2018) observa 

que um conjunto de CTs tem sido capaz de interferir na formulação de políticas 

nacionais, de alterar atos normativos diversos e de obter financiamento público nas 

três esferas de governo. Portanto, no âmbito desta pesquisa, acreditava-se que estes 

espaços não expressariam reverberações tão radicais para as CTs, nos dias atuais, 

que resultassem em sua exclusão desses ambientes. 

 Entretanto, as duas CTs pesquisadas observaram os conselhos municipais, de 

forma geral, como pontos de resistência. Ressalta-se que não há como tecer 

inferências gerais, visto que são dois casos isolados, em que não houve um 

aprofundamento em relação à conjuntura encontrada. A CT1 possui dificuldades de 

articulação com o território como um todo, e a CT2 relatou barreiras impostas pelo 

território por questões políticas, o que implica em contextos que podem possuir causas 

divergentes para um mesmo resultado.  

 Além do CAPS, não foram citados mais serviços de saúde. Equipamentos de 

justiça também não apareceram nas entrevistas. Em relação à rede de assistência 

social, as duas CTs possuem articulação frequente com o CRAS e com o CREAS 

referência dos territórios. O procedimento mais demandado é a realização do 

CADÚnico, que é uma obrigatoriedade imposta pelo estado para todos os acolhidos 



150 
 

em CTs através do Programa Recomeço. Salienta-se que, as CTs mantêm contato 

com esses serviços para além do CADÚnico. A CT1 utiliza o CRAS como um mediador 

da relação com o território, sendo os responsáveis por auxiliar na marcação de 

reuniões com os coordenadores dos demais equipamentos. No caso da CT2, realiza-

se o acompanhamento tanto do indivíduo que está internado, quanto de sua família, 

sendo estes referenciados nos equipamentos da assistência social ao longo do 

período na internação e contrareferenciados posteriormente. 

O relacionamento com instituições religiosas só é citado pela CT1. Como 

exemplificado anteriormente, a instituição buscou seguir o caminho da laicidade do 

serviço, mas sofreu com demandas, por parte dos acolhidos, para a realização de 

atividades de espiritualidade em seu programa terapêutico. Esse relato aconteceu 

durante as visitas, no ano de 2019, que ocorreram com o grupo de pesquisadores no 

NEB, juntamente com a COED. Já durante a entrevista, em 2020, o fundador revelou 

o interesse de iniciar um relacionamento mais brando com as instituições religiosas, 

pois hoje consegue perceber que esse rompimento radical trouxe deficiências para a 

CT:  

 

Quando a gente abraça uma abordagem, abraça uma forma de ser, a gente 
precisa ir pro radical né? Porque se não, a gente não tem identidade, a gente 
rompe. A gente não tem boa relação com nenhuma instituição religiosa, o que 
traz um pouco de deficiência para nós porque a gente não queria que ... a 
gente queria a laicidade mesmo. Nós não queríamos nenhuma muleta no 
sentido de subsidiar uma identidade aqui dentro, e nem de cultos religiosos. 
Não queríamos nada disso. E as instituições religiosas, principalmente as 
evangélicas, muitas delas têm essa dificuldade. Elas contribuem, elas ajudam, 
mas o proselitismo ... então tem uma história disso, e aí a gente rompe com 
tudo isso. E agora eu estou voltando a entender a necessidade, até como 
artigo antropológico, não é? A gente vê a necessidade de um relacionamento 
mais brando. É claro, subsidiado pela ética, subsidiados pelos limites, mas ter 
relacionamento sim. (FUNDADOR 1, CT1) 

Portanto, mesmo não possuindo nenhum relacionamento com instituições 

religiosas até o momento da entrevista, o fundador da CT1 revela sua mudança de 

perspectiva. Para ele, há a necessidade de retomar o relacionamento com essas 

instituições, mas subsidiando-se pela ética. Nesse sentido, retomar esse 

relacionamento auxiliaria a instituição a se reconectar com a identidade das CTs. 

 

5.3.2. Barreiras para a articulação das CTs  
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Esta seção aborda os desafios que as CTs pesquisadas observaram para a 

realização dos novos direcionamentos e diretrizes postos pelo estado, representado 

pela nova gestão da COED. A partir da análise das entrevistas, pode-se dividir os 

desafios, barreiras e/ou constrangimentos para a efetivação dessas diretrizes em dois 

aspectos principais: 1) problemas de ordem orçamentária; 2) desafios para a 

integração em rede. Essas categorias surgiram a partir da pergunta: “Quais são os 

principais desafios que vocês observam na relação das CTs com o estado?”. 

 No primeiro caso, relativo aos problemas de ordem orçamentária, apenas a 

CT1 alegou apresentar esse desafio. Segundo seu fundador:  

Agora, na instituição, eu acho que, como desafio, é a questão econômica. Um 
dependente químico não custa 1500, ele custa muito mais que isso. Para se 
fazer um trabalho profundo, ele custa muito. Não dentro dessa expectativa, 
mas dentro da expectativa do ideal. (FUNDADOR 1, CT1) 

Apesar dessa crítica aos valores repassados para a internação de pessoas que 

fazem uso problemático de SPAs só ter partido da CT1, essa é uma realidade 

constatada pelo próprio COED. A questão financeira aparece como uma das 

manifestações das CTs por melhorias e, inclusive, fez parte das pactuações e 

promessas da Coordenação. Acredita-se que a CT2 não informou problemas 

financeiros por possuir outras formas de financiamento, como federal e particular, 

além de fazer parte de uma grande associação do campo, que a auxiliaria no trabalho 

realizado pelo serviço. A CT1 apontou que a sua estratégia para vencer esse desafio 

é, futuramente, abrir seis vagas privadas, de alto custo, como forma de financiar o 

desenvolvimento institucional.  

 O segundo desafio apontado pelas CTs refere-se à integração em rede. 

Destaca-se que, como esse é um ponto de interesse da pesquisa, houve uma série 

de perguntas que envolveram as relações com a rede do território. Entretanto, como 

ressaltado anteriormente, essas categorias surgiram da pergunta referente aos 

desafios da relação com o estado. Percebe-se que, como as novas diretrizes e 

direcionamentos da COED apontam para o incentivo da integração em rede, esta 

aparece como um desafio também da relação com o estado. Muitas das vezes, esses 

relatos apresentam um tom de “queixa”, no sentido que há uma tentativa por parte das 

CTs para seguirem as orientações da Coordenadoria, mas a resistência dos serviços 

públicos impede a articulação.  

 As duas CTs pesquisadas apontaram quatro questões principais, que se 

relacionam entre si e compõem o emaranhado de percepções sobre as relações em 
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rede. A primeira questão a ser destacada é a história da formação das CTs. Para o 

fundador da CT1, as práticas mais tradicionais, ligadas à perspectiva terapêutica do 

religioso-espiritual, atrapalham o desenvolvimento das “CTs modernas”, como o 

mesmo denomina. Para ele, o desafio é compreender esses serviços como laicos: 

O maior desafio é compreender esse serviço como laico. Eu acho que esse é 
o maior desafio. Acho que a gente ainda tem muito fragmento da história no 
contemporâneo, no moderno, sei lá.  Eu acho que nós temos muito guru ainda 
envolvido na história técnica, isso compromete muito a nossa caminhada. 
(FUNDADOR 1, CT1) 

A falta de informação sobre como trabalham as CTs também foi destacada. 

Questões como a ausência de profissionais da psiquiatria na instituição e sobre os 

modelos de atenção a indivíduos que possuem comorbidades foram levantados por 

serviços da rede durante encontros e discussões provocadas pelo estado. Para o 

fundador da CT1: “Então, essas perguntas deflagram uma falta de conhecimento 

sobre resolução, sobre o serviço, sobre... sobre o que é uma Comunidade”. Essa falta 

de informação sobre o trabalho das CTs é destacada pela COED. Inclusive, as 

reuniões frequentes com os serviços da rede e a provocação para que as CTs 

convidem esses serviços para conhecer as Comunidades são uma das estratégias 

que almejam vencer essas resistências. 

 Outro ponto mencionado, referente aos desafios com a rede, é o interesse 

unilateral das CTs para realizar essa articulação: 

Parece que o interesse é só nosso de ampliar essa rede. Da parte deles, me 
parece, isso é uma impressão pessoal minha, de que eles se consideram 
suficientes e os capazes de resolver tudo e que não precisam de mais ninguém 
para completar. (FUNDADOR 2, CT2) 

 A visão do fundador contempla as análises já abordadas na literatura sobre a 

competição entre os serviços que compõem a RAPS. Indo além da disputa por 

recursos financeiros, questões relativas à importância, necessidade e efetividade do 

trabalho realizado pelas instituições também são pontos de embate entre as CTs e os 

serviços de atenção psicossocial. Há, portanto, uma competitividade para validar o 

trabalho terapêutico ofertado como “o ideal” para o usuário de SPAs. Na visão 

presente no discurso dos técnicos da COED, as CTs são complementares ao trabalho 

do CAPS. Sendo assim, essas instituições seriam as responsáveis por atender um 

''perfil para internação em CT''. Como visto anteriormente, esse perfil se caracteriza 

por pessoas em situação de vulnerabilidade, com vínculos sociais fragilizados ou 

rompidos e com necessidades básicas urgentes.  
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O último ponto, bastante ressaltado pelas CTs pesquisadas, tratou das 

questões ideológicas:    

A gente percebe, muitas das vezes, das pessoas do poder público, uma 
ingerência. E colocando os seus pontos de vista, as suas visões pessoais, e 
às vezes, barrando, bloqueando a gente de caminhar, por causa das suas 
questões pessoais, por causa das suas visões próprias. (FUNDADOR 2, CT2)  
 
E assim, com muita deficiência. Não por conta do estado, mas por conta da 
cidade, por conta de alguns técnicos. Até estava esperando que alguns 
morressem de covid, mas até nisso eles são bem resistentes. (FUNDADOR 1, 
CT1) 

 
Por conta do movimento antimanicomial eles passaram a entender que a CT, 
a Comunidade Terapêutica, é um lugar que institucionaliza, que interna, e a 
família esquece o cara lá dentro. Quando na verdade isso não é real, pelo 
menos na nossa Comunidade, e no princípio que adotamos. (FUNDADOR 2, 
CT2) 

 Por meio desses relatos marcantes, percebe-se que as disputas entre os 

paradigmas de atenção aos indivíduos que fazem uso problemático de álcool e outras 

drogas se materializam nas relações entre esses serviços, ou seja, permeiam o dia a 

dia da implementação, não estão presentes somente nas disputas no topo dos 

processos de formulação. Essas resistências são entendidas pelas CTs como 

barreiras que impedem o desenvolvimento e o potencial que se poderia alcançar se 

toda a rede trabalhasse de maneira conjunta. Esta é uma visão compartilhada em 

diversos momentos pela COED, inclusive durante as entrevistas. Nesse sentido, a E2 

destacou que já se pode observar, por meio dos indicadores construídos na nova 

gestão, que CTs que trabalham em parceria com CAPS possuem resultados melhores 

do que os que não o fazem. 

 As resistências com as CTs, como visto anteriormente, já foram exemplificadas 

pela literatura. Entretanto, observar quais são os tipos de resistências que afetam as 

CTs em seu cotidiano e como elas interpretam as consequências para o seu trabalho 

é uma contribuição analítica interessante, que nos permite levantar hipóteses sobre 

qual o papel do estado nessas interpretações. Além disso, entender quais são os 

equipamentos que mais realizam embates com as CTs nos auxilia na compreensão e 

na localização das lacunas que limitam o atendimento integral do sujeito na RAPS. 

Essas lacunas se configuraram como consequências da falta de integração da rede, 

por conta de resistências e disputas por modelos de atenção ao usuário que faz uso 

problemático de álcool e outras drogas. A primeira resistência, citada, pelas duas CTs, 

é direcionada para o município como um todo. Nesse contexto, inclui-se tanto o topo 
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do executivo municipal, com ausência de apoio oficial, quanto os profissionais que 

atuam na rede do território:  

É que Santo André ainda tem essa questão, né? CT ainda... é que eles 
trabalham com... só atendimento ambulatorial. Eles acham que é o único 
tratamento que tem. Mas têm pessoas que precisam do acolhimento, né? 
(ASSISTENTE SOCIAL, CT2) 

 
A CT1, ela caminha sozinha, ela caminha muito solitária em termos de 
relacionamento e parceria. No município a gente não tinha nenhuma voz, até 
por conta da história da Comunidade, né? (FUNDADOR 1, CT1) 

 
Nós estamos localizados em uma cidade que eu costumo chamar de higienista 
e burguesa. Então, nós fomos muito mal ... nós não fomos bem-vindos nessa 
cidade. Apesar de ser dela, de ter acreditado, dentro dos meus ideais, de fazer 
uma contribuição. Mas eles não fizeram a mesma assimilação. (FUNDADOR 
1, CT1) 

 
Nossa visão é que as pessoas me parecem, isso é um parecer pessoal, não 
ter interesse no indivíduo e no alcance do indivíduo. Eles querem mais é fazer 
um grupo político, que arrogam para si o poder de resolver tudo, e trabalham 
com números, né? E que para eles tudo isso é suficiente, e os demais são os 
demais. (FUNDADOR 2, CT2) 

 

Essas resistências dos municípios se configuram em um embate no território, 

onde a CT sente que não é bem-vinda no ambiente em que está localizada. No caso 

da CT1, esses embates se configuraram através de um isolamento institucional, que 

seria motivado pelo histórico de formação das CTs no campo de atenção psicossocial. 

A instituição não possuía trabalhos conjuntos com a rede pública do município e não 

recebia transferências de recursos públicos de nenhum nível de governo. Nesse 

sentido, até a parceria com o Programa Recomeço, o fundador da CT1 considerava 

que a instituição estava caminhando sozinha, sem apoio do território em que está 

alocada. No caso da CT2, seu trabalho ocorria em parceria com as instituições que 

compõem a entidade ao qual se vincula. Mesmo com o longo período de residência 

no território, não possuía articulação com a rede de serviços de atenção psicossocial. 

Essa ausência de relacionamento se configura, ainda, como uma realidade, visto que 

Santo André não aderiu ao Programa Recomeço.  

 

5.3.3. Principais vantagens e mudanças com o Recomeço 

  

Nessa seção, almeja-se apresentar os resultados encontrados por meio da 

análise de conteúdo das entrevistas realizadas com as duas CTs pesquisadas. A 

primeira dimensão analisada aborda sobre: as vantagens identificadas pelas CTs ao 
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se vincularem ao estado. Esta dimensão divide-se em cinco categorias: a) articulação 

em rede; b) proteção do estado contra críticas; c) sentimento de pertencimento; d) 

atendimento a outros públicos; e) divulgação do trabalho. O objetivo da análise dessas 

vantagens é observar quais são os pontos positivos para essas organizações na 

relação com o estado, para além do recebimento de recursos orçamentários.  

A segunda dimensão de análise relaciona-se às mudanças apontadas pelas 

CTs com o início da nova gestão da COED, em 2019. O intuito é destacar o que esses 

serviços reconhecem como mudanças e quais são suas interpretações sobre os novos 

direcionamentos do Programa Recomeço. As categorias construídas são: a) 

investimento em recursos humanos; b) olhar mais técnico; c) burocratização do 

trabalho; d) aumento de controle institucional. Sendo assim, essas categorias serão 

desdobradas nos próximos parágrafos. 

Em relação à primeira dimensão de análise apontada, tem-se: a) articulação 

em rede. A CT1 relatou que não possuía o olhar voltado para a necessidade de 

fomentar redes de relações com outros serviços de atenção do território. Sua 

preocupação era focada em fortalecer sua instituição. Mas seu fundador destaca que 

hoje percebe a “necessidade de se fazer entendido”. A CT2, que faz parte de uma 

grande rede de Comunidades, observou que seus profissionais já mantinham contato 

com outros da mesma entidade, mas que o Programa permitiu que este contato fosse 

ampliado a outras instituições, aumentando a experiência adquirida, permitindo maior 

aprendizado:  

Eu estou me abrindo agora. Até porque, até então, não se tinha esse olhar, 
né? Da necessidade de fomentar redes, da necessidade de se fazer entendido. 
Hoje tem essa necessidade. A gente teve que construir dentro, para se 
fortalecer dentro, para agora ir para fora. Até porque sozinhos a gente ia morrer 
na primeira chamada. (FUNDADOR 1, CT1) 

 
Hoje os nossos psicólogos, eles podem ter contato com outros. As nossas 
assistentes sociais têm contato com outras de outras instituições, com outras 
visões de trabalho, e nós vamos ampliando dessa forma a nossa experiência. 
Nós percebemos que podemos crescer sim, não é porque temos 40 anos que 
somos donos da verdade, pelo contrário, estamos aprendendo a cada dia. 
(FUNDADOR 2, CT2) 

 

Outra vantagem percebida nas entrevistas com as duas comunidades foi: b) 

proteção do estado contra críticas. Os dois casos pesquisados relacionam 

coordenador e os técnicos referenciados ao longo da entrevista como atores que 

“brigam” pelos serviços de CTs, sendo a atuação da nova gestão da COED 
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identificadas como atores que agem em defesa das CTs e os responsáveis pelo 

avanço na comunicação com a rede do território: 

A gente vê, assim, eles brigando por nós, pelas CTs. Em muitos embates a 
gente vê [...], eles brigando por nós, então isso nos deixa tranquilos. 
(FUNDADOR 2, CT2) 

 

Portanto, percebe-se que as duas CTs costumam enxergar a COED como um 

mediador dos conflitos que se desenrolam empiricamente na rede do território, muitas 

vezes se posicionando a favor das Comunidades. O fundador da CT1, inclusive, relata 

que a COED foi a responsável por dar voz a instituição, trabalhando para aumentar a 

articulação com a rede através de reunião com seus representantes: 

Eu nunca levo os meus problemas. A gente tem muito problema in loco, mas 
eu não levo para a Coordenadoria. Eu não faço eles participarem disso, porque 
eu sei eles já estão participando, né? Eu me sinto seguro com eles, com a 
Coordenadoria. Eu me sinto muito seguro. (FUNDADOR 1, CT1) 

 

 A COED, portanto, se colocaria como um ator capaz de garantir segurança para 

que as CTs consigam realizar o trabalho terapêutico em rede, provocando relações 

mais garantidoras entre os serviços. Entretanto, cabe ressalvas quanto a veracidade 

dessas afirmações, visto que essas entrevistas foram provocadas pela própria COED. 

Mesmo com o esclarecimento de anonimato e de não vinculação da pesquisa com o 

estado, acredita-se que o discurso possa estar contaminado com hipérboles para 

demonstrar certa fidelidade com o projeto que as novas gestões estão 

implementando. Mesmo sendo necessário o cuidado redobrado quanto às 

interpretações provocadas pela análise do conteúdo das entrevistas, credita-se o 

papel de defesa e mediação exercidos pela COED, pois este foi relatado e observado 

durante todo o processo da pesquisa, em diferentes momentos e abordagens.  

No caso da CT2, além de garantir uma tranquilidade, as novas gestões também 

impulsionam o crescimento da instituição, motivando melhorar as instalações e 

impulsionando o aumento dos esforços para formação da equipe, com cursos e 

capacitações. Porém, para a CT2, há a preocupação com a descontinuidade das 

ações do programa através da troca de governo e gestões. No período da entrevista, 

a coordenação já havia sido trocada, o que não passou em branco no discurso da 

instituição. Segundo seu fundador, essa troca na gestão aproveita o trabalho 

anteriormente realizado, o que ajuda no avanço da política e do serviço: 

Nós percebemos melhorias cada vez. Porque quem assume, por exemplo, a 
coordenação e quem está assumindo, está aproveitando o que o anterior fez. 
Isso tem ajudado muito, tem sido um cuidado que eles têm tido. Eu realmente 
creio que tem tido melhoras na maioria, não é? Uma preocupação que a gente 
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sempre tem é de que os governos vão mudando. Hoje é uma política, né? Para 
o estado é uma política. (FUNDADOR 2, CT2) 

  

Segundo a CT1, o Programa está sendo construído de maneira conjunta com 

as Comunidades. Seu fundador relatou que esse desafio é conjunto e que se sente 

como parte da COED: 

Aí a Coordenadoria traz tudo isso. A federação também, né? Mas a 
Coordenadoria em especial, até por causa de ter um olhar mais ampliado da 
gestão pública, e fazer parte. É o estado, então traz uma compreensão. As 
capacitações, o cuidado que tem ao falar conosco. Eu tenho muito respeito, 
porque não é um ato de cobrança em si, é um ato de construção. Eu acho que 
a Coordenadoria, a Comunidade, a federação, estamos todos construindo. 
(FUNDADOR 1, CT1) 

Nesse contexto, outras vantagens foram apontadas, mas de maneira individual 

por cada instituição. Para a CT1: c) sentimento de pertencimento. Este se apresenta 

como um ponto positivo com a entrada no Programa. Seu fundador relatou, em 

diversos momentos da entrevista, a importância do trabalho com o Programa 

Recomeço, e que sem ele não iria dar continuidade ao trabalho institucional. Ele 

observa essa parceria como um “privilégio”, que possibilita mudar a ética de trabalho 

e a forma de administração, e que, sem ela, as organizações estão fadadas a 

encerrarem seus trabalhos:  

 
Quando a gente está aí solto, mesmo tentando reunir, a gente não é assistido. 
Eu acho que pra quem se relaciona com o terceiro setor, que são organizações 
privadas de direito público, elas se não tiverem parcerias estão fadadas a 
morrer em si mesmo. Então [...] tem esse privilégio, e para nós ela muda a 
forma de administrar, muda a ética. Ela exige mais ética de nós. Isso é muito 
bom, isso é muito gostoso. E ela me salva do mercado, que era uma angústia 
tremenda. Eu não vim para trabalhar no mercado. Então é isso, ela nos dá 
senso de militância, de parte, de família no sentido Brasil, né? (FUNDADOR 1, 
CT1) 

 

  Para a CT2, a vantagem apontada é: d) atendimento a outros públicos. A “porta 

de entrada”35 da instituição é pela família. Esta conheceria o trabalho através do 

histórico do território e da divulgação dos resultados pelos próprios acolhidos que já 

residiram na instituição. Porém, com a entrada no Programa Recomeço, a instituição 

consegue alcançar um público que até então não era possível. Como sua principal 

porta de entrada é o CRATOD, seu fundador observa que: “[...]os que estão na 

 
35 Neste sentido, a porta de entrada refere-se à maneira que os indivíduos conhecem a instituição e o 

seu trabalho terapêutico. Porém, para se vincular a instituição, é necessário que o sujeito passe por 
avaliação de uma equipe multidisciplinar em um serviço de saúde, definido como porta de entrada do 
Programa Recomeço. Portanto, apesar de utilizar a mesma nomenclatura como forma de replicar a fala 
do entrevistado, tem-se sentidos diferentes. 
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“Cracolândia”, estão pelas ruas. Para alcançá-los nós teríamos que ter uma equipe 

especializada para fazer todo o trabalho, que na verdade é feito lá hoje pelo Programa 

Recomeço”. Portanto, essa parceria permite o alcance de grupos que antes não 

chegariam à instituição. Relacionando-se a isso, a próxima vantagem que a CT2 

destaca é a divulgação do trabalho:  

Uma das vantagens de ter entrado na rede pelo convênio é que a ampliação 
do nosso trabalho nos dá divulgação. Então nós estamos alcançando pessoas 
que nós não alcançaríamos normalmente. (FUNDADOR 2, CT2) 
 
Eu brinco com eles que eu saía pelas ruas de madrugada, e sentava pelas 
sarjetas por aí, pelas calçadas, pelo chão, com esses meninos, conversando 
com eles, né? Agora eles são trazidos para nós. Então eu brinco, né? Já tive 
que correr muito atrás de você na rua, né? (FUNDADOR 2, CT2) 

 

 Portanto, além de atingir públicos que antes a instituição não alcançava, 

também divulga o trabalho realizado para além do município em que a CT está 

alocada. Apresentar o trabalho realizado pelas CTs é uma das estratégias do COED 

para aproximar essas instituições da rede do território, permitindo assim trabalhos 

conjuntos. Mas, para além disso, a divulgação da CT para além do público que se 

costumava alcançar parece atenuar a preocupação da instituição em conseguir 

envolver novas pessoas para realizarem o acolhimento dentro da CTs. Estas pessoas 

são encaminhadas, havendo transferências de recursos condicionados, o que 

facilitaria a continuidade do trabalho. Percebe-se que, mesmo a CT2 sendo uma 

grande entidade do campo, ainda assim havia um trabalho para buscar pessoas 

dispostas a se internarem. Uma hipótese é que, para instituições menores, essa 

divulgação do trabalho por conta da parceria com o poder público pode ser 

fundamental para a continuidade do trabalho.  

 A segunda dimensão trabalhada refere-se às mudanças observadas com o 

Programa Recomeço. Destaca-se: a) investimento em recursos humanos. Ambas as 

CTs perceberam esse aumento. Inclusive, esse achado se relaciona com a fala dos 

entrevistados da COED, em relação ao foco no aumento do efetivo de profissionais 

que trabalham nessas instituições, sendo esta uma forma de romper com práticas 

tradicionais das CTs. Essa estratégia faz parte das ações de reordenamento da nova 

gestão. Como visto, esse investimento refere-se ao incentivo da COED para que 

esses serviços contratem profissionais de nível superior e/ou profissionais que 

exerçam funções que, em geral, são realizadas pelos internos nas Comunidades 
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como forma de trabalho terapêutico, ou laborterapia. Exemplos dessas funções são: 

limpeza da instituição; serviços na cozinha; serviços gerais.  

Antes a gente tinha um grupo de profissionais. Agora já está mais elaborado, 
tem um grupo maior, né? Isso também foi ajudando. (FUNDADOR 2, CT2) 

 
Nós investimos muito em recursos humanos, né? Nós trouxemos o 
psicopedagogo, nós trouxemos cozinheira. Eu ainda traria faxineira, eu ainda 
traria... eu traria muita gente para dentro da Comunidade. (FUNDADOR 1, 
CT1) 

  

A segunda categoria refere-se: b) olhar mais técnico. Ao serem perguntados 

sobre quais mudanças eles observaram durante esse período, as duas Comunidades 

apontaram os aumentos das capacitações ofertadas e o incentivo para que os 

serviços direcionassem suas energias para a formação de seus profissionais. Para o 

fundador da CT1, houve uma “imersão técnica" e, apesar de sempre ter prezado pela 

tecnicidade, agora há a exigência da Coordenadoria. Para a CT2, há um 

direcionamento para a formação da equipe, buscando-se mais cursos e capacitações. 

Segundo seu fundador: “[...] no decorrer de todo este processo, nossa equipe toda 

passou por uma capacitação e tal”.  

 Essas mudanças apontadas pelas CTs pesquisadas vão de encontro com o 

objetivo do reordenamento impulsionado a partir da nova gestão, em 2019. Muitas das 

ações desse reordenamento provocado pela COED são voltadas para rebater as 

críticas de diversos setores do campo, contrários às CTs, que se materializam em 

resistências no processo de articulação da rede do território. Percebe-se que o 

entendimento das CTs de proteção do estado contra críticas como uma vantagem da 

entrada no Programa Recomeço faz parte de uma estratégia da COED para diminuir 

essas resistências. Incentiva-se mudanças nos pontos mais sensíveis do trabalho das 

CTs como, por exemplo, trabalho terapêutico, profissionais sem nível superior ou não 

capacitados, falta de fiscalização e regulação e ausência de comprovações técnicas 

da eficácia do trabalho em CTs.  

 A terceira categoria: c) burocratização do trabalho. Esta surgiu de maneira 

unilateral, apenas da CT2. A burocratização do trabalho foi percebida pelo fundador 

ao comparar o início do Programa, em 2013, à situação atual. Sua interpretação sobre 

o aumento da burocratização não apresentou um tom negativo, mas sim uma 

observação, ou apontamento, das mudanças percebidas a partir de 2019:  

O que a gente percebe é que, assim, quando começou, em questão de 
documentação, era assim mais simples. Está aperfeiçoando, porque a 



160 
 

demanda, né? Ou o investimento que tem, está exigindo isso. (FUNDADOR 2, 
CT2)  

  

Nesse contexto, entende-se que a CT1 não apresentou a mesma interpretação 

sobre o aumento da burocratização, pois sua entrada no Programa foi realizada 

juntamente com a nova gestão. Portanto, não houve margem para essa percepção. 

Entretanto, cabe ressaltar a importância analítica dessa categoria, ainda mais se 

considerarmos a preocupação apontada pela coordenação da COED na criação de 

indicadores que balizam o trabalho e os resultados das CTs vinculadas ao Programa 

Recomeço. O aumento da burocratização está relacionado ao aumento do 

acompanhamento e da fiscalização desses serviços, visto que, antes da nova gestão, 

as CTs não possuíam relação direta com o estado, prestando contas apenas para a 

FEBRACT, em um regime fiscalizatório no formato de checklist.  

A última categoria diz respeito a: d) aumento de controle institucional. Esta 

também só foi citado pela CT2. Acredita-se que pelo mesmo motivo apontado 

anteriormente. Para seu fundador, perder-se autonomia ao ser incluído em uma rede, 

mas esse processo seria benéfico, pois auxiliaria na melhoria do resultado que se 

pretende alcançar, que é o resultado no indivíduo:  

Aí você pergunta, vocês perderam autonomia? É claro que sim, porque não 
queira. Nós hoje somos, abre aspas, controlados de certa forma por essa rede 
em que estamos inseridos, né? Contudo, nós entendemos ser benéfico muitas  
dessas interferências, né? Muitas dessas somatórias dão o resultado final. 
Então o que a gente soma? É o resultado no indivíduo que nós buscamos 
alcançar. Se o controle que estão tendo, por exemplo, a exigência que estão 
tendo, é para a melhoria, então a gente aplaude e abraça, com toda alegria, 
estamos abertos. (FUNDADOR 2, CT2). 

 

 Facilmente, poderia se interpretar que a fala se refere a entrada em um 

programa de governo, que inclui o recebimento de recursos públicos e a imposição de 

certos requisitos e condicionalidades. Entretanto, essa fala surgiu da pergunta sobre 

as principais mudanças percebidas com a nova gestão da COED. E, além disso, 

soma-se a essa interpretação o relato dos diversos entrevistados, em especial da 

COED, sobre a falta de controle sobre essas instituições e a ausência do estado nesse 

processo. Portanto, o aumento do controle e das exigências são percebidos como 

uma forma de auxiliar a CT a atingir melhorias nos resultados. Essas exigências 

relacionam-se com a busca da nova gestão em realizar um trabalho técnico, de 

maneira que auxilie na quebra das resistências com as CTs. Sendo assim, é um 

trabalho que busca diferenciar as CTs conveniadas ao Recomeço, das demais CTs 

presentes no país. 
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5.4.   Discussão dos resultados 

 

Por meio da análise dos resultados destacados nas seções anteriores, 

observa-se que a ausência do estado no papel de regulação e fiscalização da política 

trouxe consequências e desafios no momento da implantação de diretrizes para as 

CTs vinculadas ao Programa Recomeço.  As CTs não reconheciam o papel do estado, 

tendo a FEBRACT o papel de centralidade no Programa. A partir de 2019, caminha-

se para uma transformação das práticas da COED, por meio do reordenamento das 

ações do programa estadual, com definição de parâmetros mínimos de trabalho para 

as CTs e mudanças no modelo de fiscalização. Dessa forma, almeja-se incentivar a 

profissionalização das CTs e tornar a perspectiva técnica como protagonista do 

modelo terapêutico dessas instituições. 

Além disso, outro desafio para a implementação dessa política envolve a 

relação complexa com a rede de atenção psicossocial do território. Percebe-se que 

as disputas entre modelos de intervenção se refletem não só no nível da formulação 

dessa política pública, mas nas relações entre os atores no nível da implementação. 

No trabalho de Machado (2011) é possível observar essas tensões no nível da 

implementação da política. Ao revelar o ponto de vista dos profissionais da ponta dos 

dois serviços, o CAPS e a CT, a autora destaca a contraposição dos modelos de 

intervenção. Nesse caso, a CT interpreta seu trabalho como um modelo de oposição 

aos CAPS, pois realmente “resolveria o problema”, através do desenvolvimento do 

controle próprio da doença pelo indivíduo, da presença de Deus e da reeducação para 

a vida em sociedade (MACHADO, 2011). Além disso, tecem-se críticas à fragilidade 

da rede pública e à precariedade dos vínculos de trabalho dos profissionais de saúde, 

sendo estes compreendidos como profissionais que só trabalham “por dinheiro”, 

enquanto os que trabalham na CT o fariam “por amor”, como uma missão de Deus 

(MACHADO, 2011, p. 63 a 64). 

No âmbito desta pesquisa de mestrado, observou-se, durante as entrevistas 

com as CTs, que os relatos referentes à rede do território também revelam disputas 

sobre os modelos de atenção aos usuários de SPAs. Dessa forma, as CTs apontam 

que existem pessoas que demandam acolhimento e que, portanto, existiriam “perfis” 

que não conseguiriam realizar acompanhamento nos CAPS. Além disso, em relação 
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à articulação com os serviços do território, as entrevistas com as CTs revelam 

discursos com um tom de “queixa”, no sentido que há uma tentativa por parte das CTs 

para seguirem as orientações da COED, mas as resistências impedem essa 

articulação. O vínculo com um programa estadual demanda das CTs o cumprimento 

de determinadas regras, como referenciar-se no CAPS e trabalhar de maneira 

conjunta com os serviços de assistência social. Os incentivos para estas articulações 

aparentam estar atrelados a entrada no programa estadual, mais especificamente 

após o início da nova gestão.  Ao destacar as vantagens observadas pelas CTs por 

meio da vinculação com o estado, a articulação em rede aparece como uma das 

categorias identificadas nas entrevistas. Dessa forma, por meio dos relatos dos 

fundadores, é possível observar que o olhar desses atores era restrito às dinâmicas 

da própria instituição ou entidade, não havendo interesse de trabalhos conjuntos com 

a rede do território. Esse olhar passa a se transformar a partir da percepção de que 

há um incentivo e, ao mesmo tempo, uma proteção do estado, para que as CTs 

pesquisadas busquem uma aproximação com essa rede. 

O estado busca conscientizar as CTs da necessidade estratégias que visem 

vencer as barreiras encontradas na interação com a rede. Uma dessas estratégias diz 

respeito a divulgaçao do trabalho das CTs. Dessa forma, a ideia da nova gestão da 

COED é de que as CTs convidem a rede para encontros informais, como cafés da 

manhã, para que assim se construa uma relação. Mesmo reconhecendo que possa 

haver recusas a esses convites, o estado propõe que as CTs insistam nessa relação, 

pois esta construção é complexa e exige um cuidado especial. Nesse sentido, 

entende-se que a percepção das CTs pesquisadas sobre a vontade unilateral de 

construir esse relacionamento possa ter sido amplificada por meio de tentativas de 

aproximação frustradas, que emergiram do incentivo da COED, a partir de 2019. 

 

E aí, qual é a reflexão que eu trazia para as Comunidades ... assim, enquanto 
a gente não tiver claro como é que a gente trabalha, conseguir mostrar a 
metodologia, o programa, a equipe e o que acontece dentro de uma 
Comunidade Terapêutica do Programa Recomeço, vai ser difícil. [E1a] 

 
Então, nós temos que chamar. Vocês já pensaram em marcar um café da 
manhã dentro da Comunidade e chamar o CAPS? Agora é isso, como é uma 
relação que ela não foi construída há muitos anos, então você precisa chamar 
uma vez, duas vezes. As pessoas não vão, ou vão prontas para criticar. Então 
é complexo essa construção, né? [E1b] 
 

Umas das estratégias utilizadas pelo estado para incentivar as CTs a 

realizarem esses encontros se desenhou na apresentação das principais críticas do 
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campo contra esses serviços, na tentativa de sensibilizá-las. Como visto 

anteriormente, o MRAI foi construído de maneira conjunta, incluindo tanto diversos 

atores da rede, quanto as CTs conveniadas ao Recomeço. O entrevistado E1a aponta 

que, assim que começaram a provocar as discussões para a construção desse 

documento, logo se enviou um questionário para a rede, com o intuito de questioná-

los sobre as suas percepções em relação as CTs. A COED buscou a opinião de atores 

contrários às CTs para utilizá-las como instrumento capaz de sensibilizá-las, 

demonstrando que as percepções que circundam sobre as mesmas são equivocadas 

e, portanto, faltaria conhecimento sobre o modelo terapêutico e as práticas 

empregadas. 

 Os encontros informais, como cafés da manhã, que partiriam de convites da 

própria CT, poderiam facilitar a construção dessa relação, permitindo desmantelar 

percepções prévias. Essa estratégia de sensibilizar as CTs também auxiliou na 

aceitação do MRAI, visto que este documento viria para auxiliá-las a responder às 

críticas do campo. Dessa forma, a COED entende que há dois motivos principais para 

essas críticas: falta de conhecimento sobre as CTs e questões ideológicas: 

Então, quando eu pedi para preencher, as coordenadorias de saúde mental, 
algumas, preencheram e eu mostrei para eles: “ó, é isso aqui que eles acham 
das Comunidades”. Aí um bando de gente criticando, não é? Aí eu falava, tem 
duas razões principais para isso, e a primeira é que não necessariamente eles 
conhecem a Comunidade internamente, então precisa começar a promover. 
Oh, marca um café e vem aqui conhecer a Comunidade, a gente queria te 
apresentar e apresentar o programa. Claro que não é romântico, né? Você tem 
um histórico de luta, né? Você tem uma luta antimanicomial, uma luta 
importantíssima que tem uma relação forte com as Comunidades. Mas muito 
por falta de, na minha opinião, de regulação. [E1a] 

 

Na visão do entrevistado, essas resistências surgem devido à falta de 

regulação das CTs, que culminaram em um terreno fértil para críticas a esses serviços. 

Como visto anteriormente, a relação complexa com a rede faz parte dos desafios 

encontrados pela nova gestão da COED e fez parte das ações de reordenamento 

colocadas em prática a partir de 2019. E, assim como as CTs, o estado também 

identificou divergências entre os territórios. No caso das CTs pesquisadas, as duas 

identificaram problemas de integração no município, sendo estes motivados por 

razões ideológicas. A COED, entretanto, aponta que os municípios possuem maneiras 

diferentes de entenderem as CTs, podendo existir mais ou menos resistências a 

depender do local em que as estão alocadas. Para lidar com essas clivagens de 

percepções sobre estas intuições, a COED investiu em reuniões para aproximar as 

CTs da rede. Mas, como destacado anteriormente, este investimento focou-se nas 
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CTs, visto que não há governabilidade em relação aos outros serviços. Mesmo assim, 

durante as entrevistas, destacou-se as tentativas de aproximação do estado com a 

rede, como os CAPS de referência. 

É possível perceber que o estado realiza o papel de mediador dos conflitos 

entre a rede e as CTs. Isso explica a visão que as CTs têm sobre as vantagens em 

participar do Programa Recomeço. Esta defesa é um dos pontos positivos percebidos 

pelas CTs pesquisadas ao longo das entrevistas. Durante a entrevista com o 

assistente social do CAPS, destacou-se a contribuição dessas visitas nas CTs do 

Programa Recomeço. Estes encontros permitiram que o profissional conhecesse o 

trabalho terapêutico e os profissionais que ali atuavam, transformando sua visão sobre 

esse espaço:  

Nós fomos muito bem recebidos nessa Comunidade. É bem legítima mesmo. 
Quebrou um pouco a visão que eu tinha sim, em relação à Comunidade. O 
trabalho terapêutico que eles fazem é sensacional mesmo, né? O espaço, a 
equipe terapêutica, o trabalho em si, o respeito, né? Pelas religiões. Porque eu 
acho que é o que pega nas Comunidades Terapêuticas, né? [CAPS 1] 

 

Essas visitas, incentivadas pela COED, permitiram quebrar a visão inicial das 

CTs, reconhecendo sua legitimidade ao encontrar um trabalho terapêutico, com 

equipe e espaço adequado, além de respeito à religião. Como destacado pelo 

profissional CAPS 1, este é um tópico sensível ao tratar sobre CTs.  A COED destaca 

as diferenças entre as instituições religiosas e não religiosas, e as dificuldades 

encontradas para sua regulação. As organizações religiosas exerceriam maior 

controle sobre os técnicos, centralizando o poder de decisão da instituição em figuras 

que representam os valores religiosos desses espaços. As consequências se 

apresentariam em embates do estado com os líderes dessas instituições religiosas e 

em dificuldades para que os técnicos dessas CTs sigam as diretrizes impostas pela 

COED, devido ao alto grau de controle sob seus trabalhos. Nesse sentido, o estado 

busca romper com as práticas tradicionais das CTs do Programa Recomeço para que 

o saber técnico consiga protagonismo nesses espaços.  

As federações de CTs parecem cumprir um importante papel, auxiliando o 

estado a transformar as práticas das CTs, de maneira que estas se adequem às 

exigências necessárias para a transferência de recursos públicos. Ao observar as 

federações estaduais do Rio Grande do Sul, Barroso (2020) aponta que estas se 

mostraram atores importantes ao articularem com atores governamentais e com 

outros representantes de CTs no estado. Exemplo dessa importância é exemplificado 
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pela autora ao observar a relação do Ministério Público com as CTs da região 

estudada. As federações são apontadas como colaboradoras do processo de 

regularização das CTs, auxiliando na adequação e na separação daquelas entidades 

que têm “boas intenções das que não têm” (BARROSO, 2020, p. 86). Ao mesmo 

tempo, os profissionais do Ministério Público se mostram mais tolerantes às CTs 

existentes, visto que aparenta existir um engajamento comum em torno de resolver o 

“problema das drogas” (BARROSO, 2020).  

Nesse contexto, parece haver uma pactuação entre os atores governamentais 

e não governamentais para que se chegue a um meio termo para os dois lados:    

“Mesmo que a burocracia estatal imponha certas condições a essas instituições para 

conceder financiamento público, também é preciso abrir concessões para incluir as 

CTs na rede de serviços vigentes” (BARROSO, 2020, p. 168). No caso das CTs do 

Programa Recomeço, a COED também busca essa articulação com a FEBRACT, de 

maneira que a entidade auxilie na implementação das novas diretrizes. A 

transformação do modelo de fiscalização para supervisão parece cumprir esse 

objetivo. Portanto, muda-se o caráter dos profissionais que realizarão as supervisões 

nas CTs, de maneira que auxilie as instituições a se adequarem às práticas impostas 

pelo estado. Para o supervisor 2, no momento das visitas as CTs, há um trabalho 

conjunto com os coordenadores e gestores das instituições para que essas 

organizações tenham um trabalho mais profissionalizado: “A FEBRACT vem também 

de um berço religioso, mas tem a ciência aí como um diferencial e uma aliada das 

Comunidades Terapêuticas para fazer essa transformação aí no cenário das CTs”.  

A FEBRACT então assume o papel de auxiliar o estado a modificar as práticas 

das CTs, de acordo com as novas determinações pactuadas no MRAI. Além da 

mudança para o modelo de supervisão, a COED também investiu em capacitações 

para os profissionais das CTs, socioeducadores e os próprios gestores. Inclusive, ao 

longo dessa pesquisa foi possível acompanhar uma destas capacitações, que 

ocorreram com os profissionais de serviço social e de psicologia, em dois municípios 

do estado de São Paulo. As capacitações fazem parte das metas estipuladas no edital 

para a OSC gestora das vagas do Programa Recomeço, que no caso é a FEBRACT. 

A entidade possui como uma das metas estipuladas pelo edital a obrigatoriedade de 

realizar, em doze meses, quatro ações de capacitação e aprimoramento profissional; 

100% dos profissionais de nível superior capacitados; e 70% dos profissionais de nível 

médio de cada serviço capacitados (FEBRACT, 2019). 
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 No Relatório Anual de 2019, onde a FEBRACT presta conta sobre as atividades 

realizada do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, é indicado o não 

cumprimento de capacitações para os profissionais de nível médio, sendo estas uma 

das atividades marcadas para 2020 (FEBRACT, 2019). As capacitações aparecem 

como um importante instrumento, utilizadas pelas entidades do campo, para adequar 

as CTs às normas vigentes e para atualizar as práticas desses serviços.  Barroso 

(2020) participou dos cursos de capacitação promovidos por duas federações 

atuantes no Rio Grande do Sul. Essa experiência permitiu que a autora observasse 

quais eram as principais finalidades das federações ao promover esses encontros. A 

autora aponta que as capacitações auxiliam as CTs a se adequarem às novas 

regulamentações relacionadas ao seu funcionamento, assim como a se prepararem 

para participar de editais públicos. 

As capacitações também serviriam para promover a qualificação e a 

atualização dos trabalhadores das CTs, e como fonte de renda para as federações 

(BARROSO, 2020). A autora observa que, é recorrente o reconhecimento do limite da 

“antiga CT”. Dessa forma, os organizadores sugerem que os participantes dos cursos 

implantem novas ferramentas, linguagens e práticas nas instituições, que se 

aproximem do entendimento do que é uma “verdadeira CT” (BARROSO, 2020). Para 

Perrone (2014), existe um grande número de “supostas CTs” que não atendem os 

requisitos mínimos de funcionamento e, portanto, não devem ser denominadas sob o 

nome de CT. Para o autor, o histórico e a essência do trabalho em uma “legítima CT” 

se diferenciam do que são encontrados nas denúncias contra esses serviços 

(PERRONE, 2014). Fracasso (2017) destaca que a própria nomenclatura 

“Comunidades Terapêuticas” é utilizada de maneira indiscriminada por centros de 

recuperação e clínicas, sem possuir os elementos essenciais, nem as características 

necessárias para assim serem reconhecidos.  

 Essa distinção entre as CTs busca separar as instituições existentes, que 

poderiam, ou não, receber recursos públicos. Barroso (2020) aponta que há uma 

diferenciação entre as CTs cujos trabalhadores são qualificados, que seguem os 

novos direcionamentos das políticas sobre drogas, e que, portanto, podem 

estabelecer parcerias com órgãos públicos, e aquelas que não buscam essa 

atualização e que poderiam ser fechadas pelos atores governamentais. Dessa forma, 

as capacitações seriam uma forma de homogeneizar os conceitos e as práticas de 

atenção nas CTs e de controlar as possíveis arbitrariedades existentes, resultando na 
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transformação do perfil das CTs e na criação de uma nova visão sobre essas 

instituições (BARROSO, 2020).  

A homogeneização e padronização das práticas nas CTs também aparecem 

na pesquisa nacional realizada pelo IPEA (2017).  Pires (2018) destaca que este é um 

dos achados mais proeminentes da dita pesquisa, pois demonstra uma forte 

convergência em direção a um padrão terapêutico comum, adotando metodologias e 

atividades cotidianas muito semelhantes. O grau de padronização encontrado entre 

as CTs vai desde aspectos físicos da instituição – como a média de vagas por 

dormitório – até as práticas terapêuticas adotadas e as formas de financiamento 

(IPEA, 2017). Como aponta Pires (2018), superaram-se as expectativas iniciais de 

que haveria uma diferenciação e heterogeneidade de práticas, formas de atuação, 

métodos e recursos de tratamento entre as CTs brasileiras. A pesquisa do IPEA (2017) 

também aponta os cursos de capacitação como características que compõem o 

processo de padronização e profissionalização do funcionamento das CTs. Entre os 

cursos destacados, insere-se inclusive os que têm a articulação de atores ligados ao 

Programa Recomeço, como o psiquiatra Ronaldo Laranjeira (IPEA, 2017). 

 A COED também expressou, durante as entrevistas, uma visão semelhante de 

diferenciação sobre as CTs verdadeiras, contra as que seriam “clandestinas”. Para o 

entrevistado E1a, o MRAI é importante para ajudar a tipificar e regular esses espaços, 

pois: “[...] qualquer pessoa hoje aluga um espaço e fala que aqui é uma Comunidade 

Terapêutica, por isso a importância de regular”. Para ele, muitos serviços se 

denominam CTs, mas não são: “Não tem lá um profissional, todo mundo é voluntário, 

você não tem formação superior e etc. Então você não está respondendo às 

exigências do MRAI” [E1a]. Inclusive, o entrevistado ressaltou que provocou as CTs 

do Programa Recomeço a trocarem o nome, para assim aumentar a receptividade 

com o serviço: “[...]tanto é que eu fiz muitas provocações, talvez as aqui do Programa 

Recomeço deveriam mudar de nome. Não devia chamar Comunidade Terapêutica, 

vamos dar outro nome aqui.” [E1a]. 

 A mudança da nomenclatura seria uma tentativa da COED de afastar as CTs 

vinculadas ao Programa Recomeço do histórico de formação dessas instituições, 

atreladas a sua denominação. Durante as capacitações e encontros, o estado também 

vem trabalhando na metodologia terapêutica dessas instituições, como, por exemplo, 

no tripé: espiritualidade-disciplina-trabalho. O entrevistado E2a ressalta que discute 

com os profissionais que atuam nas CTs sobre o significado da espiritualidade e a 
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obrigatoriedade das atividades religiosas, como as missas: “Nesse processo todo, 

afinal de contas o estado é laico e ele não vai poder pagar por uma religião. Então eu 

uso um subterfúgio, o termo espiritualidade.” [E2a]. 

Nesse contexto, o trabalho com os técnicos é reforçado durante essas 

capacitações. O entrevistado E2a ressalta: “[...] a gente tinha que abraçar o técnico e 

dizer: olha, rompa com esse modelo. Você foi formado para isso. Você tem 

conhecimento, vamos trabalhar com o seu conhecimento?”. Por isso, a COED 

começou a articular com os conselhos profissionais, como o de psicologia e o de 

serviço social. Essa se configurou como uma das mudanças após 2019. Quando a 

gestão iniciou, a falta de articulação com os conselhos profissionais foi relatada como 

um dos desafios enfrentado pelo Programa Recomeço.  

Nas últimas entrevistas realizadas com a COED, o entrevistado ressalta que o 

conselho de psicologia se ofereceu para realizar trabalhos conjuntos, sendo isso 

resultado desse processo de regulação: “Porque nós vamos dando esse 

embasamento, eles vão aceitando, eles vão falando: pera aí, o estado está apontando 

corretamente” [E2b]. Além da articulação com os conselhos profissionais, a COED 

também procurou realizar uma parceria com o SENAC para ofertar capacitações de 

compartilhamento de “boas práticas”. Assim, procurou-se dividir os profissionais em 

turmas distintas, com capacitações para o administrativo, para os gestores, para a 

dupla psicossocial e para os socioeducadores.  

A ideia era que a COED discutisse o currículo das capacitações, enquanto o 

SENAC implementaria essas capacitações em diferentes polos: “[...] então, ao invés 

do cara ouvir do estado exclusivamente, vai ouvir de uma Comunidade aqui, que é 

muito longe da dele” [E1a]. Esses encontros ocorreram no ano de 2019 e começo de 

2020, mas, por conta da pandemia, teve que ser paralisado. Além de investir na 

capacitação técnica dos profissionais para romper com práticas consideradas avessas 

às diretrizes determinadas pelo estado, a COED investe também na contratação de 

profissionais de nível superior para atuar no lugar dos tradicionais conselheiros e/ou 

monitores de CTs. Essas ações fazem parte do reordenamento da nova gestão, com 

a troca da nomenclatura para socioeducadores. 

A COED então busca incentivar as CTs a contratarem profissionais com nível 

superior, para assim modificar o perfil desses profissionais. Segundo E2a, eles 

realizam discussões com as CTs a fim de questionar o currículo desses profissionais: 

“[...] não me importa se ele é uma pessoa que fez uso de drogas, eu quero saber do 
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currículo’’.  O entrevistado relatou que, quando falava sobre o assunto, os profissionais 

se assustavam, pois muitos deles, que atuam como psicólogos e assistentes sociais 

dentro dessas instituições, são pessoas que já fizeram uso problemático de álcool 

e/ou outras drogas e residiram em CTs. Mesmo assim, o entrevistado apontou que 

reforçava que a contratação deveria levar em conta a formação acadêmica para atuar 

na área: “[...] eu falo, você tem que ser contratado. Seu currículo não é quantas pedras 

de crack você fumou, não é por quantas carreiras de cocaína você cheirou, seu 

currículo diz respeito a sua formação.” [E1a]. Pode-se observar, durante as 

capacitações que foram acompanhadas ao longo dessa pesquisa, nas cidades de São 

Paulo e Ribeirão Preto, a utilização dessa frase pela COED perante os profissionais. 

Ela foi utilizada como uma forma de reforçar o trabalho desenvolvido pela equipe 

técnica, sendo esta a única razão para que o estado invista em CTs. 

A visão da COED sobre a função dos socioeducadores é compartilhada em 

outras regiões do país, em capacitações oferecidas por federações do campo das 

CTs. Como é possível observar na tese de Barroso (2020), onde a autora aponta que, 

durante as capacitações, um dos palestrantes do curso e dirigente de CT destaca que 

a contratação dos monitores deve levar em conta seu currículo e a presença de cursos 

de uma das federações de CTs. Mesmo se mantendo a necessidade de um monitor 

que tenha feito uso de SPAs e que tenha realizado tratamento em CTs, este não é 

mais o único requisito para a contratação (BARROSO, 2020). Assim como o Programa 

Recomeço, Barroso (2020) observa que, nas capacitações oferecidas pelas 

federações estaduais do Rio Grande de Sul, enfatiza-se a espiritualidade, em 

detrimento da religião. Os palestrantes também buscam qualificar as atividades 

realizadas pelo acolhido, sem descaracterizar o modelo de CTs. Dessa forma, a 

laborterapia passa a ser chamada como “atividades práticas” que englobariam as 

atividades de autocuidado e de capacitação dos acolhidos (BARROSO, 2020).  

A disciplina também é uma metodologia terapêutica que recebe incentivos para 

ser repensada, visto que as punições aplicadas aos acolhidos são vistas pelos órgãos 

públicos como situações de discriminação, humilhação (BARROSO, 2020). Percebe-

se que estas mudanças buscam auxiliar as CTs no âmbito das políticas públicas e no 

desenvolvimento do novo modelo de CTs, propostos pelos representantes políticos. 

Este caminho é observado no âmbito do Programa Recomeço, nas tentativas de 

retirar o protagonismo do modelo terapêutico das CTs da espiritualidade. Por mais 

que as atividades de laborterapia não sejam o foco das ações de reordenamento, 
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percebe-se que estas também estão sob atenção da COED, visto que houve o 

desligamento de instituições que utilizam esta prática de maneira arbitrária e abusiva.  

 A individualização do tratamento também é percebida por Barroso (2020) como 

um dos elementos enfatizados pelas federações como intrínsecos a “verdadeira CT”. 

A autora destaca que, para concorrer aos editais públicos, as instituições deveriam ter 

um “Projeto Terapêutico” para cada acolhido, onde define-se a suas necessidades 

particulares e de quais atividades específicas ele participaria. Barroso (2020) aponta 

que esse instrumento pode possibilitar a desenvoltura de uma linguagem comum para 

participação da rede de atenção psicossocial. Nesse sentido, para as CTs do 

Recomeço, há a obrigatoriedade do PAS. Mesmo não sendo utilizado como uma 

forma de comunicação com a rede, o PAS condiciona as altas qualificadas dentro do 

Programa, o que permite a avaliação da efetividade do trabalho pelo estado, e até 

pela própria CT. Assim como permite a aproximação com um instrumento comum 

dentro dos serviços públicos de atenção psicossocial, se assemelhando às práticas 

desenvolvidas dentro das políticas públicas a qual pertence.  

Entretanto, percebe-se que essa imposição de um modelo de CT que se 

assemelhe às exigências para os serviços públicos cria uma resistência contra as 

federações. Como observa Barroso (2021), ao analisar as lives realizadas pelas 

federações no período da pandemia de Covid-19. A autora destaca três pontos que 

expõem os dissensos entre estes atores: proposição de uma atividade alternativa ao 

exercício da espiritualidade; incorporação da lógica técnico-científica no cotidiano das 

CTs, que se apresenta por meio da importância dada aos profissionais de nível 

superior, da aceitação de novas propostas terapêuticas e da ciência; e percepção das 

CTs em relação ao acolhido, incentivando, ou não, ações que promovam sua 

autonomia (BARROSO, 2021, p. 104). Esses pontos são trabalhados pela COED, no 

âmbito do Programa Recomeço, o que revela que esse movimento de atualização de 

práticas está sendo revisto pelo campo das CTs, em meio a dissensos e debates.  

Visão semelhante foi apontada durante a participação nos cursos de duas 

federações estudadas por Barroso (2020), que chamou atenção para as resistências 

presentes nessas capacitações. A autora destaca que as CTs podem não conseguir 

capacitar seus profissionais por escassez de recursos financeiros, falta de equipe para 

repor quando alguns fazem as capacitações, ou por não considerar necessário 

modificar as práticas institucionais. Barroso (2020) explicita que, um dos 

representantes da Federação Esperança enfatizou, no começo do curso, que quem 
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não deseja se adequar, considera a federação um problema, pois a federação deseja 

que as CTs se regularizem e, portanto, insiste nisso. Percebe-se que as federações 

se unem para se contrapor aos críticos do modelo de CT, mas também expressam 

publicamente as fissuras entre si, à medida que se fortalecem e se aproximam do 

Estado (BARROSO, 2021).  

Destaca-se também o papel da FEBRACT, que durante as lives analisadas por 

Barroso (2021) apareceu como um ator disposto a acatar recomendações que 

implicam a revisão do modelo de CTs, diferentemente das outras federações. A 

FEBRACT já é uma federação reconhecida por sua ação pioneira no campo, sendo 

uma das primeiras a implementar uma normatização e realizar cursos para ministrar 

conhecimentos básicos aos membros das CTs e a todos que trabalhavam com 

programas de prevenção ao uso de drogas (FRACASSO, 2017). Entretanto, o que 

chama atenção é que as ações da FEBRACT estão mais próximas à perspectiva 

técnico-burocrática, defendida pelo estado, do que da perspectiva mais tradicional-

religiosa (BARROSO, 2021). 

 Apesar disso, a COED relatou, durante as entrevistas, dificuldades com a 

federação e resistências iniciais. O entrevistado E2b destaca: “A própria FEBRACT 

sofreu muito com esse processo, porque eles tinham como se o poder deles estivesse 

sendo retirado e eles tiveram aquele sofrimento todo”. Ao longo da pandemia, em uma 

das lives protagonizadas pela federação, um dos palestrantes apresentou opiniões 

contrárias ao estado, defendendo que os familiares fossem visitar os acolhidos neste 

período de isolamento. O entrevistado E2a relatou que as CTs reuniam os acolhidos 

para assistir esses encontros, o que causou desconforto nas instituições: “[...] eles 

começaram a fazer muita live, e live com posicionamentos contrários ao olhar do 

estado”. Como essas visitas haviam sido proibidas pela COED no período da 

pandemia, houve um desencontro de informações passados pela federação e pelas 

CTs aos acolhidos, criando um conflito na ponta desses serviços: “[...] começou a 

conflitar com as próprias Comunidades. Inclusive ficaram contra eles e ao nosso lado” 

[E2a].  

Além disso, no início da gestão, durante as primeiras reuniões com a 

federação, houve um embate forte ao questionar a periodicidade da supervisão do 

estado na OSC gestora: “E na primeira reunião que eu tive com a FEBRACT, a pessoa 

que era o coordenador ele grita comigo. E eu tinha feito uma pergunta muito básica, 

né?” [E2a].  O entrevistado aponta que: “achavam que nós queríamos acabar com o 
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Programa” [E2a]. Em resposta, a COED ameaçou realizar outro chamamento público, 

o que retiraria a FEBRACT da gestão das vagas do Programa Recomeço. Entretanto, 

segundo E1a: “Você precisa de uma instituição que tenha experiência na função, né? 

[...] Você precisa provar que tem bastante tempo de experiência, então é complexo 

fazer essa mudança, né?”.  

Cabe destacar que, das oito instituições que concorreram ao edital de 2017, 

seis foram reprovadas com 0 pontos por não contemplarem as 1.335 vagas 

distribuídas por todo o Estado de São Paulo e não apresentarem Plano de 

Gerenciamento de toda a rede de acolhimento social do Programa Recomeço. Uma 

das OSCs conseguiu 7 pontos, mas foi reprovada por não apresentar o cronograma, 

descrição e metodologia das atividades de Gestão do Programa. E a FEBRACT 

pontuou 115 e foi aprovada por cumprir plenamente todos os itens dos critérios de 

avaliação, com exceção de um item não obrigatório (SÃO PAULO, 2017c). Portanto, 

o rompimento com a FEBRACT se apresenta como um cenário complexo para COED, 

visto que é uma federação que possui um alinhamento maior com as percepções do 

estado e pela experiência da instituição no campo das CTs, que se mostrou superior 

às demais entidades que buscavam um convênio com o estado de São Paulo.  

 A FEBRACT aparece como um ator importante que interfere na relação das 

CTs com a rede e com o próprio estado. Como visto pela literatura mencionada nos 

parágrafos anteriores, as federações aparecem como atores capazes de auxiliar as 

CTs a se adequarem às exigências para o recebimento de recursos públicos. Durante 

as capacitações e cursos ofertados por estas entidades é que se trabalham as 

diferenciações entre as “verdadeiras CT” e as que não buscam se atualizar. O novo 

modelo de supervisão implantado pela COED também parece desempenhar esse 

papel, ao pactuar metas com as CTs vinculadas ao Programa Recomeço e oferecer 

ajuda para cumpri-las. Percebe-se que a COED busca diminuir o poder da FEBRACT 

ao assumir uma relação direta com as CTs vinculadas ao Programa Recomeço e ao 

estipular os novos moldes de supervisão e diretrizes.  

  Esse é um caso analítico interessante, visto que, através desses resultados, 

percebe-se a relação entre a gestão e a efetividade dos objetivos pretendidos com o 

Programa Recomeço. Essas estratégias têm fomentado pactuações no território, que 

somam relações pessoais entre os atores, como as reuniões com a rede do território 

provocada pelo estado, e relações mais formais, como a pactuação do MRAI.  Pires e 

Gomide (2016) analisaram os arranjos institucionais de oito programas federais com 



173 
 

os objetivos de encontrar relações entre as diferentes dimensões de capacidades 

estatais e os diferentes tipos de resultados, assim como, identificar mecanismos que 

explicam tais relações. Neste trabalho, os autores chegam a dois achados 

importantes: a combinação de organizações profissionalizadas com mecanismos 

efetivos de coordenação intra e intergovernamentais elevam as capacidades técnico-

administrativas, acarretando melhores resultados, em termos de eficácia; a interação 

dos agentes estatais com os agentes políticos, bem como a existência e 

funcionamento de canais para a participação dos agentes da sociedade civil nos 

processos das políticas públicas trazem oportunidade para a revisão de objetivos e a 

introdução de inovações na política pública (PIRES E GOMIDE, 2016, p.141). É o que 

se observa nas interações entre a COED e as CTs. O estado de São Paulo, por meio 

da COED, investiu em reuniões e encontros que promovessem um debate para 

aprimorar as ações do Programa Recomeço. Essas ações se expandiram para 

aproximar a rede de atenção psicossocial do território das CTs, para que assim se 

reduzissem as resistências.  

Não é claro que houve uma diminuição dessas barreiras na rede, visto que as 

duas CTs pesquisadas relataram que enfrentam certas resistências. Mas ambas 

destacaram a melhoria e/ou construção dessa relação. A COED destacou a ênfase 

dada a essa articulação das CTs com a rede local, mas declara ser ações que não 

são institucionalizadas, devido à falta de governabilidade. Os profissionais do CAPS 

entrevistados destacaram que as visitas auxiliaram na mudança de percepção em 

relação a CT que foi visitada.  Para o entrevistado CAPS1: “Essa Comunidade 

Terapêutica está ligada ao Recomeço é bacana, porque a gente consegue dar 

continuidade”. O entrevistado aponta que nas CTs que não são do Programa 

Recomeço não há trabalhos conjuntos e que, muitas vezes, eles não conseguem nem 

se comunicar para saber do andamento do projeto terapêutico do usuário que está 

internado na instituição. As CTs do Recomeço: “Eles conseguem trazer o paciente 

para passar no psiquiatra porque eles já têm vínculo, porque a hora que ele sair ele 

vai ficar no CAPS AD no território dele e vai dar continuidade” [CAPS1].  

O perfil dos atores da COED e o aprendizado advindo dos encontros 

provocados pelo estado para conhecer as demandas das CTs e da rede local, nos 

permite enxergar mudanças nessa relação. Por mais que essa diferenciação parta da 

análise de um caso, ela abre portas para se pensar em mecanismos que auxiliem a 

inclusão desses serviços no trabalho da rede do território. Como visto, há um 
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movimento da gestão de 2020 para adequar as normativas formais da política do 

estado aos arranjos institucionais que se moldaram e se atualizaram a partir dessas 

relações. Um exemplo é a mudança do modelo de supervisão das CTs da saúde, que 

passariam para a responsabilidade da Secretaria estadual de Desenvolvimento 

Social. Com isso, percebe-se que os mecanismos utilizados pela nova gestão da 

COED buscaram institucionalizar um trabalho em rede que visa minimizar as 

desigualdades na entrega do serviço para os usuários de SPAs.  

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu contribuir para o debate sobre arranjos de 

implementação de políticas públicas e a interação entre atores estatais e organizações 

da sociedade civil, em particular aquelas com vínculos religiosos, como é o caso das 

Comunidades Terapêuticas. Para tanto, foram contrastadas as experiências de duas 

CTs envolvidas no Programa Recomeço, do governo do estado de São Paulo, por 

meio de uma triangulação de estratégias: entrevistas em profundidade, análise 

documental e revisão da literatura sobre o objeto, sobre a Reforma Psiquiátrica e 

sobre as lentes de análise da implementação de políticas públicas. Se, inicialmente, o 

foco recaía sobre o mapeamento das interações entre essas CTs com a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), o desenvolvimento do trabalho de campo e o 

amadurecimento das lentes analíticas levaram à caracterização dos modos de 

interação entre essas duas CTs, a Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas (FEBRACT) e a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas 

(COED) no cotidiano da implementação dos serviços. 

 Por meio da análise das entrevistas, pode-se observar que a COED não 

atuava próximo às CTs vinculadas ao Programa Recomeço. O cenário apontado se 

caracterizava por ausência de modelos de acompanhamento, como indicadores, e 

deficiência nos instrumentos de regulação, com fiscalizações sem direcionamentos e 

objetivos claros. Outro ponto que se destaca é o não cumprimento das orientações 

técnicas por parte das CTs, como a ausência de profissionais de referência. Dessa 

forma, as CTs não reconheciam o papel do estado e, inclusive, possuíam o 

entendimento que o Programa Recomeço era um programa da FEBRACT. Portanto, 

a lacuna deixada pelo estado permitiu a centralidade dessa entidade na política 
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desenhada, com funções que iam além da organização da rede de CTs conveniadas 

ao estado de São Paulo. 

A ausência de regulação das CTs é apontada, no plano nacional, pelo campo 

de saúde mental, álcool e outras drogas, destacando-se denúncias e manifestos 

contrários às CTs desde antes de 2011, quando foram incluídas na RAPS. Apenas 

em 2015, com a Resolução da CONAD, é que são definidos parâmetros para as CTs. 

Entretanto, são definições genéricas e que não tocam nos pontos mais polêmicos que 

envolvem esses serviços, como seu modelo terapêutico. Dessa forma, cabe aos 

estados e municípios a construção de formas de regulação desses serviços, para dar 

conta do desafio da atenção psicossocial aos usuários que fazem uso problemático 

de álcool e outras drogas.   

No caso estudado, a centralidade da FEBRACT acentua os desafios 

encontrados pela nova gestão da COED, em 2019, durante sua tentativa de realizar 

maior aproximação com as CTs vinculadas ao Programa Recomeço. Com isso, há 

uma transformação das práticas da COED, por meio do reordenamento das ações do 

programa estadual. Os resultados indicam transformações importantes na relação 

entre as CTs e os órgãos de regulação e fiscalização. Por meio dessas mudanças, 

investe-se em transformar as formas de regulação das CTs. Como exemplo, destaca-

se a definição de diretrizes, com o MRAI, e as mudanças no modelo de fiscalização 

das CTs vinculadas ao Programa Recomeço. O MRAI estipulou parâmetros mínimos 

para as instituições, como número de profissionais por acolhidos, além de definir 

obrigações para a entrada de usuários nas CTS – que deverá ser realizada a partir de 

encaminhamentos da rede – e a saída das instituições, através do cumprimento das 

metas estipuladas no instrumento de acompanhamento dos acolhidos. O 

desligamento das CTs do Recomeço também passou por uma transformação, com o 

estado tomando a frente dessas ações e estipulando critérios para realizá-lo.  

A mudança no modelo de supervisão complementa essas ações. A supervisão 

é dividida em três eixos: 1) gestão; 2) fiscalização e monitoramento; 3) técnico. Além 

de auxiliar as CTs a se adequarem aos novos direcionamentos da política, uma das 

preocupações da gestão da COED parece ser construir formas de justificar e 

mensurar o trabalho terapêutico das CTs. Desta forma, espera-se acompanhar a 

eficácia e o progresso do modelo terapêutico. Percebe-se que há um entendimento, 

por parte dos atores estatais, de que essas organizações precisam de ajuda para se 

profissionalizar. Por elas nascerem de uma perspectiva religiosa, dar o passo para a 
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profissionalização seria uma tarefa complexa e, portanto, seria o papel do estado 

auxiliá-las. 

 Entretanto, essa dinâmica se apresenta como conflituosa. No caso estudado, 

os atores estatais, inclusive, reconhecem que impor diretrizes a instituições que 

possuem padrões estabelecidos, com crenças e estruturas definidas, não é uma tarefa 

simples. Essas novas perspectivas de regulação causam estranhamento nas CTs, 

que acusam o estado de querer acabar com a identidade desses serviços. Esse 

sentimento é reforçado por atores do campo das CTs. Essa foi uma perspectiva 

encontrada em outras pesquisas recentes (BARROSO, 2020; 2021), o que demonstra 

a divisão presente no campo das CTs, que se apresentam clivagens do ponto de vista 

daquelas que dependem ou não do financiamento estatal para sua própria 

manutenção.  

Aponta-se para a necessidade de adaptação também do estado, que através 

de pactuações com as CTs, em especial com suas federações, inclui as 

particularidades desses serviços em documentos oficiais e editais de contratação. 

Desta forma, com o respaldo estatal, abordagens técnico-científicas e religiosos-

espirituais se misturam nas prescrições formais da política. No caso estudado, a 

COED não busca romper com as práticas religiosas dentro da CT, mas sim retirá-la 

do papel de protagonismo dentro da instituição, dando centralidade ao saber técnico 

dos profissionais, como assistentes sociais e psicólogos. Espera-se que o projeto 

terapêutico dessas instituições se guie por orientações técnicas, baseadas na ciência, 

diminuindo a interferência de aspectos morais e religiosos no cuidado ao usuário de 

SPAs. Portanto, a COED estaria preparada para encaixar todos no Programa 

Recomeço, desde que estas organizações estejam dispostas a mudar práticas e a 

avançar nas questões determinadas pelo estado.  

Outro ponto que aparece como um desafio para a implementação dessa 

política envolve a relação complexa com a rede de atenção psicossocial do território. 

O vínculo com um programa estadual demanda das CTs o cumprimento de 

determinadas regras, como referenciar-se no CAPS e realizar articulação com os 

serviços de assistência social. Entretanto, a depender do território, há mais ou menos 

barreiras para essa articulação. Os atores estatais apontam influência do papel do 

histórico de formação das CTs como um dos motivadores das resistências 

encontradas. Portanto, os municípios têm maneiras distintas de entenderem essas 

instituições como serviços de atenção aos usuários que fazem uso problemático de 
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álcool e outras drogas, havendo divergências nas articulações com a rede. Os 

facilitadores dessa relação, para a COED, são os profissionais que já circularam por 

outros serviços da rede, ou que ainda trabalham em outros locais que permitam 

conhecer e se integrar com as categorias profissionais que atuam na atenção 

psicossocial.  

Nos casos estudados, observa-se essas tensões com o território de origem. A 

CT1, até se vincular ao Programa Recomeço, não possuía trabalhos conjuntos com a 

rede pública do município, não possuía representação nos conselhos municipais e 

não recebia transferências de recursos públicos de nenhum nível de governo. A CT2 

não possuía articulação com a rede de serviços de atenção psicossocial do seu 

território, mas seu trabalho interagia com a entidade a qual faz parte. Portanto, mesmo 

com diferentes estruturas institucionais e de recursos próprios, as duas CTs 

pesquisadas apontam as dificuldades de realizar trabalhos conjuntos com o território. 

Este cenário demanda que o estado realize ações que visem aproximar os 

serviços locais, para que assim se cumpram as determinações impostas. Além das 

resistências com a rede local, há cobertura insuficiente de CAPS no estado, o que 

acentua a dificuldade de regulação das CTs. Portanto, a regulação precisa levar em 

conta as particularidades de cada território, o que complexifica esse trabalho. Essa 

realidade é apontada pela literatura, a insuficiência de cobertura da rede é destacada 

como um problema de nível nacional. Apesar do nível de ampliação da RAPS nos 

anos anteriores, há diferenças regionais significativas, o que complexifica a entrega 

de uma atenção integral e integrada dos serviços que compõem a RAPS em todo o 

território brasileiro. Esses desafios exigem que os arranjos dessa política pública 

sejam flexíveis e adaptáveis à realidade local, que envolve graus de incerteza e uma 

variedade de dinâmicas que interferem na regulação dessas instituições.  

A percepção desses desafios contribui com os estudos de implementação de 

políticas públicas, que apontam esse como um processo, que envolve decisões 

contínuas, cruzam diferentes atores e organizações, nos mais diversos níveis de 

interações e dinâmicas de poder, ideias e valores. Sendo assim, compreender os 

arranjos institucionais que moldam essa política permite avaliar como as normas 

formais estão sendo traduzidas no nível local. Além disso, permite observar como a 

ausência dessas normas formais, ou sua definição tardia, abre lacunas para os 

agentes estatais desenvolverem arranjos que se adequem à realidade do território. 

Também abre espaço para que as OSCs, no caso específico das CTs, construam uma 
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relação direta com grandes atores do campo - como a FEBRACT - prescindindo do 

Estado. Portanto, conferir importância a essas dinâmicas nos permite compreender o 

processo de implementação das políticas públicas.  

Reconhecer os processos que moldam a implementação dessa política 

também abre portas para estudos futuros. Analisar a construção de capacidades 

estatais, no âmbito do Programa Recomeço, pode permitir a consolidação dos 

resultados encontrados ou abrir portas para o reconhecimento de novas dinâmicas 

que envolvem esses atores. Importante atentar para as duas dimensões de 

capacidades estatais: regulação e provisão, com esta última dimensão ainda pouco 

explorada pela literatura (BICHIR; PEREIRA; GOMES, 2021). Além disso, o 

aprofundamento nas questões que levam a resistências dos atores contrários às CTs 

no campo de saúde mental, álcool e outras drogas, para além da dimensão de não 

laicidade e caráter de instituição total, aparece como uma agenda de pesquisa que 

requer atenção. Ademais, as formas de interação entre as federações de CTs e os 

atores estatais também se mostram como um campo interessante, que visa modificar 

o modelo terapêutico dessas instituições.  

Observar as formas de interação de atores estatais e OSCs é um importante 

campo de análise, visto o número representativo de serviços públicos que envolvem 

essa parceria. Apesar de ser um campo que tem a atenção dos pesquisadores de 

análise de políticas públicas, no caso das CTs, ainda existe uma lacuna de estudos. 

Do ponto de vista analítico, as dimensões de regulação e fiscalização dessas 

instituições, para além da provisão, são pouco exploradas na literatura do campo. 

Portanto, esse estudo destaca dimensões que estão pouco consideradas, e que 

complexificam o discurso de completa delegação estatal desta política para 

organizações religiosas, ainda que este processo seja recente e bastante disputado. 

Mesmo cercadas de muitas polêmicas, essas instituições se apresentam como uma 

alternativa de cuidado aos usuários que fazem uso problemático de álcool e outras 

drogas e, cada vez mais, aumentam sua participação na agenda pública, nos três 

níveis de governo. Portanto, observar as formas de interação e regulação dos atores 

estatais para com esses serviços é fundamental para se reconhecer a realidade das 

políticas públicas e do campo de atenção aos usuários de SPAs. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS COED 

 

1. Identificação: 

1.1 Nome completo; 

1.2 Cargo que ocupa; quais as principais funções; 

1.3 Histórico profissional até o presente momento; 

1.4 explicar como se divide a COED 

 

2. Programa Recomeço: 

2.1 Quais são os principais avanços do trabalho com as CTs? Se possível, cite exemplos; 

 

2.2 Quais as principais barreiras do trabalho com as CTs? Se possível, cite exemplos; 

 

2.5 Além da COED, quais são as instituições do Estado que fazem parte do Programa? Qual 

é o papel de cada uma delas?  

 

2.3 Como é o trabalho com as CTs que também são financiadas pelo governo federal? Há 

diferenças? Se há, quais?; 

 

2.4 Como as CTs são selecionadas? Critérios de seleção? (são organizações sem fins 

lucrativos?) Quando são excluídas e por que? 

2.5 Quais são seus objetivos ao assumir essa coordenação? 

2.6 Quais foram as principais alterações que vocês implantaram no programa desde que 

assumiram a COED? Como essas ações foram recebidas pelas CTs?  

3.  Relação com as CTs 

3.1 Como é a sua avaliação geral sobre a relação entre COED e CTs? Quais são os principais 

desafios/dificuldades dessa interação? 

3.2 Como é feita a fiscalização das CTs? Atores envolvidos? Maiores desafios? 

3.2 Como essas CTs são selecionadas : FEBRACT, COED. Quais são os critérios? 

3.3 Quais são os instrumentos utilizados pela COED para monitorar/acompanhar/avaliar o 

trabalho realizado pelas CTs? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA CTS 

 
1. Identificação: 
1.1 Nome completo; 
 
1.2 Cargo que ocupa; quais as principais funções; 
 
1.3 Histórico profissional até o presente momento; perguntar se já trabalhou em outra CT; 

 
1.4 Quando e porque decidiu seguir esta profissão;  
 
2. Relação com a CT: 
2.1 Há quanto tempo você trabalha nesta CT? 
 
2.2 Você trabalha em outro lugar fora a CT?  

 
2.3 Como é trabalhar nesta CT? Vocês recebem treinamento/capacitação? Quem é o 
responsável? 
 
2.4 Você poderia descrever um dia típico de trabalho na CT? 
 
3. Relação com a rede: 

 
3.1 No seu trabalho nesta Ct, você se relaciona com algum equipamento público? (pedir 
exemplos e detalhes desta relação) 
 
3.2 Qual é a relação com o CAPS? Vocês possuem trabalhos conjuntos? 
 
3.3  Como se deu essa relação? Houve provocações por parte de algum órgão público? 

 
3.4 Quais são os canais de comunicação utilizados na relação com o CAPS? 
 

4. Recomeço: 
4.1 Qual equipamento público é a porta de entrada para o Programa?  
  
4.2 Perguntar sobre o número de vagas disponíveis na CT; Como acontece o acolhimento 
nesta CT? (São vagas privadas? Estaduais e Federais?)  
 
4.3 Você acredita que houve melhoras a partir do convênio com o programa recomeço? 
Quais são os principais desafios que você observa nesta relação das CTs com o estado?  

 
4.4 Você acredita que está mudando o olhar dos governantes sobre as CTs? Você  identifica 
alguma mudança na relação com os equipamentos públicos?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA CAPS 

 

1. Identificação: 
1.1 Nome completo; 
 
1.2 Cargo que ocupa; desde que ano; quais as principais funções; 

 
1.3 Histórico profissional até o presente momento; perguntar se já trabalhou em outros 
equipamentos públicos; 
 
1.4 Quando e porque decidiu seguir esta profissão;  
 
2. Relação com a CAPS: 

 
2.1 Como é trabalhar nesta CAPS? Vocês recebem treinamento/capacitação? Quem foi 
responsável? 
 
2.2 Você poderia descrever um dia típico de trabalho no CAPS? 
 
3. Relação com as CTs: 

 
3.1 Quais são os principais equipamentos/serviços que vocês se relacionam? 
 
3.3 Como você avalia o trabalho realizado em CTs? Vocês possuem trabalhos conjuntos? 
 
3.4 Como se deu essa relação? Houve provocações por parte de algum órgão público? 
 
3.4 Quais são os canais de comunicação utilizados na relação com as CTs? 

 
4. Recomeço: 

 
4.1 Como você enxerga o Programa Recomeço? Você acredita que ele interfere no dia a dia 
do seu trabalho? 
 
4.2 Perguntar sobre a relação do Caps com o estado (espaços de discussão, comunicação 
e interação);  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA FEBRACT 

 
1. Identificação: 
1.1 Nome completo; 
1.2 Cargo que ocupa; quais as principais funções; 
1.3 Histórico profissional até o presente momento; 
1.4 Você recebe, ou recebeu, algum tipo e capacitação? Quem foram os responsáveis? 
 
2. FEBRACT; 
2.1 Como você conheceu a instituição?;  
2.2 Descreva um dia típico seu de trabalho; 
2.2 Como você avalia o trabalho realizado com as CTs?; E o trabalho realizado através do 
Recomeço?; 
2.4 Como as CTs se filiam a FEBRACT?; 
2.3 Para você, existe diferença entre as CTs vinculadas a FEBRACT e as que não tem 
filiação?; 
 
3. CTs 
 
3.1 Como é sua relação com as CTs? 
3.2 Qual o principal meio de interação e comunicação que vocês utilizam? 
3.3 Quais são as principais dificuldade do seu trabalho? E as vantagens? 
3.4 Você acredita que, quando as CTs têm demandas, elas se dirigem a quais atores 
(FEBRACT; COED, CONSELHOS MUNICIPAIS); 
3.5 Como as CTs são cadastradas no Recomeço?; é a FEBRACT que escolhe, o estado, 
outro órgão?; 
 
4. ESTADO 
 
4.1 Como é a comunicação com o estado?; COm quais órgãos que vocês mantém 
comunicação (COED, ASSISTÊNCIA, SAÚDE);  Quais são os principais equipamentos 
utilizados para essa comunicação?; 
4.2 Você vê diferença na relação com o estado nos últimos anos? A o que você atribui isso? 
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ANEXO A – COMISSÃO DE ÉTICA 
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ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS DA PESQUISA COM O NEB 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

ANEXO C – VINHETAS DA PESQUISA COM O NEB 

 

Caso A - Pedro é um jovem de 21 anos que faz uso abusivo de drogas desde os 15. 

Filho de um motorista de taxi e de uma professora de matemática, Pedro mora com 

os pais e dois irmãos num bairro de classe média. Pedro era uma criança muito 

inteligente e muito popular na escola. Quando entrou no ensino médio, mudou de 

escola e começou a sair com um novo grupo de amigos. Foi quando começou a usar 

drogas. Depois que experimentou o crack, passou a matar aula para fumar. Com o 

tempo, começou a roubar coisas de casa para comprar crack e a dormir algumas 

noites fora de casa. Os pais já tentaram várias vezes tratar o vício do filho, de várias 

formas, e agora mandaram ele pra Comunidade. Ele está aqui há três semanas, já fez 

muitas amizades. Os pais ligam para ele todo dia, mas ele não gosta de atender. Ele 

tem muita energia, mas não gosta muito de participar das atividades, principalmente 

as que tem algo a ver com religião. 

 

 Caso B - Roberto é um jovem de 21 anos, mas faz uso abusivo de drogas desde os 

15. Filho de uma faxineira diarista, Roberto é o mais velho de quatro filhos. Todos 

foram criados sem pai, e moram numa região de invasão. A mãe trabalha muito já que 

precisa sustentar sozinha a casa e não consegue ficar muito tempo com os filhos. 

Roberto era uma criança muito inteligente e muito popular na escola, sempre entre os 

melhores alunos. Quando entrou no ensino médio, mudou de escola e começou a sair 

com um novo grupo de amigos. Foi quando começou a usar drogas. Depois que 

experimentou o crack, passou a matar aula para fumar. Com o tempo, começou a 

roubar coisas de casa para comprar crack e a dormir algumas noites fora de casa. A 

mãe já tentou tratamento e agora decidiu mandá-lo pra Comunidade. Ele está aqui há 

três semanas, já fez muitas amizades. A mãe liga para ele todo dia, mas ele não gosta 

de atender. Ele tem muita energia, mas não gosta muito de participar das atividades, 

principalmente as que tem algo a ver com religião. 

 

 

 

 

 

 

 


	7bae455804967f0b2aec229c50a05c7ff2b3844dd265cb303092f0e80067c0c0.pdf
	7bae455804967f0b2aec229c50a05c7ff2b3844dd265cb303092f0e80067c0c0.pdf
	7bae455804967f0b2aec229c50a05c7ff2b3844dd265cb303092f0e80067c0c0.pdf

