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RESUMO 

 

A atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas no Brasil vem passando por transformações 

desde os últimos anos da década de 1970, incorporando concepções presentes na Reforma 

Psiquiátrica Antimanicomial, Reforma Sanitária e nos princípios da Redução de Danos, ainda 

que não tenha rompido totalmente com modelos anteriores. As mudanças vão da concepção de 

tratamento à concepção de atenção e de cuidado; dos tratamentos baseados na 

institucionalização, privação de direitos e diferentes formas de encarceramento, ao cuidado em 

serviços abertos e de base territorial. Nesta pesquisa, de cunho qualitativo e exploratório, 

baseada nos referenciais teórico/metodológicos da Ergologia em diálogo com a 

Psicossociologia do Trabalho, buscamos conhecer a experiência de trabalhadores/as do SUS no 

campo da atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas, considerando os saberes, normas e 

valores presentes em sua atividade. Foram realizadas entrevistas narrativas das experiências de 

trabalhadoras deste campo, possibilitando o acesso à história social por meio das histórias 

individuais, tendo sido identificados como fundamentais para o trabalho na atenção às pessoas 

em uso prejudicial de drogas: a atenção à formação do trabalhador também no dia a dia do 

trabalho, por meio de reflexões sobre as situações vivenciadas, uma “supervisão formadora”, 

atenta à formação para a relação com o outro; formação política de usuários e trabalhadores; 

atenção às condições materiais de existência dos usuários e seus impactos para a construção do 

cuidado; disponibilidade para o outro; condições dignas de trabalho e formas de contratação 

dos trabalhadores; valorização do diálogo na gestão dos serviços, construção coletiva de saídas 

para os desafios cotidianos, respeito às pessoas. Os resultados evidenciaram a construção 

histórica de um modelo de atenção fundado em pressupostos ético-teórico-políticos: éticos, 

relacionados ao compromisso com o usuário e a singularização do cuidado; teóricos, com bases 

na fundamentação do cuidado, incluindo os referenciais da Reforma Psiquiátrica, Saúde 

Coletiva e da Atenção às pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo de drogas, entre 

outros; políticos, relacionados ao projeto de sociedade no qual se insere este modelo de atenção, 

pautado nos direitos humanos, no exercício da cidadania e na dignidade humana. Foram 

relatados tanto o enfrentamento de desafios, como a experiência de participar de pequenas ou 

grandes transformações que tornaram melhor a vida dos usuários, contribuíram na redução de 

sofrimento, possibilitaram uma relação menos danosa com alguma droga. Também foi relatada 

a importância deste trabalho para as entrevistadas: a construção de sentido na realização deste 

trabalho em sua vida.  

 

Palavras-chave: Cuidado; Tratamento; Drogas; Trabalho; CAPSad. 

  



ABSTRACT 

 

 

The care given to the people doing harmful use of drugs in Brazil has been through changes 

since the last years of the 70’s, incorporating conceptions present in the Brazilian Psychiatric 

Reform, Sanitary Reform and Harm Reduction principles, although they have not been totally 

detached from former models. These changes range from treatment conception to attention and 

caring conception; from treatments based in institutionalization, deprivation of rights and 

different forms of imprisonment to care in territorial based open services. In this qualitative and 

exploratory research based in the theoretical/methodological references of Ergology combined 

with Psychosociology we wanted to know the experience of SUS workers in the field of caring 

for people doing harmful drug use, considering the knowledge, norms and values present in 

their activity. Narrative interviews were done with workers in this field enabling access to the 

social history throughout the individual histories. Here are some outstanding points that are 

fundamental for the work of caring for people doing harmful use of drugs: attention in the 

training of the worker in his daily routine, by means of reflecting about the situations they 

experienced, a “supervised learning”, focused on the concept of relationship with the other; 

worker’s and user’s political education; attention to the material needs of user’s existence and 

its impact upon the construction of caring; availability to the other; dignified work conditions 

and different means of hiring workers; dialogue valorization in the management of services, 

group construction of solutions for the everyday challenges, respect to people. The results 

pointed out the historical construction of a caring model based on ethical-theoretical-political 

assumptions: ethical related to the commitment to the user and singularity of care; theoretical 

based on the caring background including reference of the Psychiatric Reform, Public Health, 

and Care of people doing harmful use of drugs, among others; political related to the society 

project in which this Care model is inserted, based in human rights, citizenship and human 

dignity. They talked about the challenges they confronted, as well as their participation in small 

or great changes that improved user’s life, contributing to reduce suffering and enabling a less 

harmful relationship to a certain drug. It was also reported the importance of this work for the 

people interviewed: the construction of meaning doing this work within their lives. 

 

Key-words: Care, Treatment; Drugs; Work; Psychosocial Care Centers – Alcohol and Drugs 

(Caps AD) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Encontros, vidas e histórias compõem esta pesquisa, que nasce de meu encontro com 

trabalhadoras e trabalhadores em seu esforço para a construção e sustentação de novos modos 

de atenção às pessoas em suas relações com o uso de drogas e a vida. Encontro com outras 

compreensões acerca da relação humana com estas substâncias e, sobretudo, encontro com a 

possibilidade de participar da construção de outros modos de vida, sociabilidades e relações 

entre sujeitos. Possibilidade de promoção de vida, subjetividade e saúde, se contrapondo a 

afastamento, exclusão, encarceramento, prisão e morte. 

É uma pesquisa da vida, sobre a vida, sobre o valor de cada vida. 

Valor da vida daqueles que fazem uso de drogas, muitas vezes de forma prejudicial e 

em sofrimento, cujas existências são, frequentemente, marcadas pela negação do direito a um 

lugar na vida social, alijados de um mundo para o qual não têm a credencial que lhes permita o 

acesso pela porta da frente, onde o uso destas substâncias e sua criminalização é somente a 

atualização do que se perpetua desde antes de seu nascimento. Forma encontrada para legitimar 

a histórica exclusão e controle daqueles transformados em dejetos sociais no sistema capitalista.  

Vida de trabalhadoras e trabalhadores, cuja experiência no trabalho com pessoas em 

uso prejudicial de substâncias psicoativas propiciou a construção de saberes e formas de ofertar 

atenção e cuidados. Potencialidades do uso de si na invenção de modos de cuidar, formação 

crítica e sustentação de políticas e práticas transformadoras. Encontro de cada história com a 

história da construção de novas formas de compreender o uso de drogas, de se relacionar com 

os usuários e ofertar cuidados transformadores e promotores de liberdade, com efeitos para a 

vida de usuários e trabalhadoras/es. Momento em que sua história individual se encontra com 

e torna-se a história da atenção aos usuários em uma época, por meio do trabalho. 

O interesse por esta pesquisa nasce de minha experiência de mais de treze anos neste 

campo de atenção, e das questões, reflexões, debates, desafios e paradoxos com os quais venho 

me deparando na prática cotidiana do trabalho. O principal desafio enfrentado ao longo deste 

tempo, no atendimento a usuários/as e familiares, na gestão de um serviço de atenção, na 

formação de trabalhadores e estudantes e na supervisão clinico-institucional, é a busca pelas 

especificidades que constituem esta atividade, um “modo de operar o cuidado” (Leal & 

Delgado, 2007) específico, de um refinamento muito particular, que envolve desde as questões 

do cuidado da saúde destas pessoas, passando pela relação singular com o uso de determinada 

substância, pelas condições de vida, até à forma como trabalhadores e sociedade compreendem 
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este uso e as consequências da “guerra às drogas” para a vida das pessoas, individualmente e 

para a sociedade. 

Sendo um cuidado inovador, recente, e impactado por inúmeras disputas no campo das 

políticas públicas, dentre as quais as disputas por financiamento público e por quem define qual 

deve ser o modelo de atenção do país, interessa-nos conhecer esta construção por meio do olhar 

de pessoas que vivenciaram as transformações. Trabalhadores/as que conheceram a realidade 

anterior e cuja vida profissional envolveu os enfrentamentos cotidianos, as disputas, os desafios, 

interessando-nos as reflexões que fazem sobre sua experiência ao longo de “uma vida” de 

trabalho. 

Em um tempo em que tudo é urgente, instantâneo, em que as relações são mediadas 

por mídias que não conseguimos acompanhar e por redes (anti) sociais, tempo em que uma 

ligação telefônica é um privilégio e reflexões e contato humano são reduzidos a memes e emojis, 

fizemos nesta pesquisa a opção pelo tempo de parar e ouvir.  

Ouvir o que as pessoas têm a dizer, a contar de seu trabalho e de sua vida, dos 

atendimentos, das dificuldades, dos impasses, da falta de respostas prontas, dos momentos 

marcantes, suas reflexões, a avaliação que fazem do que foi a construção deste trabalho até o 

momento, o sentido deste trabalho na tecitura de sua vida. Fizemos a opção pelo encontro, pelo 

contato humano e pela escuta, imprescindíveis a este trabalho que se quer vivo e transformador. 

Partimos, portanto, da narrativa de vida de cada trabalhador/a buscando conhecer, por meio de 

seu olhar, como se deu a construção desta história, do cuidado e atenção aos usuários de drogas 

no SUS. 

Tivemos por objetivo conhecer a experiência de trabalhadores/as do SUS no campo da 

atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas, considerando os saberes, normas e valores 

presentes em sua atividade. Objetivo que se desdobra em conhecer as relações entre a 

atualização de normas e valores na construção de modos de cuidar baseados nos princípios da 

Redução de Danos e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira, bem como a dimensão 

política contida na formalização e transmissão destes saberes. 

Esta dissertação compõe-se de sete capítulos, iniciando pela Introdução. 

O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico desta pesquisa. 

No terceiro capítulo buscamos contextualizar a construção da atenção aos usuários, 

apresentando a complexidade da abordagem das questões relacionadas ao uso de drogas e os 

principais modelos de atenção aos usuários presentes no Brasil. 

O quarto capítulo traz reflexões teóricas acerca do cotidiano do cuidado. 
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O quinto capítulo apresenta as narrativas das entrevistadas. Aqui optamos por incluí-las 

em sua integridade, na medida em que se trata da história social que é contada, possibilitando 

entender a história social por meio das histórias individuais.  

No sexto capítulo discutimos alguns dos pressupostos para uma atenção cuidadora. 

E as considerações finais encerram este trabalho, que cumpre as normas do Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos.  
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2  PERCURSO METODOLÓGICO 

  

 Esta pesquisa pauta-se na compreensão de que o fazer científico não se reduz à 

reprodução acrítica de modelos padronizados de pesquisa, de entrevistas, de apresentação de 

resultados, discussão e também de produção sem fim de artigos que pouco acrescentam a quem 

sofre, a quem, no cotidiano de trabalho, tem dúvidas, ou mesmo à formação discente1. Modelos 

que dizem mais de uma época de metas, números e protocolos – escravizando docentes, 

discentes, trabalhadores – e quase nada de sujeitos e de vida, dos quais a ciência não pode deixar 

de se ocupar, e dos quais nos ocupamos no objeto deste trabalho e em nossa pesquisa. 

A ciência a se mostrar é a ciência que procura o outro. A ciência a se mostrar é o 

sujeito da ciência a se mostrar para produzir conhecimento com o outro, e não para o 

outro. Entretanto, a ciência moderna existe e se reproduz exatamente a partir da 

desqualificação do outro, da invisibilização do outro. Como conceber a ciência, plena 

de mundo e de sentir, assim como de pensamentos interiores, se tal concepção é a 

negação da ciência moderna? O que se tem a dizer é que a ciência, para que seja saber, 

plena de sabedoria e de mundo, deverá ser a que se mostra, a que se dá a ver, no seu 

texto. Tal ciência é a que, na sua palavra, dá a ver o rosto próprio junto ao outro. (Hissa, 

2013, p.175-176) [grifo do autor] 

 Na constituição de uma metodologia para uma pesquisa comprometida com a ciência 

plena de mundo, percorremos caminhos não lineares, interessando-nos por aqueles também não 

lineares em seus percursos, os “humanos”. Assim, pesquisa e dissertação foram se instituindo 

ao longo da jornada, não se restringindo a um modelo pré-estabelecido para “fazer caber” os 

resultados em um formato pretensamente científico, forçando o “alvo contra a seta” com as 

próprias mãos, como nos adverte Hissa (2013). 

A história é feita disso: de como é dita; de como vão se desenhando os modos de fazer 

e de dizer. Isso nos conduz, também, ao ‘Condão de Divinare’ de Manuel de Barros: ao 

criar, não se pode perdê-lo, e, ao leitor, intérprete, não se pode encaminhar a 

adivinhação pronta. Será preciso fazê-lo percorrer, passo a passo, a trajetória do 

processo criativo e deixá-lo se surpreender e recriar. É nesses termos que poderemos 

conceber metodologias criativas que assumam centralidades nas pesquisas. Os mais 

criativos modos de fazer assumem a direção das rotas e, com isso, os argumentos de 

pesquisa libertam-se das linhas retas, das metodologias convencionais (Hissa, 2013, 

p.122). 

 Esta pesquisa, de cunho qualitativo e exploratório, foi se constituindo durante o próprio 

caminhar. Não deixamos de nos sustentar, contudo, no ombro dos gigantes que nos 

 
1 Como alerta Hissa: “A ciência moderna tem à sua disposição um sistema de organização da produção do 

conhecimento parcelar e serial. Esta se constitui, sobretudo, de artigos encaminhados para espécies de esteiras 

virtuais movidas a roldanas eletrônicas e de velocidade digital. A produção desemboca em containers disciplinares, 

de modo a garantir mais pontos, conceitos, bolsas” (Hissa, 2013, p.91).  
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antecederam: orientamo-nos pelo referencial teórico/metodológico da Ergologia, em diálogo 

com a Psicossociologia do Trabalho e pelas contribuições do campo da Saúde Coletiva e da 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira. Uma postura clínica de pesquisar, na qual o 

interesse é pela pessoa que se conta, que a nós se confia. 

 

2.1 A CONTRIBUIÇÃO DA ERGOLOGIA  

 A Ergologia, referencial presente no campo dos estudos sobre a atividade humana, 

constitui-se enquanto “método pluridisciplinar inovador, [que] permite abordar, com 

pertinência, a complexidade intrínseca da atividade humana do trabalho” (Trinquet, 2010, 

p.93), considerando que são sujeitos reais que o realizam, em condições concretas de vida. Por 

meio da ergologia buscamos “apreender a complexidade da atividade humana do trabalho para 

abordar o conjunto de problemas que a constitui: a formação profissional, a prevenção dos 

riscos profissionais, a gestão dos Homens, a gestão econômica, etc.” (Trinquet, 2010, p.93). 

 São fundamentais as reflexões acerca das normas e valores que orientam o trabalho, e a 

atividade de trabalho, conceito central para os estudos da abordagem ergológica (Schwartz & 

Durrive, 2015). A Ergologia “... toma a noção de atividade como um retrabalho contínuo das 

normas anteriores em sua atualização singular, o qual obriga a pessoa a fazer escolhas se 

engajando num movimento ininterrupto de transformação do mundo em que ela vive” 

(Echternacht & Veríssimo, 2015). 

 No contexto desta pesquisa buscamos conhecer as normas e valores determinantes dos 

modos de cuidar de pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas e a atividade do 

trabalhador deste campo de atenção, as dificuldades vivenciadas, o uso de si em sua atividade 

e os saberes que advieram de sua experiência, única, o que nos insere nas análises da relação 

entre o trabalho prescrito e o real (Schwartz & Durrive, 2015). 

 A Ergologia promove a reflexão construída no encontro entre os saberes, atividades e 

valores, reduzindo a distância entre os saberes acadêmicos/científicos e os saberes advindos da 

experiência daquele/a que trabalha. Isso nos permite a produção de uma análise “a partir da 

experiência do trabalhador, considerando o valor da sua história individual, coletiva e sua 

capacidade de intervir na solução dos problemas...” (Cunha & Alves, 2015, p.41). Os autores 

apontam que “analisar o trabalho como experiência e/ou do ponto de vista da atividade, tal 

como nos propomos nas abordagens clínicas, não é evidente, é um desafio epistemológico, 

político e ético permanente” (Cunha & Alves, 2015, p.42).  
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 O trabalhador é um sujeito ativo, “e sua presença é condição essencial para a produção 

do conhecimento e para as práticas concernentes à saúde” (Cunha & Alves, 2015, p.40). Esta 

abordagem metodológica contribui para o enfrentamento do desafio de “[...] abordar a 

experiência humana nos meios laborais e dela retirar consequências para a produção de 

conhecimento e para as práticas de atenção à saúde [...]”, questão apontada por Cunha e Alves 

(2015, p.40). 

 No campo da atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas no país, em que 

norteadores para o cuidado estão em contínua construção e protocolos não se aplicam ao que 

há de humano na relação com as drogas, conhecer estes orientadores, “normas e valores” que 

vêm sendo debatidos pelos trabalhadores que a eles se dedicam e sobre eles refletem é, ao 

mesmo tempo, um privilégio e um desafio. A Ergologia valoriza o saber constituído pelo 

trabalhador em seu cotidiano, buscando apreendê-lo a partir de um olhar não reducionista e, 

assim, contribui para a pesquisa quanto a este modo de cuidar tão peculiar. 

 

2.2 O SABER DA EXPERIÊNCIA  

 Larossa Bondía apresenta a importância do saber e do conhecimento que advém da 

experiência: “força que se expressa produtivamente em forma de saber e em forma de práxis”, 

um saber constituído a partir da “experiência que se dá na relação entre o conhecimento e a vida 

humana” (Bondía, 2002, p.26). Consideramos nesta pesquisa o “saber humano”, na perspectiva 

apontada por este autor, na qual o sentido é construído por cada sujeito a partir da experiência 

vivida. Um saber que “não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna” (Bondía, 

2002).  Contudo, impõem-se-nos o desafio de aceder à experiência, que se torna cada vez mais 

rara:  

Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa. [...] Ao sujeito do estímulo, da 

vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada 

lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, 

são também inimigas mortais da experiência (Bondía, 2002, p.23). 

 Bondía enfatiza o fato de que “porque estamos sempre em atividade, porque estamos 

sempre mobilizados, não podemos parar. E, por não podermos parar, nada nos acontece” (2002, 

p.24). Deste modo: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 



18 
 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Bondía, 2002, p.24). 

 Walter Benjamin, por sua vez, já apontava em 1936 que as ações da experiência estavam 

“em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo” 

(Benjamin, 1936/1994, p.1). O autor salientava ainda a “expulsão da narrativa da esfera do 

discurso vivo”, estando a “arte de narrar em vias de extinção” (Benjamin, 1936, p.2).  

 Ao nos interessarmos pelas experiências dos trabalhadores, no ponto em que a história 

individual se encontra com a história da construção de novos modos de atenção às pessoas em 

uso prejudicial de drogas, seguimos o caminho da abordagem de narrativas da experiência, 

considerando “o indivíduo como o produto de uma história da qual ele busca ser o sujeito” 

(Gaulejac, 1996, p.1), uma vez que “a história de uma coletividade, sua organização, seus 

conflitos só ganham consistência por terem sido vividos por sujeitos, no curso de sua história” 

(Azevedo, 2013, p.131). História e existência cujo sentido “é sempre uma reconstrução” 

(Gaulejac, 1996, p.5): 

O que vivemos aqui e agora estrutura o olhar que temos sobre nossa própria história. É 

o prisma pelo qual reconstruímos a trama da existência: o passado só é acessível através 

do olhar de hoje. Trata-se, então de uma reconstrução carregada de subjetividade e 

etnocentrismo (Gaulejac, 1996, p.2). 

 

2.3 NOSSA IMPLICAÇÃO NA PESQUISA 

Segundo Hissa “tu não usas uma metodologia. Tu és a metodologia que usas” (2013, 

p.127). O autor ressalta, ainda, que 

a concepção teórica de um problema de pesquisa já mobiliza as alternativas de 

abordagem metodológica. Uma pergunta já sugere caminhos de pesquisa. Os objetivos 

de uma pesquisa, portanto, estão articulados às metodologias que, por sua vez, vão se 

fazendo, criativamente, enquanto se percorre a trajetória de pesquisa (Hissa, 2013, 

p.125). 

Buscamos o encontro e o que dele pode advir, desde que aqueles que se encontram 

estejam disponíveis ao outro: das alegrias de encontrar aos que amamos, aos que compartilham 

de nossa convivência e de nossos pensamentos, às surpresas no encontro com os que diferem 

de nós, seja na visão de mundo, seja em uma cultura e hábitos diferentes. Buscamos, em 

especial, estar com aquele/a que vem ao nosso encontro, muitas vezes em sofrimento ou 



19 
 

necessitando de cuidados ou mesmo que alguém se disponha a ouvi-lo(a), ainda que sejam 

parcos os recursos disponíveis, mas que muito se pode, quando nos dispomos ao outro. Carlos 

Parada (2003) nos adverte que é preciso encontrar um interesse neste outro. Sem um ponto 

mínimo de interesse pelo outro não há encontro possível. 

Trago a marca do encontro com a atenção aos usuários em um Centro de Atenção 

Psicossocial para atendimento a pessoas em uso prejudicial de Álcool e outras Drogas (CAPS 

ad) por mais de treze anos, onde iniciei minha inserção profissional como psicóloga. Marcada 

pelo encontro com usuários, familiares, trabalhadores e suas histórias, e com as dificuldades e 

desafios de sustentar o cuidado, nas condições sociais mais desfavoráveis, o (des)encontro com 

metas e números que ocupam o tempo da vida dos trabalhadores, tantas vezes estabelecidas por 

terceiros e que não impactam de fato a atenção aos usuários. Ao contrário, roubam o tempo de 

refletir, roubam o tempo do atender, o tempo do encontro. Em relação à busca pela neutralidade 

científica, Hissa ajuda-nos a refletir: 

Dirá a palavra da ciência: estou aqui para ler o mundo, mas não me deixo contaminar 

por ele; e é por tal motivo, feito de razão, que elaboro a leitura do mundo tal como ele 

é. A palavra da ciência que lê o mundo, nestes termos, é vazia de mundo. Quando leio 

o mundo, como retirar a minha história de leituras do mundo, a minha própria presença 

no mundo, de modo a permitir, paradoxalmente, uma leitura asséptica que faço do 

mundo?  (Hissa, 2013, p.175). 

Tal leitura asséptica não existe. Partimos de uma leitura de mundo e fazemos uma 

escolha ao definir um campo de pesquisa e um modo de pesquisar. 

Elas [as metodologias] não se fazem independentemente do sujeito do conhecimento e 

dos objetos de pesquisa, da sua história, das perguntas e de todo o movente e 

surpreendente percurso desenhado pela pesquisa – uma espécie de rota de todos os 

cotovelos. A metodologia é um processo histórico e criativo que se vai fazendo desde o 

projeto. Assim como é possível imaginar, no objeto de artesanato criado, o pensamento 

e as mãos de quem cria, e o modo como o fizeram, a metodologia está gravada na 

pesquisa desde o projeto (Hissa, 2013, p.125). 

A pesquisa, portanto, foi se constituindo em um caminho que possibilitasse o encontro 

com outros trabalhadores/as que me antecederam, que já estavam anos antes sustentando 

encontros, nas práticas, nas reflexões, no cotidiano do cuidado, cujos saberes da experiência 

poderiam contribuir para a transmissão do que foi sendo construído ao longo do tempo na 

atenção aos usuários no Brasil. 
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2.4 AS ENTREVISTAS 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevistas narrativas da experiência de três 

trabalhadoras2 de pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas (RAPS)3, cujas vidas foram marcadas pelo trabalho de mais de vinte anos na atenção às 

pessoas em uso prejudicial de drogas no Brasil, tendo vivenciado experiências nos campos da 

atenção, gestão e formação de trabalhadores do final da década de 1980 e início dos anos de 

1990 até o momento atual. 

A definição de quem seriam os/as participantes considerou a experiência acima descrita. 

Buscávamos trabalhadores/as que, em sua trajetória profissional, tivessem participado da 

atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas, que tivessem acompanhado (e participado) 

das transformações ocorridas ao longo dos anos e que pudessem refletir sobre suas práticas e 

sobre as compreensões que as fundamentaram. 

Por meio das entrevistas, no acesso à história tal como o sujeito a conta, buscamos o 

acesso aos sentidos que atravessam essa experiência: “experimentar o mundo é sentir o mundo, 

deixar-se afetar por ele; e isso se dá nos lugares de existência, ao longo das vidas dos sujeitos” 

(Hissa, 2013, p.135). Deste modo pretendíamos que, ao aceitar nosso convite para contar sua 

história, fosse possível aos/às trabalhadores/as retomar o afeto, no sentido de se deixarem afetar 

pelas experiências narradas, pelos encontros, pelo tempo de lembrar e reconstruir sua história 

para contá-la. Lembra-nos Gaulejac de que “contar sua história é um meio de jogar com o tempo 

da vida” (1996, p.2). 

Foi requisito ter trabalhado tanto no atendimento do usuário como ter participado na 

gestão de serviços e em ações de formação de trabalhadores, por considerarmos que as 

diferentes experiências vivenciadas poderiam ampliar sua concepção sobre os desafios e os 

fundamentos necessários à construção de uma atenção e cuidados que, de fato, pudessem 

alcançar de alguma forma as pessoas atendidas e tivessem sentido para os trabalhadores. 

Fizemos a opção de narrar a história contada por cada entrevistada, a fim de não mutilar 

a experiência caso fossemos apresentá-las por categorias separadamente, ainda que questões de 

sua experiência com a clínica, com a gestão e com a formação estejam presentes nas três 

narrativas. 

 
2 Os nomes das trabalhadoras foram alterados a fim de preservar sua identidade. 
 

3 Instituída por meio da Portaria 3088/11 (Brasil, 2011), a RAPS é constituída por componentes da Atenção básica 

em saúde, Atenção psicossocial especializada, Atenção de urgência e emergência, Atenção residencial de caráter 

transitório, Atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização, e Reabilitação psicossocial. 
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2.4.1 O período de realização das entrevistas 

As entrevistas ocorreram em outubro de 2017, maio de 2018 e dezembro de 2018. Com 

isso, tivemos um efeito inesperado: testemunhamos durante a realização da pesquisa o 

conturbado período de transformações políticas e sociais pelas quais vem passando o país e, a 

cada entrevista, diante de cada nova situação vivida, elementos do momento da história foram 

incorporados pelas entrevistadas em suas elaborações.  

As mudanças que vêm ocorrendo, entre tantos outros campos, têm grande impacto sobre 

as políticas públicas de saúde, as políticas sobre drogas no Brasil, os investimentos em saúde, 

educação e um grande impacto sobre o trabalhador e sobre os direitos humanos, entre eles os 

direitos sociais, onde se encontra o direito à saúde. Destacamos a seguir alguns dos eventos que 

antecederam e / ou ocorreram durante o período da pesquisa e que impactaram diretamente 

nosso trabalho e nossa vida, a vida de trabalhadores e de usuários dos serviços, nossa vida como 

cidadãos/ãs, e que compuseram o cenário no qual as entrevistas foram realizadas: 

• 2016: Impeachment da presidenta Dilma Rousseff e início do governo de Michel Temer; 

Promulgação de Emenda Constitucional que limita os gastos públicos por vinte anos4; 

• 2017: Entrada em vigor da Reforma Trabalhista5; Aprovação da Resolução 32/20186. 

• 2018: Prisão do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva7; Eleição de Jair Bolsonaro para 

a presidência. 

• 2019: Apresentação da Nota técnica do Ministério da Saúde número 11/20198; 

Aprovação da nova política nacional sobre drogas9. 

 
4 Promulgação da Emenda Constitucional Número 95, de 2016, que institui Novo Regime Fiscal no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, limitando os gastos públicos por vinte exercícios financeiros, 

aí incluídos os gastos com o SUS, entre outros. 

5 Lei № 13.467 de 2017. 

6 Estabelece as Diretrizes para o Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Votada em 17 de 

dezembro pela Comissão Intergestores Tripartite, em oposição às deliberações das Conferências Nacionais de 

Saúde e de Saúde Mental e às recomendações do Conselho Nacional de Saúde. Fonte: 

http://portalms.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/05/Resolu----o-CIT-n---32.pdf; 

7 Fonte: https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2018/fatos-e-fotos/lula-preso/ 

8 Nota Técnica do Ministério da Saúde número 11/2019 que, entre outros, incorpora os hospitais psiquiátricos à 

Rede de Atenção Psicossocial, defende a ampliação de leitos de internação, recusa a denominação de serviços 

substitutivos, incentiva a “ambulatorização”, inclui a ECT no rol de procedimentos do SUS e justifica a internação 

de crianças e adolescentes, mesmo que em enfermarias de adultos, a critério médico. A nota foi retirada após 

manifestações por parte da sociedade. 

9 Decreto nº 9.761, que aprova a Política Nacional sobre Drogas. Fonte: https://outraspalavras.net/outrasaude/o-

fim-a-reducao-de-danos/ 

http://portalms.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/05/Resolu----o-CIT-n---32.pdf
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2018/fatos-e-fotos/lula-preso/
https://outraspalavras.net/outrasaude/o-fim-a-reducao-de-danos/
https://outraspalavras.net/outrasaude/o-fim-a-reducao-de-danos/
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2.4.2 As narrativas 

As entrevistas deram origem às narrativas alinhavadas por nós, que nos tornamos 

narradoras de cada história. Como nos lembra Hissa, “a metodologia anuncia o sujeito e a sua 

compreensão de mundo; a sua inserção no mundo. A obra é o sujeito. Carlos Drummond de 

Andrade: ‘(...) tu és a história que narraste / não o simples narrador” (Hissa, 2013, p.127). 

Assim, ao narrar cada história, nos deixamos afetar por ela e dela tomamos parte, ressoando em 

nós novos sentidos à vida, aos encontros, ao nosso modo de pertencer à vida e à nossa época.  

Nas entrevistas substituímos “o inquérito pelas conversações” (Hissa, 2013, p.128), o 

que requereu tempo e disponibilidade para escutar e, em especial, o exercício de silenciar nossas 

palavras e pensamentos para, de fato, ouvir o outro. E deste modo, orientadas por Hissa, 

buscamos pelo poeta: “o pesquisador, mais uma vez, precisa ouvir Manoel de Barros: ‘Os 

outros: o melhor de mim sou Eles” (Hissa, 2013, p.128). Assim, procuramos manter ao máximo 

as palavras e o relato feito pelas próprias trabalhadoras, pois nenhuma palavra nossa poderia 

transmitir, por si, os sentidos, as emoções e a vida presente em cada palavra de cada 

trabalhadora. Como em uma sinfonia, em que após o último acorde de cada composição é 

preciso ainda silêncio para ouvir ressoar a harmonia, como ainda reverberando no ar, com a 

respiração suspensa, assim ressoava cada experiência narrada e cada elaborar da vida feito pelas 

trabalhadoras. 

Deste modo, não é sem emoção que apresentamos os caminhos percorridos nesta 

pesquisa, desejando que ressoem também nos ouvidos e coração de trabalhadores/as, 

usuários/as, alunos/as, docentes, os complexos acordes destas experiências. 

 

Quadrante que assim viemos, por esses lugares, 

que o nome não se soubesse. 

Até, até. A estrada de todos os cotovelos. 

Sertão, - se diz- o senhor querendo procurar, nunca não encontra. 

De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas, aonde lá, era o sertão 

churro, o próprio, mesmo. 

 

(Rosa, 1976[1956], p.53, cit. por Hissa, 2013, p.124.) 
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3 A CONSTRUÇÃO DA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS: COMO CHEGAMOS AQUI? 

  

Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinham sido, a 

maioria, enfiadas nos vagões de um trem, internadas à força. [...] Cerca de 70% não 

tinham o diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, 

prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com 

mais poder [...]. Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto 

ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. [...] os pacientes do 

Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Genocídio cometido, sistematicamente, 

pelo Estado Brasileiro, com a conivência de médicos, de funcionários e também da 

sociedade. É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais 

básicos se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão, menos ainda uma bárbara 

como essa (Brum, 2013, p.14-15). 

 

Este era o tratamento dispensado às pessoas com sofrimento mental no Brasil antes da 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira10, incluindo pessoas em uso prejudicial de 

drogas, e os demais “indesejáveis”, desviantes, que não se encaixavam nos padrões sociais ou 

não atendiam aos interesses de quem tivesse mais poder (Arbex, 2013; Firmino, 1982; Lancetti 

& Amarante, 2006; Minas Gerais, 2006). Ao analisarmos a construção do cuidado às pessoas 

em uso prejudicial de drogas no Brasil, destacamos a importância desta Reforma. Ainda que 

em seus objetivos iniciais não tivesse se ocupado especificamente destas pessoas, ocupou-se de 

todos os que eram submetidos à desumanidade mantida nos manicômios e da luta pelo 

rompimento de paradigmas que, posteriormente, somaram-se ao cuidado diferenciado aos 

usuários de substâncias psicoativas (Machado, 2006b; Alves & Lima, 2013). 

A Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira tem seu início no final da década de 

1970, período marcado pela vinda do psiquiatra italiano Franco Basaglia ao Brasil e pelas 

denúncias e publicização das condições às quais eram submetidos aqueles que eram nomeados 

loucos, presos nos hospícios e manicômios sob a justificativa de que estavam sendo tratados de 

sua “doença mental”. Constitui-se enquanto processo histórico em um contexto de lutas no 

cenário brasileiro e mundial, incluindo a resistência contra a ditadura e a busca pela 

redemocratização do país. Momento em que também se estrutura a Reforma Sanitária, com 

aportes da Saúde Coletiva, que viabilizaram a constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), 

oficializado na Constituição de 1988 – a Constituição Cidadã. Desde então muito vem sendo 

 
10 Sustentamos a utilização do termo Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira. Diferencia-se de quaisquer 

movimentos que pretendam o retorno à psiquiatria da institucionalização, justificando tratar-se de uma suposta 

“humanização” das práticas asilares e dos hospitais psiquiátricos. Contudo, tendo a institucionalização como 

premissa, mantém-se a mesma violência, a captura da liberdade de seres humanos sob o nome de “louco” ou de 

“dependente químico”, sobre os quais são impostas ações justificadas pelo discurso médico, jurídico e, de modo 

velado, garantindo reserva de mercado e lucro a categorias profissionais e a donos de hospitais psiquiátricos. 
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transformado em diferentes campos da área da saúde, da saúde mental e do atendimento aos 

usuários de drogas no país. 

Por meio da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira, a partir da imprescindível 

mobilização de trabalhadores, familiares e usuários, vêm sendo promovidas e instituídas 

transformações em relação à desinstitucionalização da loucura nos campos epistêmico, técnico-

assistencial, jurídico e sociocultural (Amarante, 2011). Tem-se buscado a transformação da 

lógica que orienta o cuidado em saúde mental no país, com a conquista do estabelecimento de 

legislação11 que direciona este cuidado no Brasil em suas diferentes dimensões. Seu principal 

objetivo é o rompimento com o paradigma que sustentava a prática psiquiátrica naquele 

momento: “uma radical ruptura com o modelo hegemônico de produção de saberes que 

fundamentam e autorizam o saber/fazer psiquiátrico baseados no isolamento, na tutela, na 

disciplinarização e que têm no manicômio uma de suas expressões, mas não a única” (Yasui, 

2007, p.156-157). Tendo a institucionalização como premissa, produziu sofrimento, 

encarceramento e morte, legitimados pela ciência e justiça (Amarante, 2011; Lobosque, 2003, 

Arbex, 2013). 

O processo da Reforma foi se constituindo a partir do ponto em que não era mais 

aceitável – e continua não sendo – a internação de pessoas (muitas vezes por todo o período de 

sua vida) sob a justificativa de tratamento de “doença mental”, o afastamento da vida sob a 

nomeação de louco, a despeito da vontade dos pacientes, sob o poder da medicina, que destituía 

do louco toda a autonomia acerca de qualquer ponto de sua vida, como se dissessem “como 

você é louco, não pode decidir por si, e sua revolta ou manifestação é expressão de sua loucura” 

e nós, que detemos o saber sobre a loucura, determinamos que você fique sob nossos cuidados 

para ser tratado (Foucault, 2006). 

Aliado a isso estava o pagamento por leitos em hospitais privados cuja ocupação era 

frequentemente custeada com recursos públicos, por cada dia de internação destes pacientes – 

internações que poderiam durar mais do que a vida inteira de cada interno e ultrapassar a morte, 

se considerarmos que inúmeros corpos das pessoas internadas eram vendidos a faculdades de 

medicina (Arbex, 2013). 

O encontro da atenção aos usuários com as Reformas Psiquiátrica e Sanitária parte de um 

novo projeto de sociedade, marcando de forma indelével a construção de novos paradigmas na 

atenção a estas pessoas. Por meio deste encontro tem-se buscado construir e sustentar cuidados 

 
11 Lei n. 10216, de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (Brasil, 2001) e legislação subsequente, além das legislações 

estaduais. 
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que têm em seu cerne a defesa do direito à saúde, considerando seus determinantes e 

condicionantes, sendo a saúde o resultado de um processo de produção sobre o qual intervêm 

práticas sociais, e não somente técnicas (Campos, 2000). Doença e adoecimento, por 

conseguinte, não estão dissociados das condições de vida e saúde das pessoas. 

Entretanto, nem sempre a atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas tomou parte 

nas lutas da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira e na luta pelo direito à saúde. 

Ainda que se buscasse a construção de um cuidado pautado nestes referenciais, a abordagem 

do usuário e as considerações referentes a este tipo de atenção na Reforma ocorreram 

posteriormente à criação de serviços e dispositivos do processo de desinstitucionalização 

(Machado, 2006b; Alves & Lima, 2013). 

Um dos marcos políticos para esta atenção nos campos da Reforma e da Saúde Pública 

é a publicação da Portaria GM n° 336, em 2002 (Brasil, 2002a), que institui os Centros de 

Atenção Psicossocial destinados aos usuários de álcool e outras drogas (CAPSad), trazendo 

oficialmente para o campo da atenção psicossocial a oferta de ações voltadas a estas pessoas, 

além publicação das Portarias SAS n° 305/02 (Brasil, 2002d), n° 189/02 (Brasil, 2002c) e GM 

n° 817/02 (Brasil, 2002b), que viabilizam o financiamento destes serviços no SUS. 

Contudo, antes da publicação destas portarias já havia serviços de atendimento aos 

usuários, criados como centros de referência em pesquisa, prevenção e/ou tratamento, 

anteriores ao próprio SUS, como nos mostra Machado (2006b):  

Muitos deles foram criados nas universidades públicas como o Programa de Orientação 

e Atendimento a Dependentes (PROAD) do Departamento de Psiquiatria da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); o Centro de 

Orientação sobre Drogas e Atendimento a Toxicômanos (CORDATO) da Universidade 

de Brasília (UNB); o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas 

(NEPAD) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); o Centro de Estudos e 

Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) da Universidade Federal da Bahia (UFBA); o 

Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) do 

Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 

de São Paulo da UNIFESP. Apenas dois centros foram criados no âmbito do setor 

público estadual de saúde: o Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), em Minas Gerais, 

e o Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana (CECRH), em Pernambuco 

(Machado, 2006b, p.44). 

Foram serviços pioneiros no Brasil no atendimento, construção teórica, 

desenvolvimento de pesquisas e formação de trabalhadores na área do atendimento às pessoas 

em uso prejudicial de drogas, cuja experiência e produção científica contribuíram no trabalho 

que veio a ser desenvolvido nos anos seguintes.  
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Neste contexto se inserem as transformações e disputas no campo da atenção às pessoas 

em uso prejudicial de drogas no Brasil, expressão de mudanças conceituais, políticas, de saúde, 

de cuidados e no campo dos direitos (Alves, 2009; Alves & Lima, 2013; Boiteux, 2015). 

Transformações que vão da criminalização e diferentes formas de encarceramento e 

morte de usuários12, da concepção de doente e dependente químico, da abstinência como única 

meta e possibilidade de tratamento, à concepção de atenção e de cuidado, à Redução de Danos, 

à busca pela efetivação dos direitos (civis, políticos, sociais e culturais) destas pessoas e ao 

estabelecimento de políticas públicas para o cuidado por meio de ações, programas, redes e 

serviços de atenção (Alves & Lima, 2013; Brasil, 2011; Machado, 2006b). 

Nas três últimas décadas houve muitos avanços na construção de serviços, efetivação 

de políticas públicas, constituição e sustentação (financeira, de recursos humanos, técnica, 

teórica) de dispositivos e ações, entre os quais se encontram os CAPSad, equipes de consultório 

de rua, unidades de acolhimento, atendimento aos usuários na Atenção Primária, nos hospitais 

gerais e UPA, entre outros. 

Em 2003 ocorreu a publicação da Política do Ministério da Saúde (MS) para a Atenção 

Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas (Brasil, 2004), que reafirma o posicionamento 

do Ministério da Saúde para uma atenção pautada pelos princípios do SUS, da Atenção 

Psicossocial e da Redução de Danos. Sendo um orientador do cuidado para o país, nesta política 

o MS reconhece que no “vácuo de propostas concretas, e na ausência do estabelecimento de 

uma clara política de saúde voltada para este segmento, surgiram no Brasil diversas ‘alternativas 

de atenção’ de caráter total, fechado e tendo como único objetivo a ser alcançado abstinência” 

(Brasil, 2004, p.5), ocupando o lugar do tratamento e do cuidado que compete ao Estado. 

Ao final de 2011, por meio da Portaria 3.088 (Brasil, 2011), o país formaliza a Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (RAPS)13. Se, a princípio, a RAPS 

representou a inclusão oficial dos diferentes dispositivos na atenção aos usuários, não sendo 

mais os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) o centro da rede, por outro lado legitimou a 

participação de serviços de caráter total na atenção aos usuários, no componente de serviços 

residenciais terapêuticos. Oficializou, deste modo, o incentivo estatal a instituições privadas, 

 
12 Vide efeitos da Lei n. 11.343 (BRASIL, 2006) que impactou no aumento vertiginoso do encarceramento no 

Brasil desde sua publicação. Ver: Boiteux (2015), D’Elia Filho (2015) e Valois (2016). 
 

13 Os componentes desta rede já existiam antes da publicação da Portaria. Sua publicação implica em um 

posicionamento oficial do Ministério da Saúde acerca da constituição, bem como os princípios e diretrizes que a 

norteiam. Cabe lembrar, ainda, que a atenção aos usuários não está restrita à RAPS. Incorpora, no cotidiano, outros 

dispositivos e redes, inclusive não institucionais, dependendo da situação e do contexto de cada pessoa atendida. 
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cujos norteadores não são sequer os princípios do SUS – e, ainda menos, princípios 

antimanicomiais. 

As inspeções realizadas em muitos destes locais falam por si: o “Relatório da 4ª Inspeção 

Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas” (CFP, 2011), o 

“Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas – 2017” (CFP, 2018), o 

“Dossiê - Relatório de inspeção de comunidades terapêuticas para usuárias(os) de drogas no 

estado de São Paulo” (CRP-SP, 2016), e o “Relatório de vistorias em comunidades terapêuticas 

do Programa Aliança pela Vida” (SES-MG, 2016) demonstram a gravidade das violações de 

direitos presentes em grande parte destas instituições no Brasil. 

Já em relação aos CAPS, a RAPS promoveu uma modificação importante, ao definir sua 

atuação como um dos pontos da rede, e não o centro do cuidado. Assim, em qualquer ponto em 

que o usuário esteja, cabe a este ponto da rede a articulação do cuidado necessário. Os CAPS, 

incluindo aqueles criados para o atendimento dos usuários de álcool e outras drogas, os 

CAPSad, não constroem o cuidado sozinhos: nenhum serviço abrange totalmente a vida e as 

necessidades de saúde dos usuários. 

Os CAPS são dispositivos estratégicos da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

Brasileira, sendo serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. São dispositivos de base 

territorial e têm, por vocação, o compromisso com a oferta de atenção psicossocial, em rede, a 

pessoas com sofrimento mental, entre eles pessoas em uso prejudicial de drogas (Brasil, 2004; 

Minas Gerais, 2006). 

O Brasil tem hoje 2517 CAPS habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo 341 Centros 

de Atenção Psicossocial destinados ao atendimento de usuários de drogas (CAPSad)14. Este 

dispositivo, assim como os demais serviços públicos, programas e políticas de atenção às 

pessoas em uso prejudicial de drogas, têm como especificidades: 

1. São serviços públicos de saúde, do SUS, compromissados com seus princípios e 

diretrizes15; 

 
14 Dados referentes a março/19. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

do Brasil. Recuperado de: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/habbr.def . 
 

15  Importa considerar os princípios que fundamentam a atenção no SUS, ainda que não sejam foco desta pesquisa. 

De modo resumido, podem ser assim expressos no cotidiano do CAPS: Equidade - singularidade na atenção da 

qual cada usuário necessita (não pode haver um padrão de tratamento igual para todos, mas a possibilidade da 

oferta do que cada usuário necessita, sendo então desigual com os desiguais); Universalidade - garantia no acesso 

universal aos serviços e ações, sem barreiras de acesso (visíveis ou invisíveis, como exigência de documentos que 

o usuário não tem como apresentar, de comprovantes de endereço como condição para atendimento, da presença 

de acompanhante, horário reduzido de atendimento, acolhimento feito por agendamento para semanas depois, 

entre tantas outras barreiras ao acesso); Integralidade -  atenção integral à saúde das pessoas atendidas (incluindo 

os diferentes cuidados dos quais necessitam, mesmo que ultrapassem a oferta do serviço/ação). Para 

aprofundamento, sugerimos a leitura de Santos (2013). 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/habbr.def
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2. São serviços de Atenção Psicossocial, criados para substituir os hospitais psiquiátricos, 

compromissados com os princípios da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial; 

3. Destinam-se ao atendimento de pessoas cujas necessidades de atenção são 

diferenciadas, fundando-se em um modelo de atenção que considera os princípios da 

Redução de Danos, as condições de vida e saúde dos usuários, as necessidades do 

cuidado do corpo muitas debilitado pelo uso abusivo, o sofrimento muitas vezes 

apresentado pelos usuários e seus acompanhantes (Andrade, 2011; Alves & Lima, 2013; 

Santos, 2013).  

As práticas e cuidados desenvolvidos pelos trabalhadores dos CAPS e dos demais 

pontos de atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas precisam expressar a compreensão 

destas especificidades. A relação destes trabalhadores com as pessoas em uso prejudicial de 

drogas reflete as concepções que têm sobre estas questões (Hirdes, 2008; Prata, 2012), 

expressando também o pensamento de uma determinada época em relação ao uso de substâncias 

psicoativas. 

Há uma complexidade presente na relação dos seres humanos com as drogas, muitas 

vezes tratada de forma simplificada. Este uso está presente na história da humanidade, em 

diferentes contextos (Carneiro, 2002; Escohotado, 1997). Seja em rituais e cerimônias 

religiosas, seja no cotidiano, seja de forma moderada ou compulsiva, o “consumo sistemático 

de substâncias psicoativas, ou seja, aquelas que de alguma forma interferem no sistema nervoso, 

na consciência ou na psique humana, está presente na história há milênios” (Fiore, 2005, p.258). 

A história do uso de drogas é também a história humana. O significado, o tipo de substância e 

o padrão de consumo diferem de acordo com o momento histórico, a forma de organização 

social, cultural e econômica das sociedades, e nem sempre este uso foi visto como um problema 

(Carneiro, 2005). 

O termo droga compreende uma “[...] multiplicidade de significados, que vão do veneno 

ao remédio, das substâncias originais do sertão aos medicamentos fitoterápicos...”, destacando-

se “[...] o duplo aspecto das práticas sociais decorrentes do consumo de álcool e de drogas no 

passado brasileiro, que vão da cura ao crime, da alimentação ao amor, da medicina à religião, 

da farmácia ao folclore, da biopolítica à geopolítica” (Carneiro, 2005, p.7). Considerando a 

complexidade de usos, as determinações históricas e sociais e os desdobramentos decorrentes, 

o termo droga é aqui utilizado em sua acepção de substância psicoativa, seja ela ilícita ou lícita, 

prescrita ou não. 

Assim como a acepção de droga é uma questão complexa, a concepção de uso, usuário 

e as possibilidades de oferta de tratamento refletem esta complexidade. Há múltiplas relações 

estabelecidas pelas pessoas com as drogas, refletindo diferentes padrões de uso e efeitos no 
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organismo. Nenhum uso é igual, as realidades são diversas, complexas e sempre singulares. 

Assim, não há o dependente químico ou o toxicômano, há pessoas em uso de psicoativos. 

As diferentes relações estabelecidas entre o sujeito (com sua singularidade, sua história 

de vida, sua forma de estar no mundo), a substância (com formas de ação no organismo 

específicas) e o contexto (de vida, de saúde, acesso a bens e serviços, momento histórico, 

sociabilidades) podem expressar diferentes usos: uso esporádico, uso prejudicial, dependência 

de substâncias psicoativas. Há sujeitos que fazem uso esporádico de alguma droga e isso não 

traz prejuízos à sua vida, e há sujeitos para os quais o uso da mesma droga pode ocorrer de 

forma devastadora. 

O termo escolhido carrega em si a concepção que o sustenta, estando a conotação moral 

muito presente no dia a dia quando as pessoas falam sobre drogas. Dependente químico, 

suspeito, bandido, são expressões escolhidas não por acaso para comunicar e provocar reações 

no público. D'Elia Filho (2015) mostra-nos como a questão do uso de drogas e suas nomeações 

são tratadas por veículos de mídia, com destaque a algumas substâncias em detrimento de 

outras, ênfase em termos carregados de conotação moral, de modo a construir a “demonização” 

de algumas substâncias e pessoas envolvidas com seu uso ou venda, e o não questionamento 

quanto ao uso prejudicial de outras drogas. 

Além disso, pela escolha do termo identifica-se se o foco está na droga ou no sujeito, e 

as ações daí decorrentes: afastamento da substância como se os sujeitos fossem impotentes 

diante de seu poder (expressas em frases como: “a maconha é a porta de entrada para o mundo 

das drogas”, ou: “depois de fumar o crack uma vez será dependente para sempre”), ou foco no 

sujeito, a partir da concepção de que são as pessoas que buscam as substâncias e que as usam 

de determinada forma e, deste modo, são possíveis mudanças. 

 Um ponto fundamental para o debate em relação aos termos e suas conotações diz 

respeito à expressão Dependente Químico, muito difundida, que diria de alterações físicas 

permanentes na estrutura e funcionamento cerebral a partir do uso de alguma substância 

psicoativa (Laranjeira, 2010), enfatizando uma irreversibilidade após o contato com estas, em 

detrimento a possibilidades de autonomia e regulação – ou mesmo interrupção – do uso por 

parte do usuário, impotente diante da ação da droga16. Contudo, mesmo a Classificação 

Estatística Internacional Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10), não inclui o 

termo “dependência química” para o diagnóstico de dependência do uso de drogas. A CID 10 

 
16 Destacamos que não são ignorados os efeitos da ação de cada substância psicoativa no organismo, bem como as 

implicações do uso abusivo de drogas em nossa sociedade. Contudo, é essencial considerar tanto os elementos 

individuais em relação ao uso, como as questões sociais envolvidas em sua gênese e agravamento. 
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traz a definição dos “Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância 

psicoativa” (Organização Mundial da Saúde, 1997, p.312), que inclui intoxicação aguda, uso 

nocivo para a saúde, síndrome de dependência e síndrome de abstinência, entre outros. 

Consideramos nesta pesquisa pessoas em uso prejudicial de drogas, uma vez que pode ou não 

haver prejuízo no uso de drogas lícitas e ilícitas por diferentes pessoas, em função das relações 

sujeito / droga / contexto descritas acima. 

No Brasil há dois principais “posicionamentos políticos para o enfrentamento de 

questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas: o proibicionismo e a abordagem 

de redução de danos” (Alves, 2009, p.2310). Posicionamentos que, no campo da atenção, 

encontram sua expressão em modelos de atenção aos usuários. Continuamente disputam 

espaços, instituições, concepção de tratamento e, em especial, financiamento público, 

estabelecimento de Políticas de Estado e a hegemonia na Atenção: o modelo alinhado ao 

Proibicionismo, centrado na abstinência, e o modelo baseado na Redução de Danos. São 

modelos que foram se constituindo no cenário brasileiro a partir das racionalidades que 

orientam as práticas de atenção (Alves, 2009). Incorporam elementos presentes no contexto 

sócio-histórico em que estão inseridos, expressando não somente uma determinada 

compreensão quanto à abordagem e ao cuidado destes usuários, mas também as disputas nos 

campos político, econômico, social, e a ideologia subjacente. 

 

3.1 PROIBICIONISMO 

O proibicionismo inicia-se no século XIX, tendo se tornado o “... alicerce ideológico da 

política pública sobre drogas nos Estados Unidos” (Alves, 2009, p.2310). É a política em 

relação às drogas adotada pela Organização das Nações Unidas. Centra-se na busca da 

eliminação de determinadas substâncias, constituindo-se por práticas, políticas e legislações 

que visam à redução da oferta e da demanda, “[…] com intervenções de repressão e 

criminalização da produção, tráfico, porte e consumo de drogas ilícitas” (Alves, 2009, p.2310). 

Nesta perspectiva, em relação ao campo jurídico, o porte e/ou consumo de drogas ilícitas é 

tratado como questão de justiça e de polícia, fornecendo arcabouço legislativo que justifica 

detenções, condenações e mesmo a morte de usuários e traficantes (Boiteux, 2015; D'Elia Filho, 

2015; Valois, 2016). 

Está no cerne da Política de Guerra às Drogas, que se torna uma guerra às pessoas. 

Tratando-se de substâncias inanimadas, são as pessoas que por elas buscam e em nome delas 

são internadas, presas ou mortas diariamente, sejam usuários, traficantes, policiais ou pessoas 
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quaisquer a quem se imputar alguma relação com drogas. Há ainda as mortes (a princípio) não 

relacionadas diretamente às drogas, mas ocorridas em consequência desta guerra, como aqueles 

cuja morte ocorre em decorrência de “bala perdida”, as crianças mortas pelo Estado por engano 

em portas de escola, em salas de aula, as famílias alvejadas pelo Estado dentro de carros sem 

direito a defesa, os jovens que haviam recebido seu primeiro salário e saíram para comemorar, 

mortos por ação do Estado, além das mortes decorrentes de assaltos para saldar dívidas do 

tráfico, acertos de contas, entre tantos outros. Como alerta Andrade (2011): 

Se a vida destes jovens usuários de drogas vale tão pouco, o que vale a vida das vítimas 

dos que dentre eles se envolvem com práticas ilegais? Ou a vida do policial que executa 

essa política repressiva? A situação dos policiais é agravada pelo fato de, comumente, 

habitarem estas mesmas áreas onde atuam em nome do combate ao tráfico e em 

decorrência disto, tem sido comum o assassinato destes profissionais mesmo quando 

fora de serviço. Trata-se, portanto, de uma guerra onde todos perdem: os traficantes, os 

usuários de drogas, os policiais, os familiares, a sociedade como um todo. Se esta guerra 

interessa a alguém, com certeza esse alguém não se encontra no “front” (Andrade, 2011, 

p.4672). 

O proibicionismo “encontra-se atrelado a dois modelos explicativos para a questão do 

consumo de drogas: o modelo moral/criminal e o modelo de doença” (Alves, 2009, p.2311). 

Desses dois modelos explicativos decorrem formas de abordar pessoas em uso prejudicial de 

drogas. No modelo moral/criminal, “o consumo de drogas configura um problema moral, uma 

prática delituosa cujo enfrentamento consiste no encarceramento dos imorais/criminosos”. Já o 

modelo baseado na perspectiva da doença “concebe o consumo de drogas e a dependência como 

uma patologia biologicamente determinada e, como tal, deve ser abordado com a oferta de 

tratamento e reabilitação (Alves, 2009, p.2311)”. Nas duas perspectivas o proibicionismo pauta-

se em um “propósito de eliminação do consumo de drogas – seja pelo encarceramento, seja 

pelo tratamento” (Alves, 2009, p.2311). 

Contudo, o proibicionismo ocupa-se somente de algumas substâncias psicoativas, as que 

foram tornadas ilícitas, a despeito de efeitos e possíveis impactos decorrentes do uso abusivo 

de outras drogas, como a bebida alcoólica e diferentes medicações: 

justamente algumas das substâncias mais perigosas são permitidas devido ao seu uso 

tradicional no Ocidente cristão. O cigarro, por exemplo, incorporou-se, desde a guerra 

da Criméia, à ração dos exércitos e aos hábitos do povo. O chá e o ópio, à dieta da 

Inglaterra vitoriana. E o álcool, na forma do vinho, da cerveja e dos destilados, continua 

sendo a bebida nacional de muitos povos (Carneiro, 2002, p.117). 

Interesses econômicos e de controle de populações específicas são determinantes na 

definição de quais substâncias devem ter seu uso criminalizado e em quais países: “o campo 
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envolvendo os usos e usuários de substâncias psicoativas é gerido a partir de interesses 

econômicos e políticos historicamente construídos e mantidos pelo paradigma Proibicionista” 

(Nery Filho & Flach, 2017, p.300-301). 

Nas abordagens no campo da saúde, influenciadas pelo proibicionismo, a abstinência é 

questão central: configura-se como condição para acesso a tratamentos ou torna-se o único 

objetivo a ser alcançado. Conforme Cruz: “Esta exigência produz perplexidade pelo paradoxo 

de exigir abstinência para indivíduos que buscam tratamento exatamente porque não 

conseguem interromper o uso da substância” (Cruz, 2006, p.18). Usuários que não tenham a 

abstinência como meta, ou que não consigam interromper o uso da substância, têm dificuldades 

em sustentar tratamentos desta natureza, sendo direta ou indiretamente excluídos de alguma 

possibilidade de atenção e cuidados que, em momento posterior, até poderiam chegar à 

abstinência (Cruz, 2006). 

A “exigência em torno da abstinência implica ainda censuras e recriminações aos 

episódios de recaída ou reincidência ao uso de drogas, tornando as instituições de saúde espaços 

pouco acolhedores àqueles estigmatizados como ‘fracos’, ‘vagabundos’, ‘sem-vergonha’, 

‘imorais” (Alves, 2009, p.2312). Este ponto ganha relevância na Pesquisa Nacional Sobre o 

Uso de Crack (Bastos & Bertoni, 2014): entre as razões para não procurarem os serviços de 

saúde para tratamento, os usuários de crack entrevistados indicavam a indisponibilidade dos 

serviços de saúde e, ainda mais grave, a percepção dos serviços como hostis (Bastos & Bertoni, 

2014).  

 Ainda de acordo com o modelo baseado na perspectiva da doença, condizente com o 

proibicionismo, o usuário é considerado como alguém “acometido” por uma enfermidade e, 

como tal, impotente diante do “poder” da droga, sem condições de autonomia para que possa 

decidir por buscar ou não tratamento, interromper ou não o uso. As intervenções voltam-se para 

o afastamento da droga, como se afastando o usuário (da droga ou da vida social), pudesse 

chegar o momento em que este não teria mais nenhuma vontade de fazer uso. 

Por conseguinte, sob a nomeação de dependente químico ou traficante, para uma parcela 

da população são possíveis ações que seriam de exceção – e que vêm se tornando a regra – 

quando qualquer ato se torna justificável diante de um “poder das drogas”. O encarceramento 

sob a justificativa de alguma relação com drogas ilícitas, em especial o crack, dá-se de várias 

formas: nas prisões, sob o título de traficante (D'Elia Filho, 2015), nas internações involuntárias, 

nas reiteradas internações compulsórias em comunidades terapêuticas e em hospitais 

psiquiátricos e, também, em alguns serviços de saúde que encaminham os usuários para 



33 
 

internações involuntárias ou não, de forma banalizada e acrítica, como se o afastamento e a 

reclusão fossem a única forma de lidar com estas questões. 

Em mais de cem anos, o proibicionismo e a guerra às drogas não tiveram efeitos na 

redução do uso/venda de drogas, nem possibilitaram contribuições efetivas no campo da saúde 

pública: 

As ações de repressão à produção, comércio e consumo de drogas ilícitas 

definitivamente não contiveram estes fenômenos em qualquer parte do mundo. Ao 

contrário, observou-se o crescimento do tráfico ilícito de drogas e de sua repercussão 

na política e na economia mundial. Em relação ao consumo, estudos epidemiológicos 

retratam o crescimento do número de usuários de drogas lícitas e ilícitas, com a 

facilidade de acesso propiciando o início cada vez mais precoce do uso na vida. A 

criminalização do porte e do consumo de drogas ilícitas tem se revertido em sobrecarga 

ao sistema de justiça, onerando-o tanto pela lotação de unidades prisionais quanto pelo 

aumento de investimentos financeiros para a militarização das ações policiais de 

“combate” às drogas (Alves, 2009, p.2311). 

Segundo Alves (2009, p.2312) o “modelo de atenção à saúde de usuários de álcool e 

outras drogas construído com base na racionalidade proibicionista caracteriza-se, então, pelo 

autoritarismo das intervenções propostas”. Valois (2016) destaca a violação do direito das 

pessoas de decidir sobre seu corpo, a intromissão do Estado no que caberia a cada um 

individualmente, bem como as ações do Estado destinadas a determinadas populações e não a 

todos os cidadãos. As consequências do modelo baseado na racionalidade proibicionista, para 

sujeitos e sociedade, são inúmeras. Cabe-nos lembrar, como aponta Alves, que “a 

criminalização dos usuários de drogas repercute na garantia de direitos sociais e de cidadania, 

dentre os quais o de livre acesso aos serviços de saúde e tratamento e mesmo o de fazer uso de 

drogas em condição não prejudicial ao indivíduo e à sociedade” (Alves, 2009, p.2312). 

 Ao destacar a construção histórica do proibicionismo e seus efeitos, Nery Filho e Flach 

apontam que o proibicionismo vem sendo sustentado com 

desastrosas consequências para a sociedade, como: aumento dos problemas sociais e de 

saúde relacionados ao consumo de substâncias psicoativas licitas e ilícitas, 

fortalecimento do tráfico de drogas, com a cooptação de jovens da periferia como mão 

de obra barata e facilmente descartável; aumento dos índices de criminalidade, das 

prisões por tráfico e também de vítimas fatais; expansão dos gastos públicos nas ações 

de combate ao tráfico, alcançando os usuários de classe social mais baixa, mais 

vulneráveis e de mais fácil “descarte”, em verdadeiras praticas higienistas (Nery Filho 

& Flach, 2017, p.300-301). 

Diferentes autores têm demonstrado por meio de suas pesquisas que silenciamento, 

encarceramento e morte são algumas das consequências do proibicionismo, da criminalização 

do uso de drogas tornadas ilícitas, e da associação realizada entre este uso e pobreza, violência, 
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drogas e morte (Andrade, 2011; Boiteux, 2015; D'Elia Filho, 2015; Valois, 2016). Tais 

consequências são encontradas também em alguns tratamentos, em especial nas instituições 

totais. 

 

3.2 O MODELO BASEADO NA REDUÇÃO DE DANOS 

O modelo baseado na Redução de Danos (RD) reconhece que o uso de substâncias 

psicoativas (SPA) faz parte da história da humanidade, não sendo factível sua eliminação. 

Importa lembrar que tanto as pessoas, quanto o contexto, as substâncias e os tipos de uso 

diferem entre si, com impactos variados para sujeitos e coletividade. Nenhuma droga é inerte, 

há efeitos sobre quem as usa e que por elas buscam, o que não significa que qualquer uso em 

qualquer contexto seja prejudicial. Torna-se, portanto, imprescindível considerar quem usa, 

qual substância, em quais circunstâncias. Batista, Vasconcelos, Vecchia e Queiroz (2019), a 

este respeito, apontam acerca da “possibilidade de existência de padrões de uso de drogas não 

danosos, como indicam Nery Filho et al., ‘é verdade que a intoxicação aguda por uma droga 

pode levar à morte, mas é necessário ter sempre em mente que a decisão do consumo pertence 

aos humanos, e não aos produtos” (Batista et al., 2019, p.7).  

Neste sentido, é importante pensar em ações, abordagens e cuidados que considerem o 

uso singular feito por diferentes sujeitos, e que respeitem sua autonomia. O cuidado não pode 

ser ofertado da mesma forma para todos, especialmente pelo fato de que: 

É preciso salientar que a imensa maioria das pessoas não faz uso problemático de álcool 

e outras drogas, mas, nem por isso, devem ser negligenciadas nas ações de prevenção 

de riscos, danos e vulnerabilidades. O direito de acesso a essas oportunidades de 

prevenção requer, portanto, a adoção de princípios ético-políticos da RD, como: 

tolerância, pragmatismo e respeito à diversidade (Batista et al., 2019, p.2).  

Deste modo, a Redução de Danos torna-se uma importante ferramenta no cuidado aos 

usuários que dele necessitam. A RD tem seu início no Reino Unido na década de 1920, para 

tratamento dos sintomas da abstinência de heroína e cocaína. Na década de 1960 cidades como 

Amsterdã, Roterdã e Liverpool já desenvolviam políticas de Redução de Danos (Pollo-Araújo 

& Moreira, 2008). Contudo, com a dimensão tomada pela transmissão do vírus HIV, as ações 

de RD destacaram-se pelo seu cunho pragmático, especialmente na Holanda e no Reino Unido 

entre 1986 e 1987, com a criação de centros de distribuição e troca de seringas e agulhas, 

buscando reduzir a contaminação pelo vírus para aqueles que não conseguiam interromper o 

uso (Pollo-Araújo & Moreira, 2008). 
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No Brasil a RD ganha expressão também no final da década de 1980, quando os casos 

de contaminação por HIV, em especial entre os usuários de drogas injetáveis, tornam-se uma 

importante questão de saúde pública. Ao longo dos anos sua concepção vem sendo incorporada 

às políticas públicas de saúde para a atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas. 

É fundamental a compreensão de que a Redução de Danos não é oposta à abstinência, 

desconhecimento frequente neste campo (Cruz, 2006; Alves & Lima, 2013; Batista, et al., 

2019). A diferença é que a abstinência na perspectiva da RD não é exigência para acesso aos 

serviços e abordagens, ou o único objetivo a ser alcançado, o que não significa indiferença aos 

usos e prejuízos para a vida das pessoas (Cruz, 2006). Ao contrário, é uma possibilidade entre 

outras, considerando justamente as necessidades e condições (de saúde, sociais, subjetivas) de 

cada pessoa. Não pode ser exigência para o atendimento, para a permanência nos dispositivos, 

ou a única meta a ser alcançada, o que restringiria ainda mais as possibilidades daqueles que 

não conseguem ou não desejam interromper o uso. 

Conforme Machado (2006a, p.7), a RD “permite perceber que a eficácia terapêutica das 

ações na área de álcool e outras drogas não pode ser medida exclusivamente pelo alcance da 

abstinência. Outros resultados intermediários podem ser considerados também como sucesso 

terapêutico”. Os cuidados ofertados, portanto, voltam-se à “[…] minimização dos danos à 

saúde, sociais e econômicos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas sem 

necessariamente coibi-lo” (Aves, 2009, p.2310). Deste modo, a “atenção centra-se nas 

necessidades sociais de saúde do usuário, considerando a diversidade de intervenções possíveis 

para diminuir os danos que o uso de drogas pode acarretar ao usuário, à sua família e à 

comunidade em que vive” (Alves, 2009, p.2313). Machado (2006a) destaca a importância da 

preservação da vida, de modo que a RD: 

pode ser compreendida como uma estratégia que pode proporcionar uma vida um pouco 

melhor para aqueles que sofrem as consequências da dependência. Em relação aos 

dependentes, Bucher (1996) afirma que poucos conseguem alcançar a abstinência a 

curto prazo. Propõe, então, que o primeiro objetivo das ações de saúde deveria ser o da 

sobrevivência. Em cenários muitas vezes marcados pela pauperização, marginalização, 

abandono e dependência, um certo movimento na vida dos usuários ou dependentes 

pode começar com a ajuda à sobrevivência (Machado, 2006a, p.7). 

Esta questão também é elencada pelos usuários de crack entrevistados na Pesquisa 

Nacional Sobre o Uso de Crack, onde “quase a totalidade dos usuários apontou que seria 

importante que esses serviços fornecessem um suporte básico de modo a garantir sua 

sobrevivência e dignidade” (Bastos & Bertoni, 2014, p.106). Isso traz a dimensão do que se 
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espera de um serviço ou de profissionais que se proponham a ofertar atenção e cuidados a 

pessoas em uso prejudicial de drogas. 

Este é o norteador da RD, que no cotidiano poderá ser traduzido em diferentes práticas, 

ações, cuidados, sempre de acordo com a necessidade de cada usuário e coletividade, 

considerando o contexto. As ações de RD realizadas na rua poderão diferir das ações 

desenvolvidas em um CAPS ou em um Hospital Geral, mas sempre deverão considerar as 

necessidades de saúde de cada usuário, suas condições de vida e suas próprias escolhas. Este 

modelo foi estabelecido pelo Ministério da Saúde para a atenção aos usuários de drogas no país 

a partir de 2003 (Brasil, 2004). Entretanto, como apontam Nery Filho e Flach, ainda hoje: 

No campo da saúde, a associação do tratamento às “técnicas” de castigo e punição 

permanecem fortalecidas, ainda que a estratégia da redução de danos seja reconhecida 

como uma prática de cuidado em diversos países, inclusive no Brasil. Deste modo, 

avançamos pouco em relação à implementação de modelos de cuidado que produzam, 

com os usuários, novas possiblidades de vida, retificações subjetivas e saídas 

emancipatórias. Vivemos a coexistência de práticas de cuidado que se dizem pautadas 

no respeito aos humanos e aos direitos de cidadania, ao lado de práticas repressoras e 

punitivas que, utilizando o discurso da moralização e medicalização-psiquiatrização, 

visam ao controle biopolítico das populações” (Nery Filho & Flach, 2017, p.301). 

Trabalhar na perspectiva da Redução de Danos implica em ter como premissa o fato de 

que a definição das escolhas de vida por cada usuário não pertence ao trabalhador ou ao serviço, 

mas cabe aos trabalhadores e ao serviço oferecer cuidados que favoreçam a vida, que reduzam 

os danos de usos que podem ser prejudiciais. Usos sempre singulares, mas não dissociados da 

realidade na qual se vive. 

Não se trata de ignorar que drogas podem trazer prejuízos à vida. Trata-se, ao contrário, 

de favorecer cuidados que podem inclusive minimizá-los, até para que, estando melhor, cada 

pessoa em uso prejudicial possa fazer escolhas que favoreçam sua vida, a partir de sua 

perspectiva, na realidade na qual se encontra. Escolhas dela, não do profissional, do serviço, da 

política pública ou do país.  
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4 O COTIDIANO DO CUIDADO 

 

O cotidiano do cuidado na atenção aos usuários de drogas é atravessado por diferentes 

dimensões, dada a complexidade das questões relacionadas ao uso destas substâncias na história 

da humanidade e no contexto histórico, social, institucional, material, econômico e político no 

qual se insere, neste caso, a construção da atenção aos usuários de drogas no SUS, com suas 

especificidades. Para nos aproximarmos desta compreensão de cuidado, partimos das 

contribuições de Leal e Delgado (2007), na perspectiva do cotidiano enquanto espaço de vida: 

“A ideia de cotidiano não está sendo adotada aqui como o topo estável e homogêneo da vida 

social, como a esfera privada da ação submersa num modus operandi mecânico e repetitivo, 

aquém do mundo social, mas como espaço mesmo de vida” (Leal & Delgado, 2007, p.144). 

Deste modo, atentaremos à  

instância onde ocorre o entrelaçamento ou a colisão das estruturas socioculturais mais 

ou menos instáveis e enraizadas com o indeterminado da dimensão subjetiva. O 

cotidiano é o “mundo de vida”, é o lugar de existência de todos nós. Único lugar possível 

de existência para todos nós, lugar de vida feito de heterogeneidade de atividades, 

espaços e movimentos modulados pela especificidade dos interesses de seus 

protagonistas. O cotidiano seria, então, não só o contexto que nos determina, mas, ao 

mesmo tempo, o texto, a obra que construímos na nossa vida (Leal & Delgado, 2007, 

p.144-45). 

4.1 O DESAFIO DE UMA CLÍNICA DO CUIDADO 

 O cotidiano do cuidado na atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas é permeado 

por questões relacionadas à clínica, aqui considerando seus “encontros assistenciais” (Campos, 

2005, p.578). Uma clínica que não é exclusiva do campo da saúde, da saúde mental, da clínica 

médica, da urgência e da crise, mas é também cada uma destas, em diferentes momentos ou, 

ainda, é “uma” e “todas” ao mesmo tempo. Cabe-nos a reflexão a respeito desse tipo de clínica, 

e sua relação com o cuidado. Afinal, o que ofertamos na atenção aos usuários? Tratamento e 

cuidado são a mesma coisa? Cuidar é tratar? 

 Aqui novamente a questão semântica nos traz apontamentos quanto à necessidade da 

compreensão dos conceitos utilizados na sustentação das práticas, não sendo aleatório o uso de 

um termo em detrimento de outro. Segundo Ayres (2001): 



38 
 

Na perspectiva de aberturas lingüísticas, pluralidade de saberes válidos e 

normatividades de natureza não tecnicista, fica evidente que é preciso enriquecer 

também a concepção de intervenção que estabelece e justifica os diálogos que travamos 

no campo da saúde. Curar, tratar, controlar tornam-se posturas limitadas. Todas estas 

práticas supõem, no fundo, uma relação estática, individualizada e individualizante, 

objetificadora, enfim, dos sujeitos-alvo de nossas intervenções (Ayres, 2001, p.70). 

 Ao centrarmos as discussões na atenção e no cuidado ofertados às pessoas em uso 

prejudicial de drogas, e não em tratamento, consideramos que os usos de drogas não “cabem” 

no paradigma doença/cura e que nosso compromisso é com o sujeito que se encontra conosco, 

e não com uma suposta cura. Suposta, pois seu significado é singular: qual seria a cura almejada 

em relação ao uso de drogas? Para um sujeito, pode ser nunca mais voltar a fazer uso. Pode ser 

que, mesmo não voltando a usar, em algum momento da vida tenha vontade. O que seria estar 

curado? Jamais pensar na substância? 

 Assim como importa a escolha e definição de determinado termo em detrimento de 

outro, neste caso em relação ao cuidado, também traz impactos para a atenção ofertada a 

definição dos referenciais teóricos que sustentam as reflexões e a prática cotidiana. Neste 

sentido, há ainda que avançarmos na construção de referenciais que de fato contemplem a 

atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas. Em relação ao cuidado em saúde, há muito 

conhecimento produzido no campo da Saúde Coletiva17, sendo as contribuições de Ayres uma 

referência neste campo: 

Trataremos aqui do cuidado como um constructo filosófico, uma categoria com a qual 

se quer designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e uma atitude prática 

frente ao sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas situações em que se 

reclama uma ação terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais sujeitos visando 

o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 

especificamente voltados para essa finalidade (Ayres, 2004, p.74). 

Contudo, é fundamental avançar na produção do conhecimento científico sustentado nos 

referenciais que consideram tanto o campo da Saúde Coletiva quanto as especificidades das 

práticas de cuidado na atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas, incluídas no cuidado 

em Saúde Mental. Leal e Delgado (2007) e Yasui (2007) são alguns dos autores que trazem 

contribuições aos referenciais do cuidado no campo da atenção em saúde mental, considerando 

o cotidiano do trabalho. 

Acerca dos CAPS, Leal e Delgado reconhecem-nos como um modo de operar o cuidado, 

em uma lógica de atenção diferenciada, indicando que não se trata de “algo abstrato, 

 
17 O aprofundamento nos conceitos da Saúde Coletiva ultrapassa os objetivos desta dissertação. Assim, acerca do 

conceito de “Cuidado”, sugerimos a leitura de Campos, G.W., Merhy, E. E., Pinheiro, R., Ayres, J. R. C. M. 
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impalpável” (2007, p.137). Este novo modo proposto constitui-se em um: 

conjunto heterogêneo de discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, medidas 

administrativas, grades das tarefas dos profissionais, grades das atividades realizadas 

no cotidiano dos serviços, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e 

filantrópicas; e da ligação que se estabelece entre tais elementos (Leal & Delgado, 2007, 

p.137). 

Yasui (2007), por sua vez, aborda a questão do cuidado na perspectiva de que cuidar 

está no cerne do trabalho em saúde, se efetiva no encontro e representa uma ruptura com “uma 

racionalidade médica que instrumentaliza saberes e práticas hegemônicos, centrados na doença, 

de caráter hospitalocêntrico, excessivamente farmacológico e de orientação biologizante” 

(Yasui, 2007, p.161). Racionalidade que institucionalizou a violência no cuidar: “ao longo de 

mais de dois séculos, a racionalidade que sustentou e legitimou o cuidar na psiquiatria criou 

instituições da violência” (Yasui, 2007, p.160). Retorna a Ayres, ao considerar a importância 

da construção de projetos com o outro como elemento do cuidado (Yasui, 2007; Ayres, 2001). 

Deste modo, segundo Yasui, cuidar:  

significa pensar numa atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e 

envolvimento com o outro. Para olhar e ouvir o outro, preciso reconhecê-lo como 

alguém que represente para mim mais do que um mero objeto de intervenção. Preciso 

reconhecê-lo como um sujeito, não como uma entidade, um objeto, uma doença (Yasui, 

2007, p.161). 

Não se deve confundir, entretanto, esta atitude de responsabilização e envolvimento com 

o outro, com uma postura assistencialista, ou que não permita ao outro o exercício de sua 

autonomia e a valorização de sua subjetividade. A ruptura a que Yasui se refere centra-se na 

compreensão do cerne do cuidado: cuidar envolve o encontro entre sujeitos, e o cuidado se 

estabelece com o outro, não pelo outro (em uma perspectiva assistencialista) ou a despeito do 

outro ou, ainda, sobre o outro (em uma perspectiva de ações totalitárias que produzam 

violência). Destaca a importância do 

olhar sobre as necessidades das pessoas que demandam o serviço. Entender a saúde 

como uma produção social e agir sobre esses determinantes significa romper limites 

assistenciais, ousar e ir além. Mas, ao mesmo tempo, atentar para um tênue limite além 

do qual corremos o risco de criar uma estratégia que pode ter a pretensão de totalizar e 

controlar a vida do indivíduo. [...] O justo limite é aquele que escorrega no fino gelo 

entre produzir autonomia ou dependência, cuidar ou tutelar. Entre produção da 

liberdade ou a reprodução da servidão (Yasui, 2007, p.165-166). 

Buscando o “justo limite” do cuidado na atenção às pessoas em uso prejudicial de 

drogas, consideramos a importância de que cada trabalhador deste campo, ao se propor ao 
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acolhimento e ao cuidado, esteja atento a não estar ali para tratar uma dependência, mas para 

ofertar acolhimento, encontro e presença a pessoas em suas relações com o uso de drogas. “Por 

isso, cuidar, no sentido de um ‘tratar que seja’, que passa pelas competências e tarefas técnicas, 

mas não se restringe a elas, encarna mais ricamente que tratar, curar ou controlar” (Ayres, 2001, 

p.71). Torna-se fundamental buscar, assim, que se ultrapasse a oferta de tratamento, em seus 

pressupostos de desajuste, desadaptação ou de doença, a fim de ofertar atenção, expressa no 

cuidado e, assim, encontrar formas de que estas ofertas sejam menos autoritárias e menos 

promotoras de sofrimento. 

Com o foco no sujeito, e não na droga, retornamos à dimensão clínica no cuidado. 

Concordamos com Nery Filho: “As drogas, mesmo o crack, são produtos químicos sem alma: 

não falam, não pensam e não simbolizam. Isto é coisa de humanos. Drogas, isto não me 

interessa. Meu interesse é pelos humanos e suas vicissitudes.”18 

  

4.1.1 A Clínica e a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

A fim de apreender as premissas desta clínica é imprescindível ter em vista com que 

clínica buscou-se romper por meio da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. O processo de 

desinstitucionalização da reforma implicou, entre outros, na transformação dos conceitos que 

norteavam as práticas psiquiátricas asilares, manicomiais, entre eles a “clínica”, legitimada 

pelas relações de poder, o poder do médico, da medicina, a apropriação da loucura pela 

psiquiatria, sua concepção enquanto doença e o silenciamento daqueles que estariam 

“acometidos” pela loucura, a quem só caberia consentir com o que quer que se dissesse a seu 

respeito, uma vez que, sendo “loucos”, destituídos de “razão”, nada poderiam dizer de si, nada 

poderiam contestar, pois sua contestação seria a prova da perda da razão (Lobosque, 2003; 

Foucault, 2006). 

Foucault, citando Basaglia, descreveu as relações de poder estabelecidas a partir da 

apropriação da loucura pelo saber médico, relações que “constituíam o a priori da prática 

psiquiátrica”. Uma questão de poder: 

o puro poder do médico [...] aumenta tão vertiginosamente quanto diminui o poder do 

doente; este, pelo simples fato de estar internado, passa a ser um cidadão sem direitos, 

abandonado à arbitrariedade dos médicos e enfermeiros, os quais podem fazer dele o 

que bem entendem, sem que haja possibilidade de apelo (Foucault, 2006, p.126). 

 
18 Epígrafe no sítio eletrônico do CETAD Observa (Observatório Baiano sobre substâncias psicoativas). Fonte: 

http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/TextoNoticia2012071101. 

http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/TextoNoticia2012071101
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Esta clínica sustentou a prática psiquiátrica ao longo dos últimos dois séculos. Clínica 

fundada na relação com a doença, conforme descreve Amarante (2003): 

O princípio epistemológico do isolamento (isolar para conhecer) forneceu as condições 

de possibilidade para que o alienista tivesse, disponíveis para sua observação 

sistemática e contínua, todas as modalidades de doenças e sintomas, em um só lugar, 

por todo o tempo do mundo. Esta relação com a doença – e não com os sujeitos – ao 

lado do leito, no dia a dia da instituição, fundou a clínica (Amarante, 2003, p.11). 

Ao buscar-se a superação do paradigma psiquiátrico, busca-se o rompimento com a 

clínica descrita nestes moldes, uma vez que: 

o nascimento das disciplinas clínicas da área psi – a psiquiatria, a psicologia, etc. – dá-

se nos hospitais psiquiátricos, nas fábricas, nas prisões, nos reformatórios, ou seja, 

justamente naquelas instituições criadas para disciplinar os homens, tratando de 

reeducá-los, adestrá-los, adequá-los a certas normas que apreendem o tempo, a vida e a 

força de seus corpos num jogo econômico do qual nem sequer são atores, mas, 

simplesmente, servidores [...] Ajudar a fazer valer estas normas, disseminá-las 

socialmente ao torná-las aceitas e incorporadas pelos indivíduos, culpabilizando e 

corrigindo aqueles que se desviam: esta tem sido a vocação histórica da clínica na Saúde 

Mental (Lobosque, 2003, p.18). 

Foi o rompimento com esta clínica, no processo da Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, que possibilitou a criação de novos modos de cuidar em saúde mental, 

buscando a construção de uma nova clínica que se procura sustentar nos serviços e práticas de 

atenção psicossocial, tornando-se um dos componentes da clínica do cotidiano da atenção às 

pessoas em uso prejudicial de drogas. 

Nesta perspectiva, diferentes autores contribuíram no desenvolvimento do arcabouço 

teórico desta “nova clínica”, entre eles Amarante (2003), Lancetti (2006), Lobosque (2003). 

Clínica ampliada, clínica da atenção psicossocial e clínica da reforma são algumas de suas 

nomeações, elencadas por Leal e Delgado (2007). É a esta clínica que nos referimos ao 

considerar a perspectiva da atenção psicossocial, tanto nos serviços, como na forma de 

promover o cuidado em saúde mental, incluindo a atenção às pessoas em uso prejudicial de 

drogas. 

Esta nova clínica, Clínica em movimento, coloca-se à disposição do sujeito, valendo-se 

dos recursos disponíveis, sejam técnicos, jurídicos ou culturais: 

ajuda que se serve quando necessário de disciplinas e saberes psi, da farmacologia à 

psicanálise, mas sempre subordinando seu emprego a um projeto que não é psiquiátrico 

ou psicológico, mas político e social; a esta ajuda chamaremos de uma clínica em 

movimento: uma clínica que não caminha para si mesma, mas se combina e se articula 

com tudo o que se movimenta e se transforma na cultura, na vida, no convívio entre os 

homens (Lobosque, 2003, p.20). 
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 Uma clínica que considera o sujeito em sua experiência, viabilizando a “criação de 

possibilidades, produção de sociabilidades e subjetividades no contexto do atual processo de 

reforma psiquiátrica...” (Amarante, 2003, p.5), buscando “...ocupar-se de sujeitos com 

sofrimento e de, efetivamente, responsabilizar-se para com o sofrimento humano com outros 

paradigmas centrados no cuidado” (Amarante, 2003, p.12). Bezerra Jr. Indica-nos que: 

Nesta esfera da clínica (uma dimensão, mas não a única, do plano assistencial), os 

desafios apontam para duas direções: de um lado, é preciso avançar na elaboração de 

dispositivos teóricos e de formas de ação que ao mesmo tempo retenham o horizonte 

fundamental da clínica (a ampliação da capacidade normativa psíquica, existencial e 

social do sujeito) e amplie o alcance da rede (a constituição de uma clínica ampliada, a 

incorporação de várias categorias profissionais às estratégias terapêuticas, o recurso a 

modalidades de intervenção oriundas de diversas orientações teóricas, etc.) (Bezerra Jr., 

2007, 244). 

 Amarante (2003) ressalta a importância de que se cuide para que esta clínica que se 

amplia para a experiência, para a construção de novos conceitos e formas de vida, não se amplie 

de forma que tudo seja chamado de clínica. Tratando deste modo particular de pensar o cuidado, 

processo permanente de invenção, importa considerar que “não se trata de qualquer clínica, mas 

de um conjunto particular de princípios e preceitos que definem uma prática particular de 

cuidado, um certo modo de conhecer e conceber o homem e seu sofrimento” (Leal & Delgado, 

2007, p.142). É uma clínica que considera os sujeitos inseridos em seu contexto, em condições 

materiais e históricas específicas, em determinadas relações com os outros sujeitos. Segundo 

Leal e Delgado (2007), 

De imediato vale destacar que, sob essa perspectiva, o sujeito não se define 

exclusivamente por sua singularidade. As variações do modo hegemônico de descrever 

sua subjetividade na modernidade – a partir do corpo biológico ou psicológico – tornam-

se insuficientes. Impõe-se a necessidade de levar em conta uma definição de sujeito que 

o considere como expressão da relação humano social (Leal & Delgado, 2007, p.142). 

A fim de sustentar esta clínica no cotidiano do cuidado, torna-se necessário abandonar 

“por completo a possibilidade de definir a clínica como algo dissociado do serviço, e da forma 

de organização do cuidado. A realidade, o contexto do paciente, o dia-a-dia do serviço e o seu 

contexto tornam-se elementos considerados relevantes” (Leal & Delgado, 2007, p.143). 

Os autores apontam ainda a inclusão de dois princípios e preceitos que “não são 

originariamente do campo do cuidado, as noções de território e de rede” (Leal & Delgado 2007, 

p.143). Preceitos que têm como função introduzir “na dimensão da clínica conceitos que são do 

campo do social, da política, no sentido da pólis, daquilo que se refere à cidade” (p.143) e que 
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“ao provocarem esse diálogo, apontam para o paradigma da reinserção social, ou seja, tornam 

tarefa nobre do cuidado agenciar a inserção social” (p.143). 

Identificamos, assim, alguns preceitos desta clínica: uma clínica que não está voltada 

para si mesma, mas sim para os sujeitos e seu sofrimento; uma clínica centrada no cuidado; 

clínica que se coloca à disposição do sujeito; que considera sua singularidade sem desconsiderar 

o campo político e social no qual se insere, as condições de vida às quais está submetido ou tem 

acesso, seu território e rede; uma clínica constituída em um projeto político e social. 

A este respeito, importa considerar ainda tratar-se de uma clínica alinhada a um projeto 

de sociedade fundado no direito à saúde e à vida. Sobretudo trata-se de uma clínica voltada à 

vida, e que se utiliza dos recursos da vida para sustentá-la. Clínica definida por uma posição 

política na sustentação do cuidado inserido em um projeto de sociedade pautado na garantia 

dos direitos humanos: “neste sentido, todo projeto de sociedade implica uma determinada 

compreensão de mundo e sua vinculação a determinados valores norteadores da política” 

(Pinto, 2015, p.30). Não é, portanto, uma clínica comum, mas um modo de cuidar. 

4.1.2 – Usos de Drogas e a Clínica da Singularidade 

Em momentos anteriores apresentamos diferentes fatores relacionados ao uso de drogas 

em nossa sociedade, apontamos que drogas em si são inertes, inanimadas, e que diferentes 

sujeitos fazem uso de diferentes drogas em diferentes contextos. Lembramos que o uso de 

algum tipo de droga está presente na vida dos sujeitos, da cafeína ao antidepressivo. Mesmo 

que não haja determinada substância disponível, outras serão utilizadas para intoxicar, alterar 

estados de consciência, criar coragem, enfrentar a vida, estimular, dar prazer, perder peso, 

aumentar massa muscular, provocar o sono, acordar, aplacar a dor, aliviar sintomas, encontrar 

um lugar no mundo, na vida social, ficar ligado, entre tantos outros. Em especial, as drogas 

encontram um lugar na cadeia de consumo, sendo amplamente ofertadas enquanto objeto a ser 

consumido, mercadoria. 

Ao ofertar atenção a pessoas em uso prejudicial de drogas, precisamos estar atentos às 

relações que são estabelecidas pelos sujeitos com as drogas. Este ponto é fundamental na 

construção do cuidado. Em muitos casos a relação com determinada substância pode tornar-se 

prejudicial à vida de uma pessoa, sendo necessário um cuidado oferecido de modo singular, que 

possa estar atento à relação deste sujeito com alguma substância. Importa considerar tanto as 

condições físicas de cada usuário, os efeitos do uso abusivo presentes no corpo, como a relação 

estabelecida pelos sujeitos com as drogas. 
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Durante sua vida os sujeitos se deparam com as dificuldades próprias à condição 

humana (Freud, 1930/2010). Há quem encontre no uso de alguma droga o recurso para lidar 

com algumas dessas dificuldades inerentes à vida, como luto e separações. Outros, na 

dificuldade em responder diante de situações como a vida sexual, inibições, paternidade, um 

novo trabalho, têm no uso da droga um apaziguamento diante do intolerável. Há ainda quem 

encontre na relação com alguma substância o estabelecimento de um “lugar no mundo”, o 

estabelecimento de um laço com o outro, uma forma de identificação como, por exemplo, uma 

nomeação: sou adicto/ sou ex-adicto (Faria, 2018; Naparstek, 2008). 

No cotidiano desta clínica há sempre um uso único de uma ou mais drogas por cada 

sujeito. Esta particularização permite que se ofereça uma escuta singular, e possíveis 

intervenções sejam feitas de acordo com a necessidade de cada um. Pode ser que para um 

mesmo usuário, em determinado momento seja necessária uma proposta de redução de danos, 

em outro momento um período em leito de desintoxicação e, em outro, uma abordagem da 

família. Outra pessoa pode precisar de intervenção medicamentosa, ou mesmo a presença de 

alguém que a auxilie a organizar um pouco a vida, alugar um quarto para dormir, acompanhar 

em consultas de saúde, retomar o contato com a família, entre outros. O ato de se abster de 

saberes prévios sobre os usuários, e a escuta de cada sujeito, possibilitam a construção de 

caminhos diferenciados, tendo o usuário no centro do cuidado, no cotidiano de uma clínica 

também singular. 

 

4.2 DIMENSÃO TÉCNICA, FORMAÇÃO E ESPECIFICIDADES DO CUIDADO 

Campos (2005) enfatiza a importância de que, nas reflexões sobre o cuidado, não se 

abandone a dimensão técnica em detrimento dos aspectos relacionais: “vários autores procuram 

com isso chamar a atenção para a dimensão não técnica sempre (também) envolvida nos 

encontros assistenciais. Valorizar o aspecto intersubjetivo, comunicativo, as chamadas 

tecnologias leves” (Campos, 2005, p.578). Importa a sustentação destas duas dimensões do 

cuidado: a técnica, que diz respeito à especificidade do cuidado em saúde, à ancoragem teórica 

do trabalhador na construção do cuidado, e a dimensão do encontro. “O que diferencia os 

trabalhadores de saúde do restante da população em termos de valor de uso (e de troca) de sua 

própria força de trabalho é a qualificação técnica e é, sempre, “um dado saber” (Campos, 2005, 

p.578). 

Campos (2005) e Parada (2003) observam a relevância da sustentação teórica do 

trabalhador, de modo a ampliar suas possibilidades de construção de respostas diante das 
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situações que se apresentam, que serão sempre singulares. A dimensão técnica que sustenta as 

práticas na atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas é influenciada pela formação dos 

trabalhadores, usuários e gestores. A concepção que o trabalhador tem do usuário determina a 

oferta da atenção, que termina por refletir tanto uma oferta de cuidados como, tendo como plano 

de fundo o Proibicionismo, ofertas repressivas. Tomamos como norte a contribuição de Carlos 

Parada: “É evidente que um centro que os considera como doentes ou delinquentes não 

oferecerá o mesmo acolhimento que um outro centro que os considera como sujeitos” (Parada, 

2003, p.222). 

A contínua formação do trabalhador torna-se assim um desafio e, ao mesmo tempo, um 

campo privilegiado de discussão de práticas, princípios e conceitos norteadores do cuidado aos 

usuários. Pode constituir-se como uma forma de intervenção no campo do trabalho, buscando 

resistir às práticas aprisionadoras que nele tomam forma, tanto em relação aos trabalhadores, 

quanto em relação às pessoas atendidas. 

Contudo, não somente os modelos de formação como a própria organização dos serviços 

têm privilegiado uma formação cartesiana, baseada em conteúdos e especialidades 

fragmentados, desconectada da realidade concreta de vida de usuários e trabalhadores, ou ainda 

procurando “ajustar o homem ao trabalho”, “otimizando processos”, ignorando que estamos 

falando de pessoas, de “carne e osso”, e não de objetos inanimados que supostamente deveriam 

seguir determinado programa pré-estabelecido. 

Parara (2003) alerta-nos quanto ao lugar em que são ofertados serviços de atenção aos 

usuários. Que lugar é este? A quem serve? Que tipo de atenção e cuidados são ofertados em um 

determinado lugar e não em outro, referindo-se não à localização física, mas ao tipo de política, 

de atenção, de serviço que se oferta. Quais os objetivos deste “lugar”? Haverá respostas 

diferentes a partir do lugar ao qual nos referimos. De qual lugar na ordem social um determinado 

serviço se insere?  

Os objetivos de um banco, em relação a seus correntistas, serão diferentes dos objetivos 

de uma cooperativa. Um serviço do SUS não obedece à mesma lógica, princípios, valores que 

um serviço privado de saúde, ainda que os dois se dediquem ao atendimento de pessoas. Em 

determinado momento, um CAPSad discutia a instalação ou não de câmeras “de segurança” em 

seu espaço físico, em nome da “garantia da segurança de usuários e trabalhadores”.  Uma das 

defesas pela instalação das câmeras era: “mas todos os lugares têm, se você for a um banco 

haverá câmeras”. É justamente este o ponto: um CAPSad é diferente de um banco, seja em sua 

concepção, seja em seus objetivos, seja na relação com o usuário. 
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O CAPS se funda na coletividade, na reinserção, em práticas diferenciadas de atenção. 

O que não significa que não possam ser ofertados atendimento individual, psicoterapia, entre 

outros. Mas também não significa que um psicólogo, por exemplo, passe seus dias de trabalho 

em uma sala no CAPS realizando exclusivamente atendimentos psicoterápicos 

individualizados, sem se conectar com o serviço e seus usuários, ou um médico clínico da 

mesma forma, como fariam em seus consultórios particulares. É prerrogativa do trabalho em 

um CAPS que o trabalhador participe das atividades coletivas, discussões de casos, atividades 

externas, oferta de oficinas, participação do cotidiano institucional. 

De modo semelhante, vários serviços de atenção vêm tendo sua gestão feita não pelo 

próprio ente federativo, mas de forma terceirizada, seja por meio de organizações não 

governamentais (ONG), por Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

organizações religiosas, entre outros. Ora, os objetivos destas entidades nem sempre estão 

alinhados às políticas do SUS ou às políticas norteadoras dos cuidados às pessoas em uso 

prejudicial de drogas. Há abrigos públicos gerenciados por ONG que têm dificuldades em 

receber usuários de drogas entre a população em situação de rua que os procura, endurecendo 

cada vez mais as regras, que terminam por expulsar estes usuários. A função principal de um 

abrigo público não é abrigar aqueles que não têm onde passar a noite? Entre eles não há muitos 

em uso de alguma substância psicoativa? Como é possível a um abrigo não os receber, 

recusando-os veladamente por meio do estabelecimento de duras regras que não poderão 

cumprir? Há também “consultórios na rua”, levando à rua um modelo padronizado de 

consultório, desconsiderando as especificidades da atenção desta população; se há ONG de 

orientação religiosa que restringe até mesmo a distribuição de preservativos às pessoas em 

situação de rua, como promoverá cuidados norteados pelos princípios da Redução de Danos?  
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5 NARRATIVAS DE TRABALHO E VIDA 

 

Apresentamos a história narrada por cada uma das entrevistadas, alguns dos desafios 

por elas vivenciados no cotidiano e suas reflexões. 

 

5.1 DÁLIA E O ENCONTRO COM A CLÍNICA DA SINGULARIDADE 

Dália iniciou a vida profissional como estagiária aos 17 anos em um Hospital 

Psiquiátrico no final da década de 1970, em um município de grande porte, onde depois foi 

contratada. Queria trabalhar “com doidos”. Seu primeiro contato com a loucura ocorreu a partir 

da vinda de Basaglia ao Brasil e as denúncias que foram feitas às formas com que eram tratados 

os pacientes nos hospícios e manicômios: 

Eu tinha dezessete anos, era 1979 e foi quando o Basaglia veio aqui. [...] Na vinda dele, 

eu não tinha ideia de quem era Basaglia, e quando ele veio aqui, começou a sair uma 

série de reportagens no [Jornal de grande circulação no estado] durante uma semana, 

assinadas pelo Hiram Firmino. Ele acompanhou a entrada do Basaglia no hospital de 

Barbacena. A série de reportagens era chamada “Nos Porões da Loucura”, cada dia 

saía uma, [...] contando o que era a vivência deles lá, e o que era o horror, o que era 

o hospital de Barbacena, e a questão da loucura. Foi lendo essas reportagens que eu 

fui descobrindo essa questão da loucura e aí eu concluí que eu queria era trabalhar 

com “doido”. Num primeiro momento era isso o que eu sabia, era que eu queria 

trabalhar com saúde mental. 

Interessava-se pelo que os pacientes tinham a dizer, por sua palavra, o que marcou toda 

sua vida de trabalho. A possibilidade de que o paciente pudesse dizer de si, fosse em relação ao 

que quisesse, de uma pintura por ele feita ou uma outra atividade, até algum tipo de recreação, 

desde o início a tocou, de modo que fez dois cursos universitários voltados à saúde mental, e 

especialização em Saúde Mental. Cedo compreendeu que o recurso à palavra poderia ser 

transformador para os que eram atendidos. Formou-se em 1985 e começou a trabalhar em um 

grande hospital psiquiátrico.  

Quando eu estava na enfermaria, eu atendia em grupo, mas fazia uma escuta dos 

pacientes [...]. Eu usava atividades como pintura, desenho, argila, como uma forma 

que eu pudesse provocar o paciente à palavra. Eu já acreditava nisso... Eu achava que 

o paciente é quem tinha que falar sobre aquilo que ele tinha feito, e não um profissional 

interpretar um desenho, uma pintura [...] do paciente. E isso, então, não me dava tanta 

maleabilidade dentro do hospital. [...] Então eu pedi transferência [...]. Aí eu fui para 

o [serviço de atenção a usuários de drogas] e todo mundo era técnico, todo mundo 

exercia a escuta, independente da graduação, de ter se formado em um curso ou outro. 

Saiu então do hospital e começou a trabalhar em um serviço público de atendimento a 

usuários de drogas, serviço que foi ambulatório, NAPS e posteriormente tornou-se um CAPS 
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ad, onde trabalhou por 23 anos. Aposentou-se após 31 anos de trabalho na saúde pública, na 

saúde mental e na atenção aos usuários de drogas. As transformações ocorridas neste campo de 

atenção, no SUS e no próprio serviço foram vivenciadas pela trabalhadora. Assim descreve o 

sentido deste trabalho em sua vida:  

Significa uma vida, você trabalha 23 anos num lugar... Eu acho que a gente tem que se 

perguntar o tempo todo o que a gente está fazendo nesse lugar [...] se você tem alguma 

coisa que te causa, que te fisga, que te puxa, e eu acho que a gente é movido pelo desejo. 

Então eu acho que o que me sustentou esse tempo todo foi acreditar na clínica, 

acreditar que um trabalho pode ser ofertado, acreditar em um trabalho com usuários 

de drogas [...]. Eu acho que o que foi sustentando mesmo foi o desejo de estar nesse 

lugar, e também os laços que a gente faz com algumas pessoas dentro do serviço. 

Pessoas que comungam com você a mesma ideia, a mesma proposta, o mesmo desejo, 

a mesma energia. Acho que o tempo que eu trabalhei ali foi muito causada por isso. 

Me incomodava muito lidar com profissionais [...] que nem sabiam o que era a 

Reforma, [...] profissionais que estão ali só para cumprir o seu serviço, para cumprir 

um horário, para receber o salário no final do mês. Acho que isso acontece em várias 

instâncias, seja no campo jurídico, seja na área da saúde, seja na área da educação: 

sempre tem professores que são causados e professores que acham que não têm nada 

para ensinar, acham que “os meninos são uns demônios” e que “não deveria nem ter 

escola”, porque “não têm educação”. 

Assim, também aponta uma concepção que muitas vezes se encontra subjacente à 

concepção de alguns trabalhadores, em relação às pessoas que usam drogas, e os efeitos para a 

atenção ofertada e para a vida dos usuários. Da concepção que se tem em relação a “uso de 

drogas”, “usuários”, “necessidades de saúde”, “direitos humanos”, entre outros, decorrem 

possibilidades diversas de acolhimento e atenção. Deste modo, destaca a importância de que 

tais questões sejam continuamente trabalhadas com os profissionais que se propõem ao 

atendimento destas pessoas: 

Eu acho também que dentro dessa área de álcool e drogas a equipe tem que ser o tempo 

todo capacitada, [...] tem que ser o tempo todo interrogada sobre a concepção que [...] 

cada profissional tem, de ‘quem é que usa droga’, por que usa. [...] A gente escuta 

várias vezes: “ah, vocês tão gastando dinheiro com bandido”. [...] Tem gente que acha 

que essa população não devia nem ter assistência! [...] Trabalhar numa instituição 

demanda que a equipe o tempo todo seja questionada, incomodada, provocada, para 

se perguntar sobre o que está ofertando e de que maneira está lidando com o usuário 

de drogas, se é com preconceito, se não é. Isso tem que ser trabalhado com a própria 

equipe que está ali em contato com esse público. 

Sobre sua experiência no trabalho desenvolvido ao longo dos anos neste serviço: 

Eu atendia basicamente no ambulatório. Depois a gente começou a mudar a lógica, eu 

comecei a atender também na permanência dia e fazer atividades com o grupo como 

um todo. [...] E depois fiquei também uns anos na gestão. Foi uma época, foi como um 
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desafio, e uma época muito difícil, porque as relações de trabalho com os profissionais 

têm sempre um ponto de tensão com quem é chefe [...]. 

Desde a abertura da unidade onde trabalhava, em 1983, houve uma preocupação dos 

profissionais em sustentar uma clínica voltada para a singularidade dos usuários, clínica que se 

inicia ancorada na psicanálise, na promoção de pesquisa, atendimento e construção de 

referências da toxicomania. Ao longo dos anos esta clínica incorporou elementos das Reformas 

Psiquiátrica e Sanitária, as políticas de saúde, além de outros referenciais teóricos, com a 

contínua reflexão sobre os objetivos e efeitos do tratamento, a inserção do serviço na saúde 

pública e na saúde mental, e as necessidades dos usuários sem, contudo, abandonar a 

perspectiva da subjetividade. 

A possibilidade de que a relação com os usuários se desse a partir da singularidade, da 

oferta de uma escuta e de que cada sujeito pudesse se valer do recurso à palavra, de intervenções 

a partir de sua subjetividade, da relação de cada um com o uso de drogas e as intervenções dali 

decorrentes, foram um ponto central na perspectiva de Dália. 

A gente está dentro dos princípios do SUS, é o que nos orienta [...]. O que sempre me 

fez ficar [...] é a oportunidade de fazer sempre a clínica, você aprender com o paciente 

acompanhando o caso. Clínica que eu estou falando é de uma escuta, de pensar o 

sujeito com seus sintomas, com seu real, [...] de forma que esse sujeito possa ter uma 

outra forma de estar no mundo. Que possa fazer uma diferença, na vida, no encontro 

com o profissional [...]. Uma outra coisa, que a gente aprende com a psicanálise, é a 

questão da ética, a ética do cuidado, a ética do caso a caso [...]. Eu acho que a ética é 

sempre essa, uma ética de cuidado onde principalmente o profissional não sabe o que 

é o melhor para aquela pessoa. Que isso é uma coisa que vai ser inventada [...] na 

relação com o paciente, por isso que a pessoa tem que ter disponibilidade para 

acompanhar o caso, para escutar, e até para consentir, às vezes, que uma pessoa [...] 

vai continuando a usar a droga a vida inteira de uma forma que seja menos nefasta do 

que ela vinha usando. 

Com a publicação da Portaria GM n° 336, em 2002, entre outras ações, houve a criação 

dos Centros de Atenção Psicossocial destinados ao atendimento às pessoas em uso prejudicial 

de drogas (CAPSad). Isso permitiu tanto a criação de novos serviços, já nascendo como serviços 

substitutivos aos manicômios, como a adequação e credenciamento de outros, já existentes, que 

se tornaram CAPS. Dália encontrava-se na gestão da unidade neste momento, serviço que desde 

então promoveu transformações, sendo o primeiro CAPSad no município. Foram muitos 

desafios vivenciados pelos trabalhadores, pelos usuários e pela gestão, em cada época, na 

transformação da lógica do atendimento, no que significa, no cotidiano, ser um CAPS. 

Até a publicação da Portaria, portanto, não havia no país modelos de serviços de atenção 

a serem seguidos, a não ser os próprios serviços citados que já funcionavam e buscavam 



50 
 

construir referenciais de atendimento destes usuários, cada um a seu modo, dentro de uma 

realidade. Conta-nos Dália: 

A gente estava cadastrado como NAPS [...]. A gente precisava se cadastrar como 

CAPS. [....] E a portaria criou pela primeira vez um serviço, um dispositivo voltado 

para álcool e drogas, que antes não existia, que era o CAPSad [...]. Então, foi um 

trabalho fazer um projeto [...] para mandar para a Secretaria Estadual de Saúde, que 

por sua vez ia mandar para o Ministério da Saúde. 

Este projeto foi somente a parte inicial do trabalho, uma vez que era preciso trabalhar 

com os profissionais as transformações na concepção do trabalho em um CAPSad. Assim, 

depois de aprovado o projeto, 

O trabalho que a gente teve foi construir com a equipe o que é uma lógica de CAPS. 

[...] Quebrar a lógica de funcionamento foi um trabalho braçal. Foi a gente pegar a 

própria política e discutir com os funcionários qual é a lógica do CAPS, a questão de 

ser um serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos. 

Havia a se considerar, também, a dimensão populacional, uma vez que este era no 

momento o único CAPSad no município. Deste modo, ofertar as ações e cuidados previstos 

para um CAPSad, com as especificidades necessárias deste tipo de cuidado, mantendo a 

dimensão da singularidade, tornou-se um desafio: 

Era um desafio muito grande, alguma coisa que pudesse ter um impacto, durante muito 

tempo a gente era o único serviço que existia [no município]. E nesse tempo e durante 

muito tempo a própria prefeitura [...] não pensava em nenhuma política voltada para 

álcool e drogas. Então a gente não tinha pernas para funcionar de fato como um CAPS 

porque é impossível um CAPS funcionar para dois milhões e meio de habitantes, mas 

[era preciso trabalhar] com a equipe que os casos graves tinham que estar lá, inverter 

a lógica também de funcionamento do serviço... 

Além da questão populacional, era fundamental que houvesse o entendimento de que os 

CAPS têm como prioridade o atendimento aos usuários em crise, dentro de seu limite de 

atuação, não sendo possível o funcionamento como um grande ambulatório com Permanência 

Dia. Por outro lado, priorizar os casos graves e investir no acolhimento, sendo o único CAPSad 

no município (e ainda atendendo usuários de outros municípios do estado), fez com que 

houvesse um aumento importante de usuários na Permanência Dia, trazendo outros desafios à 

equipe: 
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Houve momentos em que a gente foi avançando, a gente tinha tantos pacientes na 

permanência dia, [...] eram 60 pacientes na permanência dia. Mas o mais difícil, o 

desafio maior é esse trabalho com as equipes. [...] A gente tinha o acolhimento, tinha 

dias que [...] a gente acolhia dezesseis casos novos, e aí a gente começou a observar 

que o problema não era só simplesmente abrir a porta e atender dezesseis. A gente teve 

um compromisso ético de que mais importante do que atender no acolhimento era 

acompanhar o tratamento. Então, assim, houve um momento em que a gente tinha 

quase toda a equipe voltada para a entrada [...]. Estava todo mundo acolhendo, 

acolhendo, acolhendo, fazendo projeto terapêutico individual, e a permanência dia 

transbordava de pacientes. Então, num segundo momento, a gente começou a pensar 

que a gente também tinha que inverter isso, tinha que ter o acolhimento. [...] Mas 

também tinha que ter profissional pra acompanhar, o tratamento tinha que acontecer. 

Sobre a experiência da gestão, Dália relata ainda outros desafios vivenciados, as 

implicações para o trabalho desenvolvido e para si: 

Ir para a gestão é um choque. Primeiro porque as pessoas começam a lidar com “o 

chefe” e as relações mudam. E as relações do chefe com as pessoas também mudam 

porque ele tem uma responsabilidade ali. [...] Eu acho que quando a gente começa a 

lidar com gestão, tem uma responsabilidade ética que não pode passar [...]. É uma 

certa tensão fazer com que caiba isso tudo no mesmo lugar. Porque você não pode só 

funcionar na lógica dos números, mas você tem que pensar também alguma coisa que 

tenha um certo impacto, na cidade, no município, ou em um determinado território, e 

que possa atender também um número maior de pessoas. Não dá para você consentir 

que um CAPS tenha cinquenta atendimentos por mês, não dá. Um profissional que 

atende 1,2 pacientes ou um procedimento por mês com o usuário, não dá. Eu acho que 

na gestão a gente consegue ter uma visão, um compromisso. Uma responsabilidade que 

a gente tem com o público, né? Ali no serviço público não é o seu consultório, não é o 

que você acha, não é o que você quer. [...] E a gente tem que questionar, na gestão, 

esse outro, imperativo, que só pede número, número, número, e não está preocupado 

com a qualidade. [...] É uma responsabilidade estar na gestão, e o que está sendo feito 

com o bem público, o que está sendo gasto, o que está sendo ofertado de fato. Acho que 

estar na gestão implica isso, mas acho que tem que ser por um tempo. Me causava mal 

ter um diretor que estava à frente de um serviço do SUS há oito anos. Eu acho que a 

gente tem que dar chance para outras pessoas estarem [nestas funções], tem que ter 

uma circulação, tem que ter possibilidade de outras pessoas experienciarem essa coisa 

difícil que é a gestão. 

Dália nos fala sobre a importância de que sejam pensados a formação para o trabalho da 

gestão, e os efeitos das demandas que buscam formatar o serviço público aos moldes de serviços 

privados, sem considerar suas especificidades, os objetivos das políticas públicas, e os custos 

necessários para alcançar os benefícios sociais consequentes ao cuidado em saúde. Cabe 

lembrar as legislações às quais o SUS está submetido, diferentemente dos serviços privados, 

como aquelas referentes a licitações, ou à contratação de profissionais. Dália destaca a 

importância do aprimoramento da gestão pública, que não tem como ser alcançado de forma 

acrítica, somente pela imposição, aos serviços e às suas gestões, de demandas cujo impacto 
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pode parecer tratar-se de redução de gastos, mas que, em longo prazo, podem ser nefastos para 

o atendimento dos usuários. A lógica que rege o mercado jamais será a mesma que visa à 

garantia dos direitos dos cidadãos, como o “Direito à saúde”. Situação que coloca os serviços, 

trabalhadores e gestores em um “tarefismo” sem fim, em detrimento do desenvolvimento de 

políticas de gestão que tornem possível a reflexão e a consecução de práticas voltadas às reais 

necessidades dos usuários. 

Eu vivi momentos da gestão em que eu achei que realmente nem o próprio serviço me 

capacitou [...]. Porque tem acordo de resultados, pacto de gestão, eu acho que isso que 

vem muito da iniciativa privada. [...] É importante no serviço público, a gente não tem 

como recuar disso. Mas eu acho que os próprios profissionais têm que ser preparados. 

[...] E muitas vezes pedem dados, números, para não fazer nada com eles. Então pedia 

eficácia, metas e tudo. Tem que ter metas, mas essas metas têm que ser pactuadas... 

Entre as metas havia também as capacitações definidas sem avaliação das reais 

necessidades relativas à contínua formação dos trabalhadores ou dos objetivos do serviço. 

Capacitações que ocupam uma cadeia de trabalhadores, gestores, pessoas envolvidas em seu 

planejamento, execução, avaliação, além de recursos públicos gastos em sua realização, aluguel 

de espaço, material de escritório, serviços de alimentação, transporte, locação de equipamentos, 

mobiliário, entre tantos outros, muitas vezes para ofertar capacitações que não guardam relação 

com as necessidades de formação dos trabalhadores ou com a melhoria do atendimento ao 

usuário: 

Na verdade, a gente de repente tem que pactuar coisas [...], na hora que você vê, tem 

que ter não sei quantas capacitações [...] tem que ter capacitação para ter capacitação, 

sem saber se a equipe quer ter capacitação. 

Destacamos o papel fundamental de uma política de formação contínua dos 

trabalhadores. Ao longo das entrevistas são apresentados diferentes modos de pensar e 

transformar a formação do trabalhador, o debate, a construção compartilhada do conhecimento 

a partir das situações com as quais o trabalhador se depara em seu dia a dia, o saber de sua 

experiência, entre tantos outros, com efeitos transformadores. Assim, pensar a formação não 

guarda nenhuma relação com a pactuação de horas de capacitação por trabalhador, e oferecê-

las pela simples obrigação de que “x por cento” dos trabalhadores tem que “ser capacitados”, 

não importando o sentido destas capacitações, os recursos utilizados, os impactos para o 

atendimento dos usuários, a melhoria das condições de trabalho para o próprio trabalhador. 

Sobre a definição de metas “para todos” sem pactuação e sem considerar as reais 

necessidades de cada serviço: 
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Tem alguns indicadores que vêm de cima para baixo, não são pactuados com quem está 

lá executando [...]. Pode ser que seja um avanço ter essas metas e tudo, mas cada lugar 

também é singular e funciona de um jeito. [...] Em muitos momentos achei que eu tinha 

que ser economista para estar no lugar que eu estava. [...] Então depende, também, 

como eu falei, de um momento político, se tem um governo de estado que é mais a favor 

de números, se tem outros que estão mais a favor de conversar e pactuar, então a gente 

fica muito “ao léo” desse outro senhor, que ganha a eleição para ser governador do 

estado, isso é delicado.  

A narrativa de Dália corrobora as reflexões apresentadas anteriormente acerca da 

atenção aos usuários, o papel dos profissionais e a importância da formação: 

• A construção da atenção: entre uma proposta de cuidado para todos e o singular de cada 

caso: 

Eu acho que o tratamento, acho que a política de álcool e drogas, ela é ampla. E ela 

vai depender muito do que as equipes dentro do CAPS estão priorizando, mas tem 

várias vertentes. Pode priorizar a redução de danos, pode priorizar a inserção social, 

pode priorizar o aspecto clínico, aí clínico pensando a abstinência ou não, a redução 

de danos como proposta que seja para todos, pode priorizar a clínica enquanto escuta 

do sujeito na sua singularidade. [...] É pensar esses múltiplos aspectos, mas envolve 

também o aspecto que eu estou chamando de clínico, subjetivo, que tem a ver com o 

singular de cada caso. O que é que faz cada indivíduo escolher, num determinado 

momento de sua vida, a droga ou o álcool como uma saída, ou como uma solução para 

si? Agora, há serviços que priorizam só a inserção... 

• O Técnico de Referência:  

Um técnico de referência é responsável pela entrada do sujeito no serviço, do 

acompanhamento até à sua saída, a pensar em saídas [...] junto com o paciente, no seu 

acompanhamento. [...] Tem que ter uma escuta de cada caso, dentro do singular que é 

cada um. Eu acho que se for um técnico de referência que é de alguma maneira causado 

pela questão da singularidade, acho que ele teria condições [...] de acompanhar o caso. 

Agora, quando é alguém que [...] não quer ser referência para o paciente desde a sua 

entrada até a sua alta, por exemplo, os efeitos são nefastos [...]. A lógica do CAPS tem 

toda essa questão do profissional de referência do caso. 

Se, por um lado, a construção deste trabalho requer uma visão ampliada do cuidado, não 

se restringindo a simplesmente atender em consultório, ou somente realizar oficinas, ou 

prescrever medicação – pensando o cuidado de forma ampla, e considerando que cuidar não é 

requisito de uma profissão de quem está no CAPS, mas responsabilidade de todos – por outro 

lado, a “desespecialização” também não é simples ou sem efeitos, especialmente para a relação 

do trabalhador em sua atividade: 
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É uma coisa delicada, porque, apesar de ter as especificidades das categorias, [...] nem 

todo mundo que chega ao serviço quer ser referência do caso, na condução, no 

acompanhamento do caso. E aí eu acho que nós vivemos momentos tensos, assim, de 

dificuldades. Assistente social que só quer fazer o acompanhamento da família e não 

quer, muitas vezes, nem ter contato com o paciente. Há psicólogo que acha que somente 

atender em psicoterapia é sua função, então acha que tem que estar trancado dentro 

do consultório fazendo psicoterapia e que ele não pode coordenar uma oficina. São 

coisas que vêm aparecendo, cada CAPS lida com isso de uma maneira. 

Acerca do ingresso nos serviços por meio de concurso, considera a importância de que 

o trabalhador conheça um pouco do trabalho a ser desenvolvido em um CAPS:  

Quem faz concurso para trabalhar em um CAPS, já entra sabendo que tem que fazer 

isso, então a pessoa já tem que estar com essa disponibilidade [...]. Agora, ninguém faz 

concurso também para ser técnico de referência, as pessoas fazem concurso para 

trabalhar dentro da sua especificidade, dentro da sua categoria profissional. Então a 

gente vê situações delicadas, a gente teve dentro do nosso serviço enfermeiro que não 

suportava ter um paciente querelante, que reclamava, que demandava o tempo todo, 

porque [o profissional] vinha de uma experiência de CTI, onde o paciente ficava 

acamado, era um objeto, [...] não falava nada. 

Diferentes efeitos para a atenção aos usuários decorrem das formas de contratação e 

vínculo dos/as trabalhadores/as. É importante ter em vista o impacto desses vínculos contratuais 

para o trabalho com a atenção ofertada aos usuários, para as relações do trabalhador com o 

serviço e com os colegas. Duas das trabalhadoras participantes de nossa pesquisa comentaram 

sobre esta situação e seus impactos na atenção aos usuários e no desmonte dos serviços e 

políticas iniciado, entre outros fatores, pelo vínculo. Dália aponta igualmente para alguns dos 

efeitos quando o vínculo do trabalhador ocorre por meio de contrato, como o desmonte dos 

serviços e políticas nos momentos de mudança nas gestões dos entes federativos. 

Quando é só contratado, a cada vez que muda a gestão, desmonta todo o trabalho que 

está sendo feito. É uma decisão política de cada prefeito querendo fazer o diferencial 

destruindo o que o outro fez, é um atraso. Mas isso é uma questão que não é só voltada 

para a política de álcool e drogas, é um atraso que existe nesse país. Cada um que 

entra quer aparecer de uma outra maneira. Isso compromete muito a sequência de um 

trabalho que pode ser construído ali. 

Acerca da formação do trabalhador, que termina por não ser uma formação para o 

trabalho no SUS, ou mesmo uma formação que ultrapassasse a segmentação em disciplinas, 

levando em conta a complexidade do atendimento neste campo, aponta que: 

Então acho que esse é um desafio que a gente tem, dos profissionais que a gente tem e, 

também, das universidades: qualificar as pessoas para o que a política pede, o que o 

mercado pede, o usuário pede, enquanto necessidade, demanda de tratamento, né? [...] 

Eu acho que as faculdades, elas ainda não estão formando os profissionais para nosso 
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país, voltados para o SUS, de forma nenhuma. Eles ainda não estão qualificados. Ainda 

tem faculdade de psicologia, por exemplo, que continua reproduzindo a lógica de 

consultório particular. 

Dália também fala sobre a contribuição que a supervisão pode ter para os trabalhadores 

e serviços, enquanto possibilidade de intervenções no campo da formação: 

Acho também que tem um outro espaço que é importantíssimo dentro dos serviços, que 

é a possiblidade de ter supervisão. Em alguns momentos da minha vida fui supervisora 

de municípios, supervisora clínico-institucional, através de um programa que o 

Ministério da Saúde tinha de supervisão a municípios. 

A supervisão clínico-institucional tornou-se um importante dispositivo de formação em 

saúde mental no país, contribuindo para o fortalecimento de serviços e redes nos municípios, a 

partir de editais de chamamento de projetos para financiamento pelo Ministério da Saúde 

(Brasil, 2005). Entre outros, possibilitou que municípios de diferentes regiões tivessem um (a) 

supervisor (a) promovendo, com os trabalhadores e gestores, discussões relacionadas às 

questões clínicas e institucionais dos serviços em articulação com as redes de atenção em cada 

município. As supervisões possibilitam intervir na formação a partir da experiência dos 

trabalhadores, valorizando os saberes de suas experiências. 

Acho que o lugar da supervisão é um lugar muito importante para incomodar a equipe, 

interrogar a equipe, provocar a equipe e poder, de alguma forma, ter uma transmissão. 

Uma transmissão da clínica, [...] ter uma troca de experiências com a própria equipe 

e as dificuldades que cada município vive também. [...] Fui supervisora de dois CAPSad 

e um CAPS de saúde mental. Então eu acho que esse intercâmbio, essa possibilidade 

de a gente tentar fazer a política valer, indo para o interior, ajudando os serviços que 

estão sendo montados, eu acho que é uma coisa prioritária, importante demais.  

A supervisão, juntamente com as discussões promovidas pelas próprias unidades, a 

reflexão contínua sobre a atividade, o compartilhar as experiências, a construção dos casos, as 

questões do dia a dia do serviço e do que surge no atendimento aos usuários, podem contribuir 

muito para a atenção aos usuários. A atenção a essas pessoas passa por diferentes dimensões, 

não envolve somente questões de saúde, e por isso demanda uma visão ampliada da questão do 

uso abusivo de drogas e da própria concepção de saúde e seus determinantes sociais. Assim, há 

que se problematizar esta formação e o que se requer do trabalhador destes serviços na prática, 

bem como poder acolher o sofrimento que, não raro, se manifesta no cotidiano de cada 

trabalhador, uma vez que a vida dos usuários atendidos nestes serviços tem um importante 

componente de ausência do Estado e das políticas públicas, de negligência e de violência. A 

supervisão pode ser um importante espaço de acolhimento deste trabalhador em sua atividade 
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de trabalho, sem necessariamente “dar respostas” prontas, que em nada ajudam quem está ali 

no cotidiano diante das situações as mais complexas. 

Não é pouco o que é demandado deste trabalhador para que “dê conta” de sua atividade, 

de uma forma menos adoecedora e com menor sofrimento. A atividade de um trabalhador neste 

tipo de atenção traz desafios aos trabalhadores: 

Um profissional que faz um concurso para trabalhar dentro de um CAPS tem que saber 

que ele vai sair um pouco da sua zona de conforto e do seu saber. Ele vai ter que se 

qualificar dentro da lógica da saúde mental, que orienta o país. É importante que um 

enfermeiro saiba que ele não vai ficar somente no cuidado do corpo o tempo inteiro, 

que tem que ter disponibilidade para fazer outras funções, que tocam a questão da 

inserção social, ou a coordenação de uma oficina, ou ajudar o sujeito a, por exemplo, 

conseguir um lugar para morar. Então tem que sair da sua especialidade. Esse é um 

desafio diante do qual a política precisa avançar, e os profissionais também. 

Para tanto, destaca a importância de que o trabalhador tenha a compreensão de que não 

se trata de uma prática constituída “ao acaso”, mas que faz parte de uma concepção de cuidado, 

que se trata de uma política, um projeto de sociedade, uma forma de compreender saúde, 

adoecimento, sofrimento, fruto das transformações descritas anteriormente. Um CAPSad não é 

um ambulatório, não é uma clínica. 

Uma coisa que eu acho que é importante também, é que a lógica da Reforma, a lógica 

da própria RAPS, passa por pessoas que têm que estar engajadas também politicamente 

nessa proposta. Como é que alguém que vai fazer um concurso para atender no PSF 

vai recusar fazer uma visita domiciliar, não tem cabimento... A gente tem políticas 

orientadoras do que é esperado [...]. A lógica da Redução de Danos, por exemplo, a 

lógica do Consultório de Rua, presente na Atenção Primária, vai demandar também 

dos profissionais estarem mais qualificadas a buscar um certo saber, para além do que 

a graduação o qualifica [...]. Acho que isso é um trabalho político. [...] Se a gente não 

acredita na RAPS, se a gente não acredita na Reforma, pode estar na Atenção Primária, 

pode estar na emergência, pode estar num serviço especializado repetindo uma lógica 

antiga, manicomial, independente do dispositivo ser um dispositivo da rede. Essa rede 

é feita por profissionais [...] que estejam com desejo de fazer a rede existir, de fazer o 

SUS existir, de fazer o CAPS existir, Atenção Primária e todos os outros pontos da rede. 

Sobre a constituição de redes, Dália aponta a importância destas para a construção de 

cada caso, o fato de não estarem prontas antecipadamente. São redes singulares, para cada 

usuário e cada momento por ele vivenciado. Não são, portanto, redes preestabelecidas, definidas 

para todos, sendo requerida disponibilidade e interesse para esta construção. A partir de sua 

experiência, identificamos alguns dos desafios vivenciados nesta tecitura, envolvendo usuários, 

profissionais, dispositivos e outros: 
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Tem essa questão, de um certo desconhecimento. Eu acho que é fazer a rede valer, que 

é fazer um contato com os outros serviços, é um trabalho hercúleo e constante e que 

tem que ser feito para cada caso que se acompanha. É você tecer uma rede para cada 

paciente, porque para um paciente uma coisa funciona, para outro não funciona. Então 

você tem que estar aberto pra isso. Acho que faltam condições mesmo, e muitas vezes 

os próprios profissionais desconhecem como fazer essa rede, exatamente, porque não 

tem um saber prévio. A gente não sabe o que vai ser ideal para um caso, porque a gente 

precisa incluir o usuário. Esse contato com os outros serviços, muitas vezes é 

confundido com “empurrar” o paciente, “ficar livre” do paciente. Então é uma coisa 

que tem que ser muito cuidadosa e a gente precisa avançar nisso, porque o paciente, 

na verdade, ele é da cidade, ele é dono da vida dele. Ele não é de um determinado 

serviço ou de outro, ele tem direito a essa circulação na rede, de acordo com o 

momento, se é [momento] de crise ou não, se ele está melhor ou não. Agora, articular 

essa rede em torno dos usuários, em torno de cada rede, é uma coisa que é um trabalho 

difícil, né? [...] Um paciente que está em um serviço especializado continua morando 

no território, [...] continua morando em uma cidade. Essa possibilidade de circular a 

gente não pode quebrar de forma nenhuma. E um cuidado, também, pra gente não 

sobrepor serviços [...]. Então, fazer rede, ter contato com os outros serviços dá muito 

trabalho. Aí implica em conversar sobre o caso, fazer contato, telefonar, ir até o lugar. 

Possibilitar que essa rede de fato aconteça em torno de cada caso, né? 

Ao avaliar o cotidiano dos CAPSad, as práticas dos profissionais, o interesse político na 

efetivação dos cuidados para pessoas em uso prejudicial de drogas, este modo de cuidar, Dália 

destaca ainda que: 

A gente ainda tem uma defasagem, né? Se você pensar na política, que teria que ter um 

CAPSad para cada duzentos mil habitantes, a gente está a anos-luz ainda. E isso é uma 

decisão política de cada município, então eu acho que a gente está muito atrasado, né? 

Agora, a gente tem que pensar isso, a política está nas leis, mas a gente vê, às vezes, 

serviço que coloca, por exemplo, para o usuário, tantas regras! Uma vez eu estive num 

CAPS que tinha um cartaz que ia do chão até o teto com o que “não podia” fazer. ‘Não 

pode isso’, ‘não pode aquilo’, ‘não pode aquilo outro’, não pode nada! Era um lugar 

que só tinha pacientes ‘bonzinhos’, ‘passivos’, porque eram os únicos que conseguiam 

cumprir um pouco daquelas regras todas. Então eu acho que os serviços vão 

inventando coisas, também, que a própria política não diz, vão criando regras que às 

vezes engessam o próprio serviço. Nesse CAPS [...] os casos mais graves não estavam 

no serviço, exatamente porque aqueles que não conseguem cumprir tantas regras 

dentro de um CAPS, eles não vão conseguir estar no CAPS. [...] A forma como cada 

serviço funciona, pode almejar ou não aquilo que a política estabelece. 

Aponta a necessidade de avançar em relação à implementação de atenção às pessoas em 

uso prejudicial de drogas, e a relação desta implementação com as decisões políticas de estados 

e municípios: 

É uma política que ainda precisa avançar, tem vários componentes da rede que não 

existem ainda. Falta decisão política para criar os outros pontos da rede. [...] Outro 

ponto delicado da rede que a gente tem são as equipes de consultório de rua, por 

exemplo, também são poucas. Até porque tem que ter um número de habitantes para 
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criar o consultório de rua. Agora, por exemplo, a gente tem que pensar, em nosso país, 

em relação ao crack. A questão do crack incomoda, o uso a céu aberto, as pessoas 

ficam magras, rompem contato com os outros. Mas não é a maior parte da população 

que usa crack. A gente ainda tem que pensar em uma política voltada para o álcool, 

que continua sendo a droga que mais traz consequências no nosso país. 

Dália traz ainda uma questão que se presentifica cada dia mais em nossos tempos, acerca 

do uso abusivo de drogas lícitas, muitas vezes prescritas, mas que não geram o impacto social 

que se apresenta no caso do uso abusivo de drogas ilícitas, como o crack:  

Tem gente que se droga muito com drogas lícitas, como remédios. E isso nem é pensado 

ainda dentro de nossa cultura. [...] Tem droga pra tudo. Droga para ser feliz, droga 

para fazer sexo, droga que diminui a depressão, droga para estimular. E a gente não 

fala muito dessas outras drogas que estão por aí. E hoje no mundo contemporâneo as 

pessoas querem respostas rápidas, e aí vemos essa busca por medicamentos para tudo, 

né? Então, também não sei como a gente vai lidar com essa população que quer 

resposta rápida, que a coisa seja ágil, e o que é que os CAPS estão fazendo, os serviços 

de saúde mental estão fazendo, voltados para esse público. [...] Gente que se droga 

com remédio o tempo inteiro. Não são só drogas ilícitas como o crack, mas também 

drogas lícitas que são socialmente aceitas. Não incomodam tanto, mas que trazem 

consequências na vida da pessoa. [...] Nessa demanda por resposta rápida, as pessoas 

começam a tomar remédio para tudo. E a indústria farmacêutica bate palmas, reforça 

e ajuda a ter remédio pra tudo na vida. 

Após seis anos na gestão, decidiu retornar ao atendimento clínico dos pacientes no 

CAPSad. Conta-nos acerca do que marcou sua vida profissional e sua relação com os pacientes: 

Como eu sempre tive essa coisa da psicanálise e da clínica como um referencial, para 

mim sempre foi mais importante essa relação com os pacientes. Então voltar pra 

atender e estar com os pacientes foi muito bom. Foi nesse momento que eu voltei a fazer 

reunião em grupo com os pacientes, a sair com os pacientes, [...] o que me agradava 

muito, e que eu achava que era uma coisa que tinha uma ressonância junto dos 

pacientes. Eu acho o fato de eu ter sempre norteado a minha posição no serviço tendo 

os pacientes como centro, o atendimento como centro, o usuário como centro, isso me 

possibilitou sempre ter um lugar ali. Porque independentemente de política, de gestão, 

o meu compromisso era com os pacientes, era com os usuários. Então era um 

compromisso ético meu com eles. [...] Sempre me balizei dentro da instituição tendo o 

usuário como referência. Eu acho que isso que me sustentou por tanto tempo e com 

tanta vontade de continuar lá. Porque cada caso é um, cada um chega com uma 

história, depois de vinte anos, a gente acha que nunca mais vai se surpreender com 

nada, e a gente se surpreende cada vez mais com o ser humano, tem sempre algo novo... 

Finaliza dizendo da importância da construção de sentidos no trabalho, e os sentidos que 

foi construindo ao longo da caminhada: 
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Ah, uma coisa que eu acho, que eu acho importante, é cada profissional se perguntar e 

se interrogar o que está fazendo ali. Eu acho que todo dia, ao chegar no trabalho, a 

gente deveria fazer essa pergunta. Ir para o trabalho só para cumprir hora de serviço 

[...] eu acho que é muito pouco. Eu acho que se a gente não tiver, o tempo todo, essa 

mola que é o desejo, a vontade, a aposta, o desejo de estar ali, de acreditar que possa 

fazer a diferença na vida de alguém, acho que não tem sentido trabalhar ali. Eu acho 

que a cada momento as pessoas têm que se perguntar por que estão ali. Cada um tentar 

entender o que pode fazer de diferencial. Acho que para trabalhar, as pessoas têm que 

querer, tem que ter desejo, tem que ter vontade. Eu acho que é isso. Sustentar isso. A 

gente tenta, né? 

 

5.2 LIS E O ENCONTRO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A RESPONSABILIZAÇÃO 

PELO CUIDADO 

 

Lis iniciou o trabalho como psicóloga em 1994, após aprovação em um concurso 

público, tendo escolhido trabalhar em uma unidade não hospitalar de atendimento a usuários de 

drogas. Foi seu primeiro trabalho. Fez uma escolha por ser uma unidade não hospitalar de 

atenção, sendo o fato de ser uma instituição onde a Psicanálise estava presente contribuiu para 

sua escolha. Ali trabalhou no atendimento aos usuários e posteriormente na gestão do serviço. 

Após deixar a unidade, trabalhou em um hospital geral e depois na coordenação estadual de 

saúde mental. Atualmente trabalha na formação de trabalhadores para o SUS. Durante sua 

trajetória fez especializações, mestrado e doutorado com questões que surgiram a partir do 

trabalho. 

Assim descreve o início de sua trajetória profissional e o que motivou suas escolhas: 

Fiz concurso [...] e aí eu procurei unidades que não eram hospitalares. Eu tinha feito 

psicologia e o [serviço] reunia isso que eu procurava. Era um ambulatório, não era 

hospital e trabalhava com a psicanálise. Eu fiz uma visita antes de assumir e fiz a minha 

opção. Eu acho que não só o trabalho com as pessoas que fazem uso de drogas era uma 

grande novidade para mim, como trabalhar era uma novidade para mim, foi o meu 

primeiro emprego, meu primeiro trabalho. 

O serviço era conhecido por realizar eventos científicos, jornadas de trabalho, onde: 

 

Imaginava que era um lugar que tinha um saber grande sobre esse trabalho com 

pessoas que usam drogas. [...] Eu cheguei lá muito disposta a aprender, mas também 

achando que tinha que me formar, e que isso ia levar um tempo. Então eu passei muito 

tempo entendendo que eu estava trabalhando, mas também me formando, por que eu 

não sabia de fato nada dessa área, né? Na graduação não lembro de nada que ajudasse 

a pensar um pouco esse trabalho com álcool e drogas. Nesse tempo eu me preocupava 

com a minha formação, eu me lembro de pagar uma supervisão, tinha um cuidado com 

os casos que eu atendia. 



60 
 

Ao começar na unidade, algumas questões relativas aos processos de trabalho e seus 

impactos para o atendimento despertaram-lhe a atenção, como o agendamento do primeiro 

atendimento dos usuários19: 

Uma das primeiras coisas que me marcaram foi a questão de agendar consultas. 

Lembro que os usuários não eram atendidos no momento que chegavam, eram 

agendados e muitos esperavam, quer dizer, muitos não apareciam. Mesmo sem entender 

muito do usuário, das suas necessidades, no que que estava envolvido na relação dele 

com a droga, essa espera me parecia absurda, pelo tempo que o usuário ia esperar. 

Impressionava-se com a gravidade das situações da vida das pessoas que eram 

atendidas: 

Atendia as pessoas e [eram] situações muito graves, assim, relacionadas ao consumo 

de drogas, mas também relacionadas à vida das pessoas, né? Isso também sempre me 

chamou muita atenção, as pessoas muito debilitadas, às vezes, com a questão da 

relação que tinham com a droga.  

Assim, no contato com este trabalho, tinha certa inquietação quanto ao que era ofertado 

e se, de fato, alcançava as pessoas nas situações de vida em que se encontravam: 

Lembro-me de andar pela cidade [...] e identificar alguns bairros onde os usuários 

moravam, e aí pensava no que a gente oferecia para aquele usuário que morava 

naquele lugar. A gente oferecia uma consulta de 15 em 15 dias, uma consulta uma vez 

por semana, ou mesmo a permanência alguns dias no serviço, e eu achava aquilo muito 

pouco diante do que eu imaginava que era a vida daquelas pessoas. 

Também tinha indagações quanto ao fato de que todo o tratamento se fundava na clínica 

psicanalítica e que, ao longo dos anos e das questões apresentadas pelos usuários, talvez pudesse 

incluir outras dimensões das condições de vida dos usuários, sem, contudo, prescindir da clínica 

da toxicomania. 

Então, eu sempre fui trabalhando e aprendendo [...] e aí sim eu tive um pouco essa 

compreensão, pelo menos para aquela equipe, do que era trabalhar com a referência 

da psicanálise, né? Estudavam muito, eram pessoas muito estudiosas, mas então assim 

em reuniões de equipe a gente às vezes se debruçava sobre textos fechados, herméticos, 

e gastava um tempo longo fazendo um esforço intenso de compreender os textos [...]. 

Era uma coisa também que eu ficava pensando, até chegar naquele usuário, até esse 

conhecimento que a gente está tentando se apropriar aqui poder ser utilizado para a 

compreensão de um caso, para tentar amenizar algum sofrimento, é muito tempo, é 

muito difícil, é muito distante, eu achava tudo muito distante. 

 
19 Durante mais de vinte anos este foi o único serviço destinado ao atendimento público das pessoas em uso 

prejudicial de drogas no município, referência para grande parte do estado, sendo grande procura por atendimento. 
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Avalia que foi “aprendendo” o trabalho enquanto trabalhava, tendo sido importantes as 

contribuições dos colegas, da psicanálise, das discussões dos casos, e também certa 

compreensão de que a atenção necessitava de algo do cuidado, do acolhimento e da inclusão de 

uma dimensão social que se apresentava na vida das pessoas. 

Eu como trabalhadora [...] acho que era muito jovem e eu ficava achando que eu tinha 

que aprender tudo que meus colegas já sabiam, para trabalhar. Naquela época acho 

que isso trouxe uma dificuldade para mim [...]. Mas também acho que por ter a 

compreensão de que eu não sabia muito, eu sempre fui um pouco assim, de tentar 

acolher bem as pessoas, de tentar entender o que estava acontecendo, discutir com o 

colega quando eu não sabia o que fazer, e aí eu fui acompanhando alguns casos, alguns 

eu lembro deles até hoje. 

Assim analisa sua relação com o serviço e as atividades ali desenvolvidas, a relação com 

a formação, as discussões com os colegas, as possibilidades de criação no cotidiano do trabalho: 

Eu achava que tinha alguma coisa bacana do trabalho, tinha uma preocupação grande 

no serviço com a formação, eu achava isso bacana, né? As pessoas se inquietavam 

muito. Ao mesmo tempo em que tinha uma inquietação, [...] a equipe buscava fazer, 

pelo menos refletir de um jeito diferente, organizar o serviço de um jeito diferente. Mas 

a gente talvez naquela época não ousasse tanto a pensar coisas diferentes, conhecer 

serviços diferentes, saber um pouco o que os outros serviços estavam fazendo. 

Acompanhando as transformações na atenção aos usuários, a direção em que os serviços 

caminhavam na construção do tratamento até então, bem como as discussões que levaram ao 

estabelecimento da política de atenção, os avanços nos serviços de saúde mental e as discussões 

internas à equipe, entre outros, foi possível aos trabalhadores rediscutirem os processos de 

trabalho, a ampliação do acolhimento e a reorganização do serviço: 

Num determinado momento, tanto por um tensionamento da política de saúde mental, 

da criação de serviços na área de álcool e drogas, começou-se a pensar um pouco que 

tinha que mudar aquela forma de agendamento de consultas [...], e aí criou-se então o 

acolhimento, essa ideia da instituição estar mais aberta para receber as pessoas no 

momento em que elas precisassem. E logo que esse acolhimento foi criado [...] fui 

convidada para coordenar o acolhimento e o ambulatório, na época o serviço tinha um 

espaço bem diferenciado, ambulatório e a permanência. [...] E foi um momento que eu 

acho muito interessante. 

Foi então o primeiro momento em que Lis começou a desenvolver atividades na gestão 

do serviço, vivenciando desafios do cotidiano desta atividade. Momento de possibilidade de 

invenção, uma vez que as políticas para atenção aos usuários estavam sendo construídas. A 

inventividade e certa liberdade de criação tornaram possível a proposição e experimentação de 

alternativas ao modelo institucionalizado, discutindo novas formas de acolher e de cuidar, ainda 
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que dentro de uma concepção de acolhimento e tratamento relativa a uma época, e das próprias 

limitações institucionais. 

Esse movimento de inquietação, de se questionar sobre suas práticas, sobre os 

atendimentos, sobre a construção dos casos (e, posteriormente, sobre a função de um serviço 

de saúde mental destinado ao atendimento aos usuários) têm sido uma constante nesta 

instituição, bem como na vida desta trabalhadora: “E aí a gente experimentou um monte de 

coisas nessa época, era uma época muito rica. Acho que aí também a instituição começa a se 

perguntar um pouco pela presença da psicanálise lá dentro.” 

Se, no início, o paciente buscava o serviço com uma demanda de tratamento, em geral 

psicoterápico, em função de sua relação com as drogas, muitas vezes totalitária e com grandes 

prejuízos à sua vida, neste momento começa-se a questionar os objetivos da instituição, já 

oficialmente do SUS, um serviço de atenção psicossocial, devendo ser possível atender tanto o 

usuário que chega com uma demanda de psicoterapia em função da toxicomania, como o 

usuário que, apesar de não ter esta demanda, pode se beneficiar do atendimento no serviço. A 

demanda, neste momento, não necessariamente será de psicoterapia, mas de atendimento e 

cuidado, em suas diferentes acepções. 

Nós temos que dar uma atenção para quem não tem demanda. Não ter demanda de 

psicoterapia não podia ser argumento para não acolher o usuário no serviço. Então 

eram discussões desse tipo, e de alguma forma, a gente começava a pensar: o que mais 

a gente está fazendo aqui, o que a gente tem que fazer, a gente não vai fazer só 

atendimento psicoterápico, atendimento psicanalítico, a gente tem que fazer outras 

coisas com essas pessoas que estão chegando aqui, né? 

Havia uma urgência da construção de respostas diferentes das que vinham sendo 

ofertadas, e que alcançassem os usuários de outros modos: 

Talvez a gente tenha que alargar esse momento do acolhimento, pensar no momento 

mais vivo aqui na instituição. Eram discussões muito interessantes e eu estava muito 

presente, muita discussão em reunião clínica, momento de muita participação [...]. E 

tinha esse cuidado, como eu disse, com uma certa produção de conhecimento, jornada, 

e a gente escrevendo sobre isso, tentando entender, né? 

Torna-se importante considerar a construção do que foi o tratamento ofertado em 

determinado momento histórico, em determinada época, onde elementos dos quais dispomos 

hoje para discutir questões como tratamento, acolhimento, abordagem dos usuários, cuidado, 

ainda não existiam. Se hoje Acolhimento – em suas diversas acepções e presença em diferentes 

áreas – é discutido pela população, pelos profissionais de saúde, da área da Educação, da área 

da Justiça, naquele momento ainda não existia como o conhecemos sob o olhar de hoje. Deste 
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modo, os relatos tornam-se tão enriquecedores ao expressarem a construção dessas discussões 

e as reflexões sobre os conceitos e sobre as práticas, não somente na instituição onde Lis se 

encontrava, mas no campo da Saúde Coletiva, no campo da Saúde Mental (e, mais 

recentemente, no campo da Política Nacional de Humanização, entre outros).  

É importante dizer que até essa época mais ou menos a gente ainda não tinha uma 

política no país que desse alguns direcionamentos [...]. Claro, você tinha o SUS, tinha 

a Reforma Psiquiátrica que já definiu algumas diretrizes, mas em relação a álcool e 

drogas a gente não tinha muita coisa, né? Então o serviço se permitia criar, e é muito 

a partir de discussão interna, você não tinha algo externo que fazia um certo 

tensionamento com o interno, então era a gente mesmo, a tensão era interna. Eram 

muitas discussões, mas tudo lá dentro. Foi um momento que eu gostei muito de 

acompanhar. 

Sobre sua experiência na gestão, já na direção do serviço, apresenta os desafios e as 

possibilidades vivenciados, momentos de criação, experimentação e de novas experiências: 

Acho que foi uma experiência boa ir para a direção. E aí direção é um momento mais 

difícil. Foi também uma possibilidade de conhecer várias experiências que estavam 

acontecendo no Brasil, várias pessoas que já trabalhavam com álcool e drogas, e até 

de uma forma diferente [...]. Eu tive contato com muita gente, pessoas que eu ainda 

tenho contato hoje e que me ensinaram muito, e acho que me apresentaram uma forma 

diferente de pensar a questão do uso de drogas, as pessoas que usam drogas. A 

experiência da Bahia, por exemplo, é uma experiência que sempre me inspirou, a ideia 

[...] primeiro da Redução de Danos, de fazer um trabalho com a população da rua, 

depois o consultório de rua, também na rua levando algum cuidado, né, muito 

fundamentado no direito que essas pessoas têm de ter um acesso à saúde [...]. Eram 

coisas que para mim faziam muito sentido. No ponto de vista do trabalho eu conheci 

um mundo que eu não conhecia, nesse campo de álcool e drogas. No trabalho de 

diretora, de coordenadora, aí tem uma parte boa, também, interna, de a gente levar 

algumas discussões, provocar algumas mudanças [...]. Então eu fiquei um tempo… por 

um tempo eu acho que foi bom estar nesse lugar, [...] tinha pra mim essa dimensão de 

criar, de experimentar, de ter uma novidade, de ter um projeto compartilhado por 

algumas pessoas. 

Atividade que também trazia dificuldades, tanto na relação com os colegas como na 

burocracia excessiva à qual esta função estava submetida: 

Também tem uma parte que é mais difícil, acho que até pela posição que a gente ocupa 

nesse lugar, já é uma posição que traz algumas, como é que eu digo, traz algumas 

dificuldades, traz alguns embaraços, [...] de algum desgaste que já tinha depois de um 

tempo na direção. Muita burocracia também, né? Na época em que eu sai eu tinha 

acabado de concluir meu mestrado que foi no campo das políticas. Então a formulação 

da política, da implantação da política, isso começou a me interessar mais [...] então 

acabou juntando um monte de coisa e eu acabei saindo.  
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Trabalhou depois em um hospital geral, também na gestão. Interessava-se em trabalhar 

na Coordenação Estadual de Saúde Mental, onde poderia participar da implantação da política 

de atenção aos usuários no estado: 

A coordenação estava então implantando a política que [...] o Ministério [da Saúde] 

tinha criado no Brasil em 2003. Isso já era 2008, 2009, mas era quando [...] os 

primeiros CAPSad estavam sendo implantados, então queria muito trabalhar, achava 

que tinha tudo a ver comigo, tudo a ver com a experiência que eu tinha tido, tudo a ver 

com meu interesse também, tanto no campo da formação quanto no campo do trabalho. 

Naquele momento, Lis pôde: 

Estar presente nessas discussões que a Secretaria de Saúde fazia, viajar para os 

municípios que estavam montando o serviço, tentar fazer uma discussão sobre a 

proposta que existia naquela época para o cuidado em álcool e drogas [...]. E aí a 

política, desde que começou, tinha muitos enfrentamentos, muitas resistências, no 

campo de álcool e drogas, era uma política que rompia com um certo modo de trabalhar 

com essa questão de álcool e drogas, né? 

Um dos pontos centrais para Lis era participar deste momento de construção do cuidado, 

e da efetivação da política no país, ajudando os serviços a tornarem real, expresso no cotidiano, 

um novo cuidado. 

A gente estava meio que também construindo, imaginando como é que poderia ser uma 

assistência, uma atenção, cuidado que prescindisse da internação, então esse desafio 

estava colocado para os CAPSad. E nas discussões que eu fazia nos municípios, a gente 

tentava criar essa possibilidade nos serviços [...]. Alguns serviços sustentaram isso um 

pouco mais do que outros, mas a gente tem boas experiências, eu acho, no estado, de 

começar a sustentar uma atenção e um cuidado onde não havia nada disso.  

Com o passar do tempo, novamente as atividades foram sendo ocupadas pelos processos 

burocráticos, o que, em certo momento, levou Lis a se questionar sobre os objetivos do trabalho 

ali desenvolvido e a construção de sentido das atividades que desenvolvia:  

Depois na Secretaria isso começa a se apresentar com muita força que é a burocracia, 

processos altamente burocráticos, e a gente se ocupando muito mais disso do que com 

o de uma reflexão, ou do cuidado diretamente, ou de uma reflexão sobre o cuidado, 

sobre as possibilidades de cuidado, sobre os desafios de trabalho no campo de álcool 

e drogas, enfim, qualquer coisa que fosse dessa ordem.  

Lis reflete ainda sobre sua formação e o que estava implicado no trabalho nestas 

instâncias (anteriormente na direção do serviço, depois na coordenação estadual), em especial 

a participação em debates, na articulação da implantação da política, e como isso foi se dando 

ao longo de sua trajetória. Enquanto se dispunha ao que considerava requisito de sua atividade 
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de trabalho, tentava construir possibilidades com os recursos dos quais dispunha, fossem 

externos, fossem do aprendizado com a prática, construindo saberes por meio da experiência.   

Para mim, assim, na minha formação como trabalhadora, acho que comecei a viver 

isso, foi algo que eu meio que tive que aprender e me virar, que era participar de muitos 

debates, na época [...] tinha pouquíssima gente que trabalhava com esse tema na rede 

pública, então era muito chamada, eu ia em audiência pública, televisão, rádio, o que 

era pra mim, eu sou uma pessoa mais tímida, exigia muito de mim, [...] mas eu entendi 

que era um compromisso, que fazia parte, [...] era essa questão da comunicação, do 

debate, do diálogo com outras instâncias [...]. Obviamente algumas vezes eu fiz isso de 

uma maneira mais interessante, outras vezes de maneiras menos interessantes, mas foi 

algo também que estava colocado para mim. 

Com isso teve uma participação significativa nas discussões sobre as políticas de 

atenção aos usuários, em diferentes instâncias, bem como em sua implantação, participação que 

marcou sua vida profissional no campo das políticas públicas. 

Eu lembro, por exemplo, eu representava a Secretaria no Conselho Estadual de Política 

Sobre Drogas, então eu tinha que ir lá fazer o debate, defender as políticas, defender 

as coisas que a gente defendia no campo da saúde mental. Duas ou três experiências 

que tive em âmbito nacional: uma foi coordenar os Fóruns que foram convocados em 

2004, 4 fóruns sobre drogas, foram fóruns regionais, depois teve um fórum nacional 

[...] fóruns que fariam uma revisão [...] da política sobre drogas do país. Então quem 

fez essa convocação foi a SENAD [...]. Eu me alinhava com o que se defendia no 

Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, já participava de um comitê assessor 

do Ministério da Saúde para a discussão da política de álcool e drogas. 

O segundo momento foi quando foi convidada pelo secretário nacional de políticas 

sobre drogas: 

Eu sabia que eu estava entrando em um campo tenso, em um campo da política, [...]. 

Então assim, de novo, andar pelo país, [...] acho que fui em cinco fóruns regionais e no 

nacional. Momentos muito tensos, delicados, e que eu também fui aprendendo a fazer. 

Então fui fazendo e aprendendo e tinha muita novidade para mim [...]. 

Outra participação em nível nacional foi na Câmara Técnica de Tratamento e Redução 

de Danos do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas: 

O Ministério da Saúde [...] me convidou, mas era um lugar também muito tenso, porque 

o Ministério fez uma composição com pessoas alinhadas à política que defendia, mas 

também chamou as outras instâncias [...]. Então era também um debate tenso, né? E aí 

eu fui, e acho que aí também foi, era algo que, vamos dizer assim, se associava ao meu 

trabalho. 

Depois do período na assistência (no atendimento e na gestão) e, posteriormente, na 

Coordenação Estadual de Saúde Mental, que incluiu a participação no debate das políticas sobre 

drogas em níveis estadual e federal, além de ter acompanhado a criação e implantação de 
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serviços no estado, Lis foi aprovada em concurso para trabalhar com a formação de 

trabalhadores no SUS. Ao começar nesta instituição participou da realização de uma residência 

multiprofissional. Participou então de discussões sobre a formação do profissional por meio da 

residência, sobre os conteúdos a serem trabalhados, o formato, entre outros: 

a gente tinha uma Residência Multiprofissional em Saúde Mental, [...] e nessa 

residência eu acho que algumas dessas questões que se colocaram pra mim logo no 

início da profissão, elas voltaram, assim, que era um pouco continuar me perguntando 

pelo trabalho, né, com as pessoas que eram portadoras de sofrimento mental, mas 

também com as pessoas que eram usuárias de álcool e droga, e perguntar um pouco, 

que tipo de trabalho que faz sentido para essas pessoas, que tipo de trabalho que pode 

proporcionar alguma mudança na vida dessas pessoas. 

Suas reflexões voltavam-se às políticas públicas, à produção de cuidado, ao alinhamento 

a um projeto de sociedade onde a saúde é direito de todos e dever do estado. E, sobretudo, à 

importância dos trabalhadores dos serviços de saúde, que precisam estar comprometidos com 

este cuidado, por princípio. 

Isso é uma coisa que sempre me inquietou também, assim, eu acho que eu sempre tive 

essa compreensão de que uma política pública, ela tem que produzir alguma mudança, 

[...], eu acho que isso que a Redução de Danos nos ensinou muito. Que é uma mudança 

que não é a que eu escolho, é uma mudança que é possível para aquela pessoa, naquela 

situação que está vivendo. [...] Isso para mim sempre foi muito importante. 

Trabalhou em diversas ações de formação da instituição. Na residência, junto com 

outros trabalhadores, rediscutiram o currículo, que contemplava uma formação ampla, 

chegando novamente ao debate sobre o trabalho no campo da atenção aos usuários em saúde 

mental e álcool e drogas: 

Então, peguei o último semestre dos alunos da primeira turma e aí fiquei avaliando um 

pouco o que tinha já no currículo, [...] pensei, bom, vamos pensar sobre o trabalho, o 

que é que a gente faz quando a gente trabalha. E aí de novo eu me vi nesse esforço, de 

um ponto de vista mais teórico. [...] E aí eu propus para as pessoas que a gente fizesse 

algumas reflexões, assim, mais no campo da Saúde Coletiva. 

Neste campo passaram à discussão quanto à promoção da saúde e houve a percepção de 

que havia lacunas na produção de conhecimento e experiências nestes campos: 

Então começamos a identificar um pouco na literatura como é que esse trabalho em 

saúde mental estava sendo formalizado. E também fazendo algumas articulações que 

não eram feitas, por exemplo, promoção da saúde e saúde mental, [...] e a gente 

começou a tentar fazer um esforço, de articular [...]. Então a gente começou a fazer 

alguns links no campo, mas no campo da saúde coletiva. E aí, eu acho que isso ficou 

pra mim também, eu acho que é algo que se apresentou no início [...], essa busca por 

algumas referências que poderiam ajudar a pensar o trabalho. 
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Nesta instituição compromissada com a formação de trabalhadores para o SUS de modo 

diferenciado, foi possível promover discussões e, sobretudo, repensar a formação ofertada, 

experimentando novas formas de abordar e problematizar as questões vivenciadas no cotidiano 

pelos alunos-trabalhadores. 

Vivi muitas experiências que me ajudaram a pensar isso de um modo diferente, acho 

que tive uma experiência muito marcante que foi a experiência com o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra, e questões que até que não posso dizer que eram 

novidades, do ponto de vista teórico. [...] Do ponto de vista de convivência, de uma 

certa prática, de um certo encontro, pra mim foi muita novidade, que eram assim 

algumas descobertas básicas, mas eu acho que falta muito pra gente, quando a gente 

está trabalhando. 

O primeiro ponto que destaca é a existência de outras formas de cuidado que não 

somente as que são ofertadas pelos profissionais:  

Existem outras formas de cuidado, não só a gente da saúde que cuida [...]. Estudar 

essas formas de cuidado não institucionalizadas, como é que é isso? O que acontece 

nessa relação? [...] Outras pessoas cuidam a partir de outros saberes, saberes da 

experiência, saberes de [...] algum lugar, experiência de formação. Porque as 

lideranças de saúde do MST, elas estão se formando o tempo todo, seja na troca, no 

compartilhamento de experiência, mas também essas lideranças fazem esse movimento 

de se dirigirem às universidades, se dirigirem à [instituição de ensino] buscando ali 

alguma apropriação de algum saber que elas não têm. Mas então percebi, elas têm um 

saber, e que é muito importante essa troca, é muito importante trocar e reconhecer que 

o outro sabe. 

A partir do que chama de “aprendizados” advindos da experiência que teve com o MST, 

bem como sua história na atenção às pessoas que usam drogas, pensa esta atenção de modo 

diferente em relação ao momento em que iniciou, entendendo que: 

no cotidiano que tem que ser algo construído, que essa atenção, esse cuidado precisa 

ser mais construído com elas, elas têm que estar em uma posição mais de sujeito [...]. 

Elas têm um certo saber, a gente precisa articular mais com a rede, não é só porque 

tem uma urgência ali, que a pessoa não tem onde dormir, é porque a rede pode ofertar, 

pode oferecer, pode abrir portas, porque tem saber na rede, porque tem saber na 

comunidade e outros espaços, então são coisas que não eram, vamos dizer assim, 

propriamente experiência com pessoas que fazem uso de álcool e drogas, mas eu 

comecei a pensar um pouco nessa atenção a partir daí. 

Relata ainda uma experiência recente no campo da formação, também muito importante 

em sua vida profissional, levando-a (e aos colegas) a repensar questões da formação e, especial, 

da formação no e para o trabalho, a possibilidade de “aprender fazendo”, aliada ao encontro 

com os saberes dos alunos e a disponibilidade para o novo. 
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Foi uma experiência muito marcante para mim, a minha experiência do MST, depois 

eu voltei a trabalhar com uma experiência que me mobilizou mais, que foi uma 

especialização em atenção aos usuários de drogas no SUS, que aí [...] passei a pensar 

ainda mais sobre a formação. Acho que eu aprendo trabalhando as questões também 

da minha formação, elas surgem do trabalho, então eu acho que eu sou completamente 

marcada pela experiência do trabalho. [...] Nessa experiência da Especialização [...] 

o que a gente fez foi trabalhar um pouco com esses aprendizados, o das outras 

experiências [...]. Assim, uma postura mais horizontal em relação aos alunos, uma 

postura de construção com os alunos [...]. Por exemplo, teve uma disciplina longa [...], 

nós resolvemos que a gente ia discutir com os alunos a ementa, [...] “vamos ver se é 

isso mesmo que a gente está propondo, vamos ver se isso aqui serve às pessoas que 

estão trabalhando”. Foi muito bacana, pois a partir desse momento os alunos não só 

se apropriaram da disciplina, mas acho que do curso, eles se colocaram mais no curso 

como sujeitos. Participaram sugerindo nomes de convidados, metodologias, discussões 

de casos [...], a partir daí a ideia de fazer rodas de conversa com alguns seguimentos, 

com gestores de serviços, com usuários do serviço, com trabalhadores do serviço. 

Então a gente levou pra [instituição] esse saber da experiência, da vivência, da 

formação de cada um, do percurso de cada um e isso tocou muito. 

Refletindo sobre os processos que contribuem para a formação, compreende que se 

constituem de modos diferenciados, sofrem influência do percurso de cada aluno, sua 

experiência, os saberes acumulados. Além da importância de que sejam ofertadas condições 

para que estes processos se desenvolvam. Dependendo da compreensão sobre estes processos, 

pode-se ofertar tanto uma formação “bancária”, tradicional, onde os alunos são concebidos 

enquanto depositários de um “saber” transmitido pelo “professor”, como pode-se ofertar 

condições que possibilitem a construção viva do conhecimento, com a contribuição da 

experiência de cada um, por meio de encontros: 

A formação tem algo que se pode transmitir, um certo saber já acumulado, mas não é 

só isso. Tinha uma certa leitura, uma certa compreensão da importância da troca, dos 

vários atores envolvidos na formação, instituição de formação, gestão, trabalhadores...  

Enfim, já havia um certo percurso anterior também que nos permitiu ousar um 

pouquinho: “não vamos fazer uma especialização tão tradicional” [...]. Uma formação 

precisa ser construída de maneira mais coletiva, [...] precisa envolver experiência das 

várias pessoas que se relacionam com o objeto da formação, no nosso caso lá, a 

atenção ao usuário de drogas, então [...] é importante ouvir o usuário, é importante 

ouvir o trabalhador, é importante ouvir gerente, é importante ouvir gestor, ouvir quem 

está no campo da política, ouvir quem estava na academia, quem estava produzindo 

mais teoricamente. Então a gente teve tudo isso na especialização. 

Considera a formação enquanto posicionamento político, contribuindo para as bases de 

um projeto de sociedade que tem na “saúde enquanto direito” um de seus pilares: 

Hoje eu penso um pouco a formação assim, [...] a gente entende que é uma concepção 

que é teórica, política e ética, que a gente sustenta nesse campo, que a gente transmite. 

As coisas estão mudando muito no Brasil, a gente sabe, mas acho que a gente não vai 
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abrir mão disso [...]. A gente aprende muito isso com o SUS, e podemos lembrar lá do 

Sérgio Arouca falando: “A Reforma Sanitária não é uma reforma do sistema de saúde, 

na verdade ela tem um projeto de sociedade” [...]. Eu acredito nisso, então eu trabalho 

um pouco também a partir disso. Então o projeto de saúde mental não é um projeto de 

prestação de serviço de saúde mental, é mais do que isso, é de uma certa concepção 

também, do lugar [...] de algumas pessoas nessa sociedade, as pessoas que usam 

drogas, as pessoas que são loucas, então essa discussão está muito colocada, a 

cidadania, o direito à cidadania. [...] Então eu acho que isso para mim também é uma 

marca da formação para o trabalho que a gente defende na saúde, no SUS.  

Acerca de sua relação com este trabalho, com o projeto de sociedade que o sustenta, 

bem como a importância do cuidado: 

O que me move mais no trabalho é pensar no que é possível a partir do campo da saúde, 

contribuir para uma mudança na vida dessas pessoas. Então a experiência que a gente 

tem com essas pessoas, é uma experiência de uma dor maior, de perda, de sofrimento, 

de desamparo, de desespero. Então é uma experiência que me faz pensar que o cuidado 

é necessário [...]. A tarefa de construir alguma forma de cuidar dessas pessoas eu acho 

que está colocada para nós que somos trabalhadores de saúde do SUS, e que temos 

compreensões comuns em torno dos direitos dessas pessoas, à vida, saúde. Tem aquela 

definição do Dartiu também, [...] que explica a dependência meio que em oposição à 

liberdade, momentos das vidas de alguns que não têm liberdade de escolha [...] então 

eu acho que alguém tem que se ocupar disso, essas pessoas precisam de algum cuidado, 

e aí eu acho que isso, para nós, está como desafio.  

Deste modo, no trabalho no campo da formação para um cuidado, considerando tantos 

desafios, entende ser necessário despertar os trabalhadores a uma perspectiva de construção que 

envolve estas diferentes dimensões (da vida dos usuários, da saúde, da relação com as drogas, 

do cuidado, entre tantas outras). Mesmo sendo necessário ainda caminhar no desenvolvimento 

científico na atenção às pessoas em uso prejudicial, identifica alguns referenciais que podem 

auxiliar no cotidiano da atenção e do cuidado: 

Alguns referenciais para você trabalhar, a Redução de Danos traz alguns, a Psicanálise 

traz alguns, a Saúde Coletiva, traz alguns. A discussão mesmo sobre cuidado, que eu 

acho que é pouco feita, “O que é cuidado?” A gente tem autores no campo da saúde 

coletiva que avançam um pouco mais nisso, na saúde mental a gente usa pouco, então 

a gente tem algumas referências para trabalhar. 

Sobre seu interesse por este trabalho e suas possibilidades de intervenção e mesmo de 

invenção de modos de cuidar, e o que há de humano nesta relação, conta-nos: 

Acho que por isso também tenha me fisgado esse trabalho, porque eu acho isso muito 

instigante, isso que diz respeito ao humano, [...] que não está nem no campo biológico 

nem no campo social e no campo individual, e que está nessa mistura toda. Não é 

pensar em um trabalho que dá conta de tudo isso, mas, também, de a gente poder, talvez, 

aí sim, ser um pouco mais criativo. Ser um pouco mais ousado para pensar em algo 

que pode produzir alguma mudança, alguma resposta, alguma diminuição de dor e 
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sofrimento de quem está aí embaraçado com a droga. Eu acho que isso é nosso desafio, 

no campo da saúde, no campo do trabalho com pessoas que usam drogas. 

Acerca do cenário político atual no país, do futuro das políticas sobre drogas que pensam 

o cuidado do usuário em liberdade e mesmo o futuro da Rede de Atenção Psicossocial já 

constituída, reflete: 

O que a gente construiu, [...] eu acompanhei o momento que muitas pessoas que hoje 

estão trabalhando nessa área não acompanharam. Então eu não me surpreendo [...] 

com essas falas mais conservadoras do campo de drogas, porque comecei a trabalhar 

num momento em que isso era o corrente [...]. É claro que o fato de ter uma política, 

primeiro nos deu força para fazer o debate. Segundo, acho que [...] pessoas que estão 

trabalhando nessa área conseguiram romper um pouco essa perspectiva que já existia, 

muito centrada na abstinência, no preconceito. [...] Não foi pouca gente, no Brasil, que 

começou a pensar de um jeito diferente, então isso eu acho que é muito bacana [...], 

isso não se perde totalmente. Então algo foi criado e foi favorecido por uma certa 

política que a gente teve e que nos permitiu fazer e pensar de um modo diferente, isso 

se deu no Brasil inteiro. Se a gente vai ter força política para sustentar esse modelo, 

mesmo que seja em âmbito municipal, não sei... e eu acho que por um bom tempo a 

gente vai ter muita dificuldade, eu acho que vai ser possível no cotidiano dos serviços. 

Acredita em possibilidades de resistência que têm se constituído e que podem vir a se 

constituir: 

A gente vai ter alguma possibilidade de resistência, no sentido de continuar cuidando 

a partir de onde a gente apendeu a cuidar. Acho que tem outras formas de resistência 

também, acho que elas vão acontecer, de movimentos sociais, eu acho que mesmo no 

campo acadêmico, com uma produção que a gente não tinha. Eu lembro que quando eu 

entrei [...] praticamente não existia produção acadêmica sobre o tema, então isso a 

gente tem demais hoje, a gente pode se perguntar se elas nos ajudam a trabalhar, isso 

é outra coisa, mas que a gente tem muita coisa produzida, a gente tem [...]. Eu acho 

que isso não se perde [...]. A gente vai continuar trabalhando com muita dificuldade. 

Os serviços, [...] não só da saúde mental, não só de álcool e drogas do SUS, eu acho 

que serão precarizados, [...] intencionalmente. Eu quero acreditar que alguma coisa do 

que foi feito, do que foi construído nessa história recente no campo de álcool e drogas, 

que alguma coisa disso permaneça, né?  

Sobre a ideia de uma construção linear da história, e a construção desta “jovem” forma 

de conceber o cuidado e a atenção àqueles que se encontram em uso prejudicial de drogas, um 

certo modo de imaginar algum tipo de evolução, seja do cuidado, seja dos conceitos, seja da 

sociedade, compartilha: 

Estava lendo uma coisa sobre essa ideia de uma história linear [...]. A gente [...] sempre 

imaginava que ia só avançando, que cada vez mais as pessoas iriam se convencendo 

desse novo jeito de trabalhar, de pensar e que a gente iria resolvendo os problemas e 

desafios, e iríamos avançar. Hoje acho que não, acho que [...] vai ter um momento que 

a gente vai [...] recuar no campo de financiamento de serviço, de qualidade, do que é 
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feito, de infraestrutura mesmo, acho que tudo isso vai piorar. Alguma coisa disso vai 

ficar e vai retornar de outra forma, mas eu acho que não se perde, é uma experiência 

potente, acho que rica, ampla. [...] Então nós vamos viver momentos difíceis, não sei 

como isso vai ser. Algumas coisas certamente ficarão mais difíceis, acho que a gente 

vai continuar estudando, produzindo, resistindo, acho que em todos os espaços, no 

campo da formação, no campo do cuidado, do cotidiano, no campo da política, acho 

que vai ser um momento mais tenso, mas eu acho que é isso, não se perde. 

Considera importante, para sustentar a atividade, a relação com o campo acadêmico: 

Eu acho que tem sempre essa coisa que também me acompanha, que é um pouco, como 

eu já disse, trabalhar e produzir, na academia, sobre o trabalho, isso é uma coisa que 

sempre me alimentou um pouco [...] afastar um pouco, refletir, tentar compreender 

melhor o que está acontecendo, acho que eu não consigo ficar muito tempo só fazendo. 

Acho que o momento da escrita, para mim, tem um pouco desse momento de elaborar, 

sistematizar ou registrar mesmo alguma experiência, porque eu acho que tem muita 

experiência bacana acontecendo por aí. 

Reflete, então, sobre o sentido deste trabalho em sua vida e sua participação nas 

transformações que ocorreram no país no campo da atenção aos usuários: 

Uma coisa que me surpreendeu, a minha dissertação talvez tenha sido uma primeira 

dissertação [...] que ajudou a construir um pouco essa formulação, essa história que a 

gente teve no Brasil, de uma formulação de uma política que busca romper com algo 

que já estava muito estabelecido nesse campo de álcool e drogas [...].Então, claro que 

romper com isso no campo da saúde, a gente sabe que isso tem limites, ninguém é 

ingênuo nessa história, mas acho que foi uma forma de criar esse outro campo, essa 

outra concepção, no Brasil, por isso eu acho muito louvável que tenha acontecido e 

claro que eu gosto de ter participado dessa história. Uma história que foi feita por 

muitos, e eu acho que quanto mais gente para sustentar isso, melhor. Então, claro que 

tem uma coisa que é minha, eu fui fazendo escolhas e fui participando de algumas 

coisas, como eu disse, [...] coisas que me desafiavam muito, mas eu fui topando. É uma 

história que eu gosto, né?  

E, assim, finaliza:  

Então, assim, apesar da dureza das situações que a gente vive, se depara, das angústias, 

eu acho que é uma experiência que eu gosto de lembrar, eu gosto de ter ainda, não me 

aposentei, estou trabalhando ainda, né? 

 

5.3 FLORA E O ENCONTRO COM O HUMANO E SUA DIGNIDADE 

Flora iniciou sua vida profissional como assistente social em um hospital psiquiátrico, 

concursada, onde foi estagiária no início da década de 1990, tendo se formado também em 

Psicologia. Formações determinantes em sua trajetória profissional, na relação com os usuários. 

Flora especializou-se em Saúde Mental, e durante seu percurso de trabalho e de vida fez 

mestrado em Saúde Comunitária e doutorado em Saúde Coletiva.  
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Assim descreve o início de sua vida profissional em um hospital psiquiátrico, as 

percepções do trabalho neste tipo de instituição, o estigma dos usuários e o tratamento ofertado: 

Então, assim, no campo da saúde mental eu trabalho desde sempre, mas inicialmente 

nesse contexto de uma clínica mais fechada e que naquele momento atendia usuários 

de álcool e outras drogas, principalmente alcoolista, de uma forma muito violenta, que 

me incomodava muito, porque um usuário de drogas dentro do hospital psiquiátrico 

ele é tido como “descarado”, como “manipulador”, ele é muito maltratado. Os outros 

também são [maltratados], mas ele chega com esse estigma a mais, né, da 

“descaração”, digamos assim, de que ele “usa porque ele quer”, e ele é punido, na 

minha percepção ali, o tempo todo por ser usuário, né? Se fosse usuário de uma droga 

ilícita ele era “marginal”, se fosse usuário de álcool ele era “descarado”, então desde 

aí, esse tratamento, das pessoas que fazem o uso de substâncias psicoativas, me 

incomodava nessa perspectiva. Havia uma falta de manejo, não se falava em redução 

de danos naquele momento. 

Sua aproximação à Clínica da atenção aos usuários de drogas ocorreu ao final do curso 

de Psicologia, na disciplina “Dependência Química e Ética” e a realização de estágio no 

Consultório de Rua. 

Eu fiquei no consultório de rua, naquele momento. Lógico, eu estava me formando em 

Psicologia e a formação em Serviço social sempre me aproximou mais das questões 

sociais. Então eu fui, naquele momento, fazer estágio no Consultório de Rua e isso foi 

lá por 2001, já na formação em Psicologia.  

Depois da graduação em Psicologia, foi convidada para coordenar o primeiro CAPSad 

do município, onde vivenciou desafios, especialmente quando estes serviços estavam sendo 

criados no país: 

Um CAPS estadual, em parceria com a universidade, que faria a coordenação técnica 

desse serviço, porque ele teria também como missão formar trabalhadores no estado 

para trabalhar no campo AD, multiplicar esse saber que o [o serviço] vinha 

acumulando ao longo dos anos. E então naquele tempo já havia um acúmulo, não é? 

[...] Era o primeiro CAPSad, então era meio sem roteiro, foi um desafio muito grande. 

Sobre sua trajetória neste campo: 

Desde ali eu coordenei este CAPS, depois veio a história do Ponto de Encontro que eu 

também coordenei, o Ponto de Cidadania, e venho trabalhando assim várias áreas no 

‘Campo AD’. Atualmente estou na Defensoria Pública [...]. Tem um núcleo POP Rua, 

uma defensoria que trabalha com a população de rua e que agora também vai trabalhar 

com a saúde mental. E eu fui convidada para ir para essa defensoria para levar a 

defensoria para a rua, tipo Consultório na Rua da Defensoria. 

Acerca de sua formação para este trabalho, e sobre a disponibilidade para o cuidado, 

reflete que a “formação formal”, acadêmica, não foi suficiente para as situações que se 

apresentariam em seu cotidiano, e a relação com o saber no desenvolvimento deste trabalho: 
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A formação formal não. De jeito nenhum. Eu nem sei dizer se eu já me considero 

preparada, porque cada dia é um desafio. E eu acho que a gente sempre precisa se 

colocar nesse lugar de que a gente nunca está pronto, tem sempre algo novo para 

aprender, né? Porque quem vai nesse lugar que tudo sabe, não vai conseguir construir, 

com o outro, possibilidades. Eu acho que isso é o nosso trabalho. Então, a formação 

me deu muito pouco [...]. Na formação de Serviço Social, em 92, de forma alguma eu 

vi nada sobre álcool e outras drogas, e na formação de Psicologia [...] foi o primeiro 

curso que abordou a temática de álcool e outras drogas na formação de Psicologia 

aqui. Então eu acho que, de certa forma, eu tive esse privilégio naquele momento, mas 

foi uma exceção, eu tenho essa clareza, não é comum. 

Destaca que a discussão relativa à atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas nem 

sempre está presente nos cursos que formarão trabalhadores para este campo, ficando, algumas 

vezes, a cargo do docente a decisão por abordar esta temática, bem como sob quais bases.  

Porque depois eu vim a ensinar em outras faculdades de Psicologia, [...] e aos poucos 

eu, assim, fui introduzindo essa temática, e também porque era minha temática, mas 

isso não estava, digamos assim, contemplado formalmente no currículo, que é algo que 

tinha mais a ver com o campo de inserção do professor que acabava trazendo.  

As lacunas na formação podem produzir impactos na atenção ofertada nos serviços, que 

terminam por receber trabalhadores/as que desconhecem os objetivos do trabalho a ser 

desenvolvido ou, ainda, as situações com as quais irão se deparar no dia a dia, e que poderão 

lhes causar muito sofrimento ao se verem inseridos neste campo. 

Flora reflete também sobre algumas questões que permearam sua prática e que 

influenciam qualquer cuidado / atenção que se pretenda ofertar às pessoas, ou construir com 

elas: a disponibilidade do cuidado, o contexto social onde pessoas estão inseridas e os impactos 

desta atividade para o trabalhador: 

Acho que a formação, ela ainda é muito distante do que acontece na prática, e é uma 

prática que exige muito do trabalhador. Não só formação conteudista, mas exige muito 

de uma disponibilidade do cuidado, eu diria de uma possibilidade subjetiva também, 

de sustentar relações nesses contextos [...]. São contextos onde a gente trabalha com 

muita pobreza, com muita miséria, com muita falta de estrutura, com muita violência, 

violência de todos os tipos, de todos os lados, e eu não sei se existe algum trabalhador 

preparado para isso. Eu acho que isso causa um enorme sofrimento nos trabalhadores 

e aí cada dia é um desafio, no sentido de montar estratégias criativas pra fazer esse 

cuidado. Eu acho que muitos conseguem se manter vivos nesse trabalho, e outros não 

suportam e morrem um pouco a cada dia nesse trabalho e fazem um trabalho morto, 

que é aquele que o trabalhador, na minha opinião, ele precisa se defender, porque o 

sofrimento é tão grande que ele vai criando estratégias de defesa. Dejours, que é um 

autor que trabalha com Psicopatologia do Trabalho, vai trazer várias estratégias 

individuais e coletivas desses trabalhadores. Acho que essas estratégias fazem com que 

esse trabalhador gere um trabalho morto e acho que tem trabalhadores que conseguem 

se manter implicados, vivos no trabalho, mesmo que sofrendo, nessa relação com todo 

esse contexto de miséria que eu falei, mas, ainda assim, vivos.  
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Trabalhar como psicóloga e como assistente social a ajudaram a ver e tratar da questão 

do uso de drogas de uma forma ampliada, tendo em vista tanto o sofrimento relativo ao uso, em 

uma perspectiva individual, quanto as condições materiais nas quais as pessoas estão imersas, 

sejam as pessoas atendidas, sejam os trabalhadores. Considera, também, que seu percurso na 

clínica, na gestão, na formação e no campo da militância antimanicomial contribuiu para o 

modo como pensa e constrói o trabalho, a relação com os trabalhadores e com os usuários, e as 

possibilidades que podem se constituir nestes diferentes espaços, ainda que tenha se deparado, 

inúmeras vezes, com impossibilidades em seu percurso: 

Acho que está muito entrelaçado, de uma forma que as duas formações, Serviço Social 

e Psicologia, em mim, se tornaram uma só, “Psicossocial”, eu não consigo ser só 

assistente social sem ter um olhar pra subjetividade, para como está esse trabalhador, 

como está essa pessoa que estou atendendo [...], como eu não consigo olhar pra esse 

sujeito e não pensar como ele está socialmente, nas relações no contexto social, nos 

direitos [...]. Eu acho que, quando eu estou no contato com os trabalhadores, o que eu 

aprendi no campo da formação está aí, no campo da política, da articulação, o que eu 

aprendi na clínica, está tudo misturado, está muito misturado. 

Atualmente na Defensoria na rua, os saberes da experiência acumulada contribuem para 

construir algo novo diante das situações que se apresentam neste cotidiano. Há, ainda, a 

novidade desta atividade que, assim como anteriormente o trabalho nos CAPSad e nos 

consultórios de rua, não havia modelos a serem seguidos, a orientar o trabalho. Diante da 

necessidade e das situações, estes serviços, dispositivos e ações foram sendo construídos por 

seus trabalhadores e usuários. Flora considera a importância da construção de saídas a partir do 

coletivo, com a participação dos envolvidos: 

Hoje, na Defensoria, eu não trabalho fazendo clínica, eu não atendo pessoas. Então 

hoje eu tenho trabalhado muito na perspectiva dos direitos humanos. Eu vou à rua, eu 

converso com as pessoas, mas eu fico muito atenta a situações de violação de direitos, 

no sentido de construir estratégias para que esses direitos [...]sejam estabelecidos, ou 

reestabelecidos. E quando a gente recebe denúncias, então eu vou a esses locais que 

violaram direitos e converso com os trabalhadores, converso com os gestores e articulo 

possibilidades, porque o meu trabalho, eu diria que é evitar a judicialização e tentar 

resolver no coletivo [...]. Eu acho que é mais potente quando a gente traz essa decisão 

para o coletivo e constrói essas alternativas e saídas junto com esse coletivo de 

trabalhadores, de usuários, de gestores. Porque eu acho que quando judicializa, 

fragiliza todos esses atores, já que tira deles o poder de decisão e implicação com o 

processo. 

Fazendo uma elaboração sobre o percurso, retorna ao início, no Consultório de Rua, e à 

relação estabelecida com “o outro”. 
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Eu fui mudando né, no decorrer do trabalho. Então eu comecei no Consultório de Rua, 

não era [consultório] “na rua” [...] e assim naquele momento [havia] o entusiasmo da 

potência daquele trabalho, principalmente no contexto da rua, da equipe, que era uma 

equipe cheia de estudantes que utilizavam de todos os instrumentos, levava música pra 

rua, conversava com as pessoas. 

Reflete, então, sobre os objetivos e efeitos deste trabalho: 

 

Depois eu comecei a questionar um pouco do efeito que esse trabalho tinha no outro. 

Porque depois de algum tempo as pessoas continuavam, aparentemente, no mesmo 

lugar, continuavam na rua. Então eu demorei um pouco a perceber que o objetivo do 

trabalho não era tirar as pessoas da rua, mas, na convivência com elas, possibilitar 

que elas fizessem novos percursos de vida. E que isso não é milagre, isso exige tempo, 

convivência, investimento e disponibilidade do trabalhador e possibilidade também 

desse outro, dentro do tempo dele, fazer mudanças. Há um limite. O nosso limite é a 

escolha do outro, né? Por mais que eu queira ver o efeito do meu trabalho, e naquele 

momento eu achava que o efeito do meu trabalho era que as pessoas saíssem da rua, 

hoje eu percebo que o objetivo do meu trabalho é que as pessoas fiquem melhores na 

vida, e que isso necessariamente não significa sair da rua. Então eu acho que naquele 

momento eu vivia esse conflito como trabalhadora. 

Esta compreensão se opõe às demandas de respostas imediatas, rápidas e “eficazes” de 

tratamento, de “cura”, ou da posição deste outro na vida. Dificilmente situações que levaram 

anos para se constituir se resolvem no tempo de um instante, ainda mais situações tão 

complexas. 

Como Flora aponta, é necessário tempo. Tempo para estar com este outro, tempo para 

ouvir, tempo para que mudanças aconteçam – ou não – tempo para construção de vínculos, 

tempo para que haja confiança, tempo para o outro. Contudo, ainda que precise deste tempo, 

nem sempre o outro o tem, não raro por situações da vida que atravessam o caminho, às vezes 

até atropelam, prendem, matam, aniquilam. Assim, torna-se necessário compreender que 

algumas questões podem levar tempo, mas isso difere de certo imobilismo ou de não se importar 

com o sofrimento do outro, o consumo do corpo em alguns momentos pelo uso intenso de 

drogas, o risco de morte, a violência, as prisões. Estar com este outro requer que se abandone 

tanto uma posição de “salvá-lo” – seja “da droga”, seja “da rua” (posição que diz do que são as 

crenças do trabalhador, e não as necessidades ou o interesse do usuário) – como uma posição 

de desinteresse ou de impotência, de quem nada pode diante desse outro, ou de quem não se 

importa. 

Flora relata as primeiras experiências na gestão e as buscas pela viabilização de um 

trabalho nos moldes em que acreditava, com a participação dos trabalhadores, construção 



76 
 

coletiva, buscando criar condições para que usuários e trabalhadores pudessem ser, de algum 

modo, cuidados: 

Depois dessa experiência, do consultório, eu fui coordenar o CAPSad. Saio de um lugar 

mais de trabalhadora clínica, na rua, e vim para o espaço da gestão. E eu chego nesse 

espaço também cheia de sonhos, porque trabalhei doze anos no hospício e eu achava, 

acreditava muito que se os trabalhadores tivessem a possibilidade de dialogar, de 

construir suas práticas, num serviço que fosse verdadeiramente democrático, que 

respeitasse as pessoas – tudo o que eu não tinha no hospício, obviamente – isso seria 

um trabalho muito potente. Então eu cheguei naquele momento com todo esse gás, com 

a equipe, que era uma equipe que queria estar ali construindo aquele serviço. 

Flora destaca o tipo de contratação dos trabalhadores e as influências para o trabalho, 

além de seu envolvimento e da equipe: 

Não eram concursados. Foi um contrato feito, naquele momento, estava “na moda”, 

isso foi em 2004, de se contratar as pessoas como empresas. Então os trabalhadores 

tiveram que construir empresas como se fossem empresários e não trabalhadores. 

Naquele momento eu não tinha a dimensão do quanto isso seria mortífero para o nosso 

trabalho. Eu achava que o fato de poder escolher as pessoas [...] que estavam 

implicadas com esse processo, [...] que acreditavam na estratégia da Redução de 

Danos, [...] que isso era muito potente e, de fato, foi. Na potência desse serviço, a gente 

fez muitas coisas, houve muito investimento de todos, houve muito investimento meu, 

eu fiz só aquilo da minha vida naquele momento, era a primeira a chegar e a última a 

sair, e a gente fez muitas coisas. 

Contudo, os efeitos do tipo de vínculo e de relação do Estado com o trabalhador, aos 

poucos foi trazendo muitas dificuldades para a manutenção do trabalhador no serviço e 

inviabilizando o trabalho: 

Mas com o tempo esse contrato de trabalho, a precarização do trabalhador, do seu 

trabalho, os atrasos do pagamento, as pessoas começaram a levar três, quatro meses 

para receber porque o estado demorava para passar para a fundação que repassava 

para as empresas – nós, as empresas – e isso foi começando a causar muitos 

transtornos. 

Os efeitos da forma de gerir as políticas públicas, a importância que os entes federativos 

dão – ou não – a estas políticas, fundamentais na atenção aos seus cidadãos, impactam 

indiretamente a oferta de serviços e atenção aos usuários: 

As nossas reuniões de equipe, que antes eram de planejamento e discussão de casos e 

formação, elas foram tomadas pelas queixas, pelo sofrimento, por não ter nem esse 

reconhecimento em relação a todo o investimento que era feito pelo trabalhador, que 

permitisse sobreviver com dignidade, porque de três a quatro meses de salário, de um 

salário que já não era tão grande, a cada renovação se tentava tirar um pouquinho 

mais do trabalhador, né, eram trabalhadores que não tinham direito a férias, atestados 

médicos, porque eles eram “empresários”. Obviamente que a gente como 
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coordenadora dava, mas chegava como um “favor”, algo que deveria ser um direito. 

E isso, eu avalio hoje, que foi muito mortífero para o trabalhador. Porque já é um 

trabalho difícil, toda a tensão que tem um serviço como o CAPS, [...]era um serviço 

que estava sempre cheio e vivia sempre em tensão, e você não ter o reconhecimento do 

seu trabalho através do direito ao salário, você ser colocado nesse lugar precarizado 

de “empresário” sem os direitos trabalhistas que são devidos, isso com o tempo foi 

mortal. Então quando chegou o 4º ano que eu estava nessa coordenação metade da 

equipe pediu para sair, e eu também, porque o trabalho realmente se tornou 

insustentável. 

Destaca, então, o papel fundamental que têm as condições de vida, de usuários e de 

trabalhadores no contexto deste trabalho. 

Esse trabalhador, ele precisa, um dos aspectos para o trabalhador funcionar bem, é 

que ele seja reconhecido e em condições dignas de sobrevivência. Porque ele não pode 

lutar pela dignidade do outro se ele mesmo não tem a sua dignidade reconhecida.  

5.3.1 O ponto de encontro 

Ponto de encontro foi um “modo de encontrar”, de ofertar cuidados e atenção a pessoas 

que deles necessitavam ou por eles buscavam, de baixa exigência. Em suas palavras:  

João tinha essa ideia, que ele tinha visto a experiência das boutiques, [...] acho que na 

França, que eram locais onde os usuários iam, tomavam um café, conversavam um 

pouco, recebiam orientações de redução de danos, um lugar de baixa exigência. [...] 

Conseguiu uma casa num bairro turístico, lindo, [...] uma casa tombada [...]. Quando 

eu vi a casa, era uma casa muito grande, eram três andares, tinha muitos espaços, e 

ser só uma “boutique” para uma casa dessas? “Vamos fazer mais coisa nessa casa, 

né? Vamos fazer um centro de convivência”. E aí a gente foi ampliando a proposta 

[...]. Então a gente se reuniu e fizemos um serviço muito legal que funcionava sete dias 

na semana, com uma proposta assim, radical, de portas abertas, de ser baixa exigência. 

Flora narra os desafios vivenciados, bem como a “potência” e a vida ali presentes: 

Então a gente iniciou esse serviço, mas a gente teve muitas dificuldades. Eu diria que 

a dificuldade principal foi a rejeição da comunidade. Uma comunidade rica, né, assim, 

de classe média alta, de um bairro super turístico [...] e essas pessoas achavam que a 

gente tinha “sujado” o bairro delas, que os velhinhos não podiam mais andar nas 

calçadas, porque aquele “povo sujo”[...] começou a circular em grupos lá. A gente 

chegou a ter 70 pessoas um dia, e era muita gente realmente, e a gente fazia muitos 

eventos, a ideia de misturar [...] e investir na convivência. Então a casa estava sempre 

muito aberta aos estudantes, aos músicos, aos professores, era uma casa aberta [...]. E 

muito tensa, como todo serviço AD, as brigas e desavenças da rua também acabavam 

acontecendo. 

Não se tratava, contudo, de uma visão “romantizada” do uso de drogas, da vida nas ruas, 

das situações do cotidiano. Como em qualquer convivência, era preciso cuidar das relações, das 
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tensões, e também das inúmeras dificuldades do dia a dia, com as especificidades presentes no 

cuidado destas pessoas. 

Então a gente tinha todos aqueles conflitos que se tem em casa, porque os moradores 

de rua, eles andam com tudo [...], com a mochila [...]. Uns chegam alcoolizados e 

outros chegam sob efeito de outras substâncias, e aí isso aumenta a situação de 

violência e os técnicos têm que lidar com isso. Então era uma casa que tinha também 

uma tensão de lidar com isso o tempo todo, e a tensão de não acontecer nada grave, 

porque a comunidade ficava “esperando” que uma tragédia acontecesse ali, pra 

justificar que a gente deveria ir embora. 

Relata ter sido um momento difícil, mas também de muitas possibilidades, sendo crítica 

a relação com as pessoas no entorno, os efeitos da presença de um serviço deste tipo na 

comunidade, que influenciou a decisão do estado quanto ao serviço: 

A gente passava e as pessoas iam falando assim: “Se pudesse jogava uma bomba ali 

dentro”, “Tocava fogo pra matar todo mundo”. Era muita agressividade, muita 

agressividade. E aí o estado, diante da pressão da comunidade acabou recuando e 

passou para a [ONG]que mudou a proposta. Ficou inviável [...] a permanência na casa 

e eu acabei saindo porque eu tive muitas brigas com os gestores da [ONG]. Eles 

quiseram colocar câmeras dentro da casa, né, você imagine a tensão que isso já deu. 

Quando eu estava na lá não fizeram, mas depois que eu saí eles fizeram e foi uma 

verdadeira bomba, porque os conflitos aumentaram demais depois da minha saída e da 

mudança de estratégia deles, que foi uma estratégia de coerção, de fiscalização, de 

controle. Então aos poucos todo o resto da equipe, aquela equipe que eu falei, 

preparada, a maioria saiu. 

Flora considera ter sido este um dos momentos mais difíceis de sua trajetória profissional: 

Olha, o mais difícil, eu acho que foi ser expulsa do [bairro onde ficava a casa]. Foi o 

momento mais difícil da minha trajetória profissional. Eu me lembro que eu ia nos 

lugares e começava a chorar e todo mundo chorava comigo [...]. Mas eu levei um ano, 

assim, muito sofrido, porque eu tive que sair do Ponto de Encontro, abruptamente, e eu 

tinha muitos vínculos ali, com trabalhadores e com usuários e até algumas pessoas da 

comunidade, eu tive que sair abruptamente, deixar todos os meus vínculos lá e todos os 

meus sonhos, porque aquele trabalho era a realização de um sonho, né? Então ali foi 

o momento mais difícil. 

 

5.3.2 O ponto de cidadania 

Foi outro serviço / modo de acolher e cuidar – do qual Flora participou da criação, a 

partir do olhar para as necessidades das pessoas que eram atendidas, após o encerramento do 

Ponto de Encontro: 

Aí esse serviço acabou, fiquei chorando [...], sentida, mas eu tinha aprendido muito 

naquele serviço. Então, daí nasceu a ideia do ponto de cidadania, que era um 

dispositivo que eu tinha aprendido da importância das pessoas que vivem em situação 
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de rua de terem acesso ao banheiro, ao banho, a coisas básicas, que a gente tem tão 

facilmente, mas que faz toda a diferença para quem não tem. Eles diziam como as 

pessoas os tratavam de maneira diferente, de forma mais respeitosa, porque eles tinham 

tomado banho, porque eles estavam limpos, o cabelo arrumado. De que isso já mudava 

o olhar e isso fazia bem, a mudança de olhar do outro. Não o olhar pra quem olha pro 

lixo, mas o olhar de quem olha para o humano. Fazia toda a diferença pra eles, né? E 

a gente percebia que essa era uma estratégia potente para a construção de vínculo 

também, de possibilidades, de transformação na vida cotidiana mesmo.  

Na busca por criar este espaço que se constituiu em outro modo de acolher e de cuidar, 

de criar vínculos, o espaço de um contêiner foi o que tornou possível que esta oferta fosse feita: 

Então nasceu a ideia do contêiner [...] instalado em áreas que eles já estavam, então 

nós não poderíamos ser acusados de ter levado a população de rua para lá porque eles 

já estavam lá. Eram locais que não eram locais nobres, a gente instalou em uma praça, 

historicamente [...]a população de rua sempre frequentou essa praça, onde passa um 

esgoto e os usuários descem para usar crack naquele esgoto [...]. E o trabalho ali foi 

assim, eu digo para você, foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida! 

Ali Flora experimentou a possibilidade de um trabalho um pouco mais “livre” das 

amarras institucionais, e a diferença no cotidiano do trabalho e da oferta de cuidados: 

Fazer o trabalho na rua era muito mais leve do que estar na instituição. Falando do 

trabalho em si, do manejo com a população de rua, que a gente estava no espaço deles, 

mas era o espaço da rua, que é um espaço muito aberto, que não tem as paredes 

institucionais para oprimir, para colocar regras, para dizer como deve ser, para dizer 

horário que pode estar ou que não pode estar [...]. A equipe era contratada [...] eram 

seis pessoas. Era uma equipe pequena, mas era uma equipe que conseguia se dividir 

bem no cotidiano do trabalho. 

Destaca o quanto algo aparentemente simples, um pequeno contêiner, sem grandes 

aparatos tecnológicos, pôde fazer tanta diferença na vida das pessoas ali, a partir de uma 

disponibilidade para o encontro sustentada pela equipe. A compreensão da liberdade presente 

nesta oferta, liberdade para estar ali com os usuários, para a construção de vínculos, para o 

cuidado, para o encontro, gerou efeitos na vida de todos: 

O contêiner era tão pequenininho que só dava para entrar, tomar o banho e sair, então 

não era um lugar que podia ficar lá dentro, era um lugar realmente para fazer as 

necessidades e sair. Ao mesmo tempo, poder fazer essas necessidades e tomar banho e 

se cuidar um pouco, ter [...] pessoas que no momento de crise ele pudesse recorrer, no 

momento em que ele estava se sentindo ameaçado, no momento que ele estava sob efeito 

de substância e que não estava bem, era um lugar que protegia da abordagem da 

polícia, então enquanto a gente estava e a polícia chegava eram menos violentos, 

porque estavam na nossa presença, então, presença que protegia, a nossa presença. 

E o que nasceu como ponto de cidadania, tornou-se também ponto de encontro e 

articulação das equipes que cuidavam destes usuários: 
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E a gente funcionava como ponto de encontro para as outras equipes trabalhadoras de 

rua. Que muitas equipes fazem aquele percurso [...] e as equipes passaram a chegar 

na praça e ir direto para o contêiner. A equipe de consultório na rua, a equipe de 

redutores de danos, os trabalhadores da abordagem social. Então eles iam ali e aí eles 

perguntavam, a nossa equipe era aquela que sabia de todo mundo, que estava ali com 

eles o tempo todo. “Então, cadê fulano? Passou por aqui? Teve aqui hoje, teve aqui 

ontem?” Começaram inclusive a deixar, para os pacientes que tinham tuberculose e 

que tinham que tomar algum antibiótico, acabava que a medicação ficava com a gente. 

Eles não tinham onde guardar, e a gente acabava fazendo esse cuidado também. A 

gente acompanhava muito eles no serviço de saúde, nos serviços de assistência social, 

serviços jurídicos.  

Assim como Dália e Liz, enfatiza a importância da supervisão para que pudessem ser 

discutidas e trabalhadas as questões que surgiam durante o trabalho e os efeitos para os 

trabalhadores: 

Ter uma supervisão faz toda a diferença, no serviço, ter este espaço, de refletir sobre a 

prática, e ter um olhar de fora perguntando pra gente como é que a gente está, por que 

é que a gente fez aquilo, por que pensamos tal intervenção, se era aquilo mesmo, então 

assim, era uma presença muito mais questionadora do que desse respostas. Ele nunca 

dava as respostas, ele fazia com que a gente encontrasse outras respostas, e isso era 

muito importante.  

Acerca do contexto de vida das pessoas e os efeitos para os trabalhadores, conta-nos: 

O que nos causava sofrimento ali, era o sofrimento das pessoas que a gente atendia. 

Elas eram muito violentadas, elas conviviam com o extremo da pobreza e elas morriam 

muito. A equipe estava sempre afetada pelas mortes. Tanto que este é o meu tema de 

doutorado. Então eu acho que o sofrimento de você trabalhar com quem sofre tanto... 

se você é um trabalhador implicado, você se deixa afetar, e precisa, para poder 

construir vínculo, pois se o vínculo é a base do nosso trabalho. [...] Mas a felicidade 

vinha também da potência dessa convivência, em cada situação que a gente percebia, 

e eram muitas também, e a convivência conosco tinha possibilitado pequenos 

movimentos de mudança e a gente fazia diferença até na morte. Eles não seriam mais 

enterrados como indigentes, mas ao menos na morte eles teriam nome e sobrenome. A 

gente fazia questão de estar no enterro, possibilitar um enterro com a dignidade que 

talvez ele pudesse não ter conquistado em vida, mas que na morte, ao menos na morte, 

a gente tentava garantir. Então eu acho que era um trabalho muito potente e muito 

sofrido. A intensidade do sofrimento era a mesma intensidade da alegria, porque as 

alegrias eram muito valorizadas né, muito comemoradas, tem muitas histórias, tem 

muitas histórias lindas, de conquistas. 

Novamente a gestão por uma ONG gerou embates em função da diferença entre os 

objetivos da ONG e a proposta de cuidado ofertada, bem como a relação da ONG com os 

trabalhadores para que pudesse contratá-los: 

De novo uma licitação, e uma ONG ganhou para fazer a gestão, essa é a parte ruim, 

porque era projeto, e projeto acaba, e você tem que renovar, isso foi mortífero depois 
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[...]. A gente tinha dificuldade de diálogo com a empresa, com a ONG que fazia a 

gestão, para poder fazer as coisas acontecerem como [...] acreditávamos [...]. A gente 

tinha muitos embates, isso era tenso e nessa tensão a gente tentava proteger ao máximo 

os trabalhadores [...]. Principalmente nos momentos de renovação do contrato quando 

tinha, era projeto, né, de novo, a precarização dos trabalhadores foi fatal para o fim 

do trabalho. Chegou a um ponto que a gente não conseguiu mais renovar e o trabalho 

acabou. 

Sobre o trabalho na Defensoria na rua e a busca por uma construção coletiva de 

estratégias, relata: 

Eu vou para a defensoria fazer esse trabalho [...] de levar a defensoria para a rua [...]. 

A gente evita utilizar a estratégia da judicialização, mas é uma possibilidade, e o fato 

de essa possibilidade existir faz com que gestores nos escutem com mais respeito e 

tentem atender os nossos pedidos. Os trabalhadores também ficam mais atentos quando 

tem alguma situação de violação de direitos que chega a defensoria no lugar, os 

trabalhadores e os usuários se sentem empoderadíssimos, e a equipe fica tensa. 

A contribuição dos saberes da experiência: 

O que aprendi, o que eu trago na minha bagagem, é que eu acredito muito no diálogo, 

muito na construção coletiva. Então, por exemplo, eu fui fazer uma visita numa unidade 

de atendimento que, diante de uma situação de violência, colocou para fora, suspendeu 

uma família, e essa família foi direto para a Defensoria. E eu fui à unidade perguntar 

o que aconteceu, porque isso não pode. Isso não pode. Colocar para fora não pode, 

por que moradia é um direito. 

Mesmo diante das situações mais graves, é necessário e possível tentar construir 

coletivamente formas de lidar com o que se apresenta, partindo de um ponto do que é aceitável 

e possível, e o que é inegociável. Isso não significa que seja simples. Torna-se fundamental 

considerar também as dificuldades pelas quais os serviços e seus trabalhadores passam, para 

criar estratégias factíveis, e não somente um “cumpra-se” em uma folha de papel. 

E aí eu começo um trabalho, eu visito a unidade, vejo que a unidade tem problemas 

estruturais graves, vou notificar a prefeitura, então, olha aí, tem uma estratégia de 

notificar. Eu conversei muito com os trabalhadores, pedi que eles pensassem em 

estratégias que pudessem ajudá-los a se sentir mais preparados tecnicamente para 

mediar essas situações de violência que eles vivem no cotidiano. Para que essas 

situações diminuam e pensar talvez em articulação, talvez, com outros serviços de 

saúde, de saúde mental, que pudessem dar o apoio a essa instituição que de fato vive 

situações de muita tensão e de muito conflito na convivência entre a população de rua 

e os trabalhadores. Então eu acho que a presença da defensoria e eu enquanto 

representante da defensoria estava sendo uma presença que faz uma pressão 

conciliadora. Eu diria que eu tento pressionar para a gente entrar e encontrar 

coletivamente uma solução para que aquela situação não se repita, mas que ela não se 

repita a partir de uma construção com os trabalhadores e os assistidos da unidade [...]. 

A defensoria pode ser esse agente articulador. 
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Flora destaca a importância do posicionamento ético do profissional, uma 

responsabilização pelo cuidado junto ao outro e, sobretudo, uma participação ativa neste 

cuidado, buscando criar possibilidades de transformação, da forma como cada situação se 

apresenta: 

Eu acho que isso eu aprendi na minha trajetória enquanto trabalhadora, a acreditar 

no diálogo, na potência da construção coletiva, eu acho que é isso que faz bem, que faz 

o trabalhador se sentir mais feliz no trabalho, mais motivado, mais satisfeito. É quando 

ele constrói, quando ele consegue perceber que ele tem um nível de autonomia ali no 

trabalho, ali na ponta, nas construções, tem um nível de autonomia que muitas vezes 

esse trabalhador não reconhece e quando eu vou às unidades eu tento dizer isso para 

eles, né? Chamo de responsabilidade ética, porque ele como profissional tem uma 

responsabilidade para com as pessoas que ele atende, ele tem um saber, e ele tem uma 

responsabilidade ética. Mas ele também precisa se dar conta de que ele tem 

possibilidades, porque, às vezes, ele fica muito preso no que ele não tem. Poder fazer 

ver o que ele tem, o que ele pode. Acho que o meu trabalho de hoje tem acontecido 

muito nesse sentido. 

 

5.3.3 Condições fundamentais para o desenvolvimento do trabalho 

A partir de sua experiência e a história da atenção às pessoas em uso prejudicial de 

drogas, indica o que considera imprescindível para o desenvolvimento do trabalho neste campo: 

• Condições dignas para o trabalhador 

É essencial tentar garantir condições de trabalho ao trabalhador. Que ele seja menos 

precarizado, menos sujeito a esses trabalhos, a essas contratações temporárias, às 

cooperativas, às empresas, que ele seja menos explorado, ele vai ser sempre explorado, 

obviamente. Mas que a gente tente garantir o mínimo de condições dignas de trabalho 

e de salário. 

• Formação 

Esse trabalhador precisa ser formado para trabalhar nesse campo, mas eu não acho 

que seja essa formação conteudista [...]. É uma formação para a relação, que mostre 

para ele a importância da convivência, de estar na relação, de manejo de crise. A 

supervisão funciona muito nessa perspectiva, acho que poderia ser uma supervisão 

formadora [...]. São situações da semana, são casos que mexeram com a equipe, são 

as mortes. Diria que isso é essencial, essa supervisão formadora, que junta o conteúdo 

com a prática e o questionamento desse trabalhador no seu lugar. 

• Estar atento às condições de vida nas quais as pessoas estão imersas e seus efeitos para 

o cuidado 

Acho que o trabalhador se sente muito impotente diante da pobreza. Porque nós somos 

um país pobre, um país desigual, e a gente não vai resolver isso. E a gente trabalha 

com uma população que vive de uma maneira muito precária, com portas que se 

fecham, com negligências, com violência, de todos os tipos, da rua com a rua, e dos 
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outros atores e instituições com eles. Acho que gera um sentimento de impotência 

diante dos trabalhadores, eu ouço muito isso. A impotência marca esse trabalhador do 

campo AD. E acho que não é algo possível de resolver, porque isso implica numa 

mudança estrutural. Por isso acho que esse trabalhador precisa ser investido, aí de 

novo eu acho que a estratégia acaba sendo a supervisão, para que ele possa refletir, 

ainda que ele não mude o mundo, cada investimento que ele faz no outro ele está 

investindo nele, porque ao cuidar do outro a gente cuida da gente. É no reconhecimento 

do outro que eu me reconheço, né? É no olhar do outro que eu me reconheço. Então é 

o olhar desse sujeito, paciente-usuário, para mim, que me traz algum nível de satisfação 

do trabalho, que me implica, que me empodera. E isso tem a ver com os dois, né, ele só 

vai olhar pra mim desse lugar se eu consigo estar disponível para uma relação com 

ele. E aí o meu olhar em relação a ele passa a ser um olhar que reconhece, ao “re”-

“conhecer” eu abro possibilidades e potências para que ele faça percursos de vida. 

• Condições que contribuem para que um encontro possa ocorrer (Disponibilidade, 

Tempo e Responsabilidade) 

 

1 - Disponibilidade  

Todo o nosso trabalho está nos encontros [...]. Só que acho que os trabalhadores não 

sabem disso. Porque quando eu vou para a rua encontrar alguém, sou eu que estou 

indo, [...] como trabalhadora. Mas às vezes eu estou lá e não estou disponível. Isso é 

complicado, porque esse que eu vou encontrar, ou esse que chega, espera que eu esteja 

disponível. E ele precisa que eu esteja disponível, senão o encontro não acontece. Se o 

encontro não acontece, nada acontece...  

2 - Tempo  

Muitos trabalhadores, eu diria até que a maioria, se disponibilizam ao encontro, mas 

têm muita dificuldade de sustentar o processo, e o processo exige tempo. Ninguém se 

transforma de um dia para o outro. [...] O trabalhador precisa ter paciência e saber 

que o importante é o processo [...]. Mas estar nesse processo com suas idas e vindas, 

estar na relação, terá efeito também nele, trabalhador humano. Ele vai se modificando, 

se reconstruindo nessa relação e nesse encontro também. É preciso tempo, persistência, 

investimento e, mesmo assim, às vezes não dá tempo porque esse outro com quem a 

gente trabalha, ele morre... 

3 - Responsabilidade 

Há uma responsabilidade ética dele, [...] ele tem uma responsabilidade maior, porque 

ele é técnico. Por isso a responsabilidade ética está do lado dele, trabalhador [...]. O 

outro acha [...] que ele tem um suposto saber técnico que vai magicamente resolver o 

problema dele, que a gente não tem [...]. O que a gente precisa saber e ter 

responsabilidade ética é em relação à potência do encontro e da minha 

responsabilidade quando eu me disponho ao cuidado. De sustentar esse cuidado [...]. 

Acho que os trabalhadores não têm conseguido sustentar esse cuidado, ao longo do 

tempo, de um tempo que é longo. Eu acho que isso é algo que precisa ser trabalhado. 

Acho que a ética precisa ser muito trabalhada. [...] Tem-se esquecido muito da ética 

nesse sentido [...], não é de uma ética pronta, mas de uma ética das situações, né, que 

me faz pensar: qual é o meu lugar de trabalhador nesse cuidado? Qual é a minha 

posição ética nesse cuidado? 



84 
 

• Quando o encontro se torna história 

Mesmo que o outro não possa se dispor a esse encontro, que ele recuse, eu sei que eu 

preciso continuar insistindo. O meu papel é insistir nesse cuidado, compreender que 

talvez chegue o tempo, vai chegar o tempo em que ele vai poder aceitar fazer esse 

encontro. Diria Badiou, que escreveu sobre o amor [...], talvez ele coloque o encontro 

amoroso nessa perspectiva, não é um encontro romântico, mas um encontro que 

quando você se dispõe a realizar o encontro, ele vira uma história. Se eu me disponho 

ao encontro e um outro se dispõe a me encontrar também, nós vamos juntos construir 

uma história. E então esse encontro, quando ele é potente, ele se transforma em uma 

história. 

Entre outras dificuldades e desafios que considera importantes neste campo, alerta para 

o risco de serem desconsiderados os efeitos das substâncias em momentos de uso intensivo, 

efeitos que se manifestam no tensionamento das relações, na desorganização do usuário, na 

necessidade do cuidado. Identifica também como desafio a questão da Intersetorialidade, em 

especial o diálogo entre os setores da Assistência Social e Saúde. Alerta, ainda, para a 

importância da formação política de usuários e trabalhadores, e a estruturação de coletivos: 

Se, enquanto trabalhadores, a gente não se organiza, não organiza a nossa resistência 

e não convida os usuários aos movimentos de resistência, a gente vai fazer potentes 

encontros singulares, mas a gente precisa fazer potentes encontros coletivos [...]. Acho 

que a clínica convoca muito a gente no cotidiano, e a militância acaba ficando pra 

segundo plano, e não pode. A gente precisa investir na militância com nossos usuários, 

ajudando-os a se organizarem. 

No percurso de sua história na construção deste trabalho, vivenciou inúmeros desafios, 

alguns dos quais não tiveram o desfecho que desejava, e viveu muitas alegrias na relação com 

as pessoas, com as quais foram possíveis “Encontros”: 

Um momento de potência, foram vários, e estão relacionados principalmente a essas 

conquistas individuais e coletivas. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço desde 

2004 [...] e que eu venho encontrando hoje ainda, algumas na rua, outras já saíram da 

rua, e quando elas me encontram, elas me fazem perceber que a minha passagem pela 

vida delas foi uma passagem importante, que eu deixei uma marquinha ali que fez, 

talvez, um pequeno desvio na vida delas. De muitas delas. Eu encontro muitas delas. 

Tanto usuários, como trabalhadores-usuários, [...] como trabalhadores que 

trabalharam comigo nesse espaço bem democrático, bem de escuta, bem dialogado que 

eu trago como gestora e como trabalhadora. Eu acho que ver que algumas pessoas 

conseguiram fazer movimentos, digamos assim, de não seguir a ordem das coisas, a 

ordem esperada que talvez seria a morte, para a maioria delas, conseguiram fazer 

outros percursos, que estão bem, [...] que estão em outro momento e que falam que foi 

muito importante. Ou ainda que estejam na rua, estão mais organizados e percebem a 

importância daquele momento, né? 

Sobre o atual cenário político brasileiro, que impacta diretamente as políticas públicas 

e a atenção ofertada, aponta ser um momento difícil, sendo preciso avaliar “como chegamos 
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aqui”, e pensar em novas estratégias, inclusive incorporando as “novas ferramentas 

tecnológicas”, como as redes sociais. Apostando sempre na construção coletiva, faz referência 

a Boaventura Santos: 

Ele vai dizer que essas estratégias de resistências, de saídas emancipatórias, a gente 

vai precisar construir elas lá no ‘miudinho’, lá no cotidiano, lá junto com o movimento, 

ali na comunidade, e isso vai ganhando corpo. 

São estratégias das quais tem participado, como os coletivos, a utilização de canais de 

comunicação em massa, entre outros. Considera ainda o cenário em um contexto ampliado: 

Não é um cenário só no Brasil, é um cenário internacional, o mundo está num momento 

difícil, onde há uma concentração de renda, de um capital virtual, que muda essa 

configuração, que está nas mãos de poucos grandes grupos, e um número cada vez 

maior de pessoas desempregadas, precarizadas e marcadas para morrer, eu diria. [...] 

Então, como saída, como alguém que nasceu num país tão desigual, eu só consigo 

enxergar essas estratégias coletivas. Desde o ‘miudinho’ até a gente conseguir 

estruturar mais outros canais, para ver o quanto a gente consegue ir ampliando esse 

‘miudinho’. [...] Todas essas participações que a gente faz, todo esse investimento na 

nossa formação política, na formação política do outro, tudo isso têm efeito também 

perceptível nessas políticas que construímos, que estão em risco. As que construímos, 

que alcançamos, a Lei 10.21620, a política para a população de rua e outras políticas 

várias que a gente tem aí ao longo desses anos. Reconhecer essas vitórias é muito 

importante, esse reconhecimento é muito importante para que a gente continue na luta, 

nas boas lutas, pra ter fôlego para continuar resistindo e criar novas estratégias de 

resistência diante das novas estratégias do poder. O poder também vai se modificando 

com o capitalismo, vai se reconfigurando e a gente vai precisando criar estratégias de 

resistência também [...]. Sempre achei que a clínica fosse muito política. A clínica que 

a gente faz é uma clínica que é política, pensando que política para Aristóteles é a arte 

da convivência. 

Finalizando, conta-nos sobre o sentido deste trabalho em sua vida: 

Só uma última história, um momento muito marcante, se não um dos mais marcantes 

da minha vida: Quando eu coordenei o Ponto de Encontro, eles organizaram um 

aniversário surpresa para mim, e eles chamaram a banda do [hospital onde trabalhou] 

pra tocar, junto com as pessoas da população de rua e fizeram essa surpresa. Foi o 

encontro da minha história, de pessoas que eu tinha acompanhado do [Hospital], todas 

faziam parte da banda e ficaram super felizes em me ver, e as pessoas da rua que eu já 

acompanhava há algum tempo também estavam lá, e fizeram um cartaz onde eles 

escreveram que eu era importante na vida deles. Era assim: “Obrigada por você 

existir”, escrito em cartaz. Foi um momento assim, acho que o mais emocionante, o 

melhor aniversário que tive na vida. 

 
20 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental (Brasil, 2001). 
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Eu diria que esse trabalho, ele é o sentido da minha vida. Que tem a ver com uma 

escolha de vida, com um lugar na vida. Uma escolha com as defesas de vida que eu 

faço, então tudo isso que eu falei pra você tem a ver com a minha história, e com o 

lugar da história que eu escolho ocupar. Então o lugar da história que eu escolho 

ocupar é o lugar da resistência, é lugar que luta por menos desigualdade, por menos 

exploração. Então o sentido do meu trabalho está relacionado com o sentido da minha 

vida, do que me movimenta na vida! 
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6 PRESSUPOSTOS PARA UMA ATENÇÃO CUIDADORA 

 

A história narrada por cada trabalhadora apresentou situações e experiências que 

possibilitam conhecer alguns dos pressupostos do campo da atenção às pessoas em uso 

prejudicial de drogas no SUS, constituindo-se em fundamentos ético-teórico-políticos 

indissociáveis. 

1 - Ético, dizendo respeito à importância do compromisso com o usuário e a 

singularização do cuidado, na produção de encontros que possibilitem a construção de projetos 

voltados aos usuários, não pelos usuários, nem a despeito deles. Dizer do compromisso com 

esta pessoa é falar da disponibilidade e do interesse pelo outro. É ter em vista os objetivos do 

cuidado e a luta por condições dignas de trabalho, dimensões indissociáveis.  

 É preciso estar alerta para que não sejamos “mais um” (trabalhador, instituição) a 

excluir estes usuários, ainda que de forma velada. Exclusão presente em frases do tipo: “este 

paciente não tem perfil para permanência dia” ou “este paciente não tem demanda”. Presente, 

também, de outras formas, como um agendamento para vários meses depois, em um horário 

que o usuário não terá como chegar, ou tantas outras formas de “anti-cuidado”, deslocando 

sempre a responsabilidade exclusivamente para o campo do usuário: ele é que não veio, ele é 

que recusou, ele é que não “se encaixou” no que foi proposto. Isso pode levar o serviço a ser: 

subutilizado uma vez que a população alvo não o tem como referência. Trata-se de 

pessoas marcadas pela falta de vínculos institucionais, a qual na maioria das vezes se 

origina já nos momentos iniciais de sua existência no convívio com as famílias [...], 

ratificada na relação com escolas que também não estão preparadas para lhes acolher, 

ao que se soma o envolvimento com práticas socialmente discriminadas e/ou ilegais, 

condições estas que desfavorecem o encontro entre estes usuários e os serviços de 

saúde. Por outro lado, os serviços de saúde em geral, e mesmo alguns CAPS ad, não 

levam em consideração as pautas culturais e o modo de vida destas pessoas. A chance 

de que um (a) profissional do sexo ou usuário (a) de drogas, após uma noite acordada 

(a), se dirija a um serviço de saúde nas primeiras horas da manhã, buscando senha para 

um atendimento que se fará quatro a cinco horas depois, é muito pequena. Fica para 

estes serviços a visão cômoda, mas equivocada, de que esta pessoa não quer se cuidar, 

o que ratifica a exclusão social e a precariedade da assistência à saúde em que ela vive 

(Andrade, 2011, p.4668-4669). 

Encontrar-se com o outro, estar com o outro, envolve presença, escuta, construção de 

vínculo, construção de redes. Implica gastar tempo, ir ao seu encontro, o que muitas vezes 

ocorre nas condições mais precárias. Pressupõe deparar-se com situações de extrema pobreza, 

de violência, de miséria (aqui entendida na precariedade de possibilidades para a vida). Campos, 

2005, nos diz que:  
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Por isso, a relação equipes/população deve ser mediada por oferecimentos (Campos, 

2000). Um oferecimento é como um cavalo encilhado passando. A nossa função é 

multiplicar as oportunidades para que algumas pessoas o montem. É uma questão ética: 

nós não saberíamos sobreviver a situações que vemos nos bolsões de pobreza das 

grandes cidades brasileiras. Eles sabem. Nós que temos muito de apreender. Nós só 

podemos ofertar nossa diferença, nosso estranhamento como um convite a experimentar 

outras formas de ser na comunidade. E não porque a nossa seja melhor, senão porque 

temos um compromisso ético em desviar a produção em larga escala de miseráveis. 

Tudo o que é vivo resiste. [...] De fato, vários séculos de Brasil não conseguiram 

eliminá-los. Nossa estratégia é desviar essa reprodução e colocá-la na trilha da produção 

do novo... Talvez seja a única coisa que nos dê um pouco de consistência (Campos, 

2005, p.580). 

 

 Finalizando – mas não esgotando esta ética do cuidar – importa considerar que para que 

haja cuidado, para que haja encontro, requer-se disponibilidade. Parada (2003) aponta-nos que 

para qualquer acolhimento ocorrer, primeiro é preciso estar disponível. Disponibilidade que 

não diz respeito somente à presença física, mas diz de um interesse pelo outro e uma disposição 

institucional, coletiva e individual (Parada, 2003). Sobretudo, há uma pergunta fundamental: 

queremos que o outro venha? Queremos ir ao seu encontro? Não há disponibilidade, encontro, 

cuidado, se não há, de nossa parte, um interesse pelo outro e um interesse em encontrá-lo, estar 

com ele. Este é nosso compromisso ético. Sem ele nenhum cuidado é possível. 

 2 – Teórico, em permanente construção, com bases na fundamentação do cuidado, 

partindo dos referenciais da Reforma Psiquiátrica e da Atenção às pessoas com problemas 

decorrentes do uso abusivo de drogas, aí incluídas, entre outros saberes, contribuições do campo 

da Saúde Coletiva e referenciais que abordam a relação estabelecida pelo sujeito com a droga 

e a atenção às crises e às urgências clínicas e psíquicas decorrentes desse uso. Conhecimentos 

que fundamentam a prática e que também são constituídos a partir dela, diante das necessidades 

do cotidiano, no diálogo e articulação destas diferentes abordagens. 

 Sendo um modelo de atenção em construção, traz ainda embaraços no cotidiano quando 

trabalhadores e instituições desconsideram a importância destes pressupostos teóricos. Ainda 

que este modelo de atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas esteja inserido no campo 

da saúde mental, há algumas especificidades a se considerar nesta atenção, relacionadas à 

dimensão do consumo do corpo pelo uso abusivo da substância e as intervenções decorrentes, 

como a atenção às síndromes de abstinência, as comorbidades clínicas decorrentes do uso, entre 

outras. 

Além disso, consideramos a necessidade de que os profissionais sustentem encontros 

que possibilitem aos usuários, se e quando desejarem, trabalhar sua relação com a vida, nela 

presente sua relação com as drogas. É preciso espaço para que falem dessa situação, caso 
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queiram, bem como ouvidos atentos e enquadramento teórico que possibilite escuta e 

intervenções / acompanhamentos necessários. É inegável que em inúmeras situações haja 

sofrimento e perdas em decorrência de uma relação de muita intensidade com alguma droga. 

Diferentemente de situações nas quais o uso de determinada substância possa trazer prazer ao 

usuário, e possa ser feito de modo menos prejudicial, há também usos intensos que podem levar 

a uma desorganização da vida de forma demasiadamente grave. Assim, sejam quais forem as 

abordagens, é necessário ofertar a escuta. É preciso, nesse sentido, pensar a condução da 

atenção, o que se pretende ao incluir um usuário na permanência dia, nas oficinas, por quanto 

tempo, o que será feito em termos de construção da vida fora do serviço, sempre junto com ele, 

em uma co-construção. 

Aqui destacamos a importância da formação do trabalhador para o campo da atenção às 

pessoas em uso prejudicial de drogas. Formação que envolve uma dimensão teórica, técnica, e 

uma formação para a relação e o cuidado, como dito nos depoimentos. As trabalhadoras falaram 

sobre a importância da supervisão, cada uma a seu modo e sob uma perspectiva. Tanto a 

supervisão na condução dos casos, como a supervisão dos serviços e redes, sempre em uma 

perspectiva da supervisão como uma ferramenta importante para a formação do trabalhador 

neste campo. Uma formação a partir do que se apresenta no cotidiano, passando pelo 

acolhimento das questões dos trabalhadores no desenvolvimento de sua atividade, o 

acolhimento das dúvidas, questões, angústias, bem como pelas discussões teóricas e reflexões 

sobre as práticas. Flora nomeia uma “supervisão formadora”, que inclui a dimensão da 

formação para a relação e para o encontro, fundamentais nesta prática. É preciso um “terceiro”, 

de fora, para interrogar, incomodar, questionar, “balançar” de alguma forma as certezas que 

muitas vezes inviabilizam o trabalho na perspectiva do cuidado, como aponta Dália, e também 

para acolher estes trabalhadores em suas questões. 

As experiências de formação relatadas por Lis também se destacam em sua 

inventividade na busca de uma formação que considera os saberes da experiência dos 

trabalhadores e nos efeitos alcançados. E não somente destes, mas na consideração de que a 

produção de saber sobre o cuidado em saúde também está presente em outros campos, nos 

encontros com outras pessoas, em outras formas de compreender a vida e as relações, como a 

experiência relatada sobre a formação com o MST. Formação que se dá na vida, função da 

cultura: 

A formação é, essencialmente, uma função da cultura – é a cultura que nos forma, não 

apenas determinando os dispositivos específicos de ensino que lhes são próprios, mas, 

sobretudo, promovendo ideais, aspirações, projetos, que nos constituem como sujeitos 
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mais ou menos pensantes, mais ou menos capazes de considerar criticamente o valor 

das produções intelectuais e artísticas, éticas e políticas, às quais temos acesso 

(Lobosque, 2018, p.384).  

Entretanto, não raro, nas escolas “privilegiam-se [...] os aspectos instrumentais do 

intelecto – em detrimento da sua essencial dimensão pensante, que enlaça crítica e criação 

(Lobosque, 2018, p.384). A ausência da dimensão pensante em uma cultura e formação tem 

efeitos nefastos para o trabalho no campo da atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas e 

mesmo para a vida social, e não ocorre ao acaso. A perpetuação desta ausência serve à 

manutenção do modo de produção no qual estamos inseridos. 

Há ainda, portanto, muito a se discutir e a avançar em relação à formação para o trabalho 

neste campo. Faz muita diferença o fato de que, como aponta Bezerra, 

boa parte desses profissionais se tornou adulta num momento da vida do país em que as 

grandes bandeiras de transformação política já tinham se tornado história, momento em 

que a própria esfera da política começou a experimentar um esvaziamento que só fez se 

acentuar desde então (Bezerra, 2007, p.245). 

 Estes trabalhadores nunca sentiram o cheiro impregnado nas paredes de um manicômio, 

o cheiro da negligência, da miséria humana, da indiferença e da morte. Cheiro de produtos de 

limpeza que nunca vão limpar o que acontece dentro dos muros de um hospital psiquiátrico. 

Nunca ouviram atrás de si o trancar das portas a chaves. Nunca ouviram os gritos de “me tira 

daqui”21 (Yasui, 2012, p.7). 

Torna-se desafiadora a sustentação de um cuidado que busca romper com um modelo 

hegemônico reproduzido nos bancos escolares, presente na cultura e na forma de pensar em 

nossa sociedade e reproduzido em muitas instituições. Flora fala-nos sobre a liberdade de estar 

fora dos muros institucionais para construir o cuidado. As paredes institucionais muitas vezes 

estão alicerçadas em nosso modo de pensar e conceber o cuidado. Precisamos, portanto, estar 

atentos para jamais reproduzir em serviços abertos as práticas e o paradigma com o qual 

rompemos por meio da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial Brasileira. 

No cotidiano dos serviços de saúde a concretização da proposta de mudança de modelo 

gera uma tensão permanente na prática dos profissionais, revelando a contradição entre 

os paradigmas que sustentam os diferentes modelos. Os profissionais se veem, 

atualmente, com a responsabilidade de implantar uma proposta de mudança de modelo 

 
21 Não há como não comparar os manicômios às prisões. Cheiros, sons, condições de vida e de morte impostas a 

pessoas sob a custódia do Estado – ou da psiquiatria, pessoas a quem o Artigo 5º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos nunca se aplicou: “Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes”. Para estas instituições totais, para os hospícios, os reformatórios, as prisões, o que 

vige é a inscrição do “Portal do Inferno” de Dante Alighieri: “...Deixai toda a esperança, ó vós que entrais”. 
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assistencial que requer uma postura crítica e uma profunda revisão, em alguns aspectos 

ruptura, com o conhecimento adquirido ao longo da formação (Yasui, 2006, p.155).  

 Deste modo, a formação tem um papel primordial na sustentação da atenção pelos 

profissionais, não somente na fundamentação técnica / teórica, como em uma visão crítica das 

questões aqui apresentadas, pois um posicionamento acerca do cuidado será requerido de cada 

trabalhador diariamente, em sua atividade, a cada encontro.  

 Entretanto, quando há somente a reprodução de uma formação tradicional, termina-se 

por promover o ensurdecimento do trabalhador, tanto para as questões e subjetividade dos 

usuários, quanto para as suas próprias, bem como o seu sofrimento. A formação tradicional 

“treina” os futuros trabalhadores a silenciar o sujeito, a considerar o sofrimento e o adoecimento 

em uma perspectiva individual, descontextualizada, desconhecendo sua relação com condições 

materiais de existência em uma dada época (Santos, 2018). 

 Lobosque (2010) chama-nos a atenção para os riscos da manutenção de uma formação 

voltada para os consultórios, questão presente nos depoimentos com relevante impacto para a 

atenção ofertada: 

uma clínica ordenada em torno da consulta e dos consultórios. Por outro lado, o ensino 

e a discussão das políticas públicas, de saúde e saúde mental são praticamente omitidos, 

quando as escolas preparam seus alunos para atender a uma determinada classe social e 

não a todos os cidadãos do seu país. Tudo se passa como se essa perspectiva fosse a 

única existente e possível, elidindo tantas outras que se desenham no Brasil e no mundo. 

[...] também seus professores, quando alunos, os sofreram; como poderiam agora 

transmitir uma experiência que não os tocou? Perpetua-se, pois, um círculo vicioso, 

resultando na chegada à rede de trabalhadores despreparados para a tarefa que os espera 

(Lobosque, 2010, p.21). 

A formação é, portanto, lócus privilegiado de promoção de reflexão não somente sobre 

o conteúdo técnico deste trabalho, mas o papel de cada trabalhador no modo de produção 

capitalista, e em como transformações podem ocorrer a partir desta compreensão e das 

mobilizações, reflexões, debates de normas e valores e das experiências concretas do dia a dia 

deste trabalho na atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas. Transformações neste 

campo, portanto, passam pela formação, a fim de que o trabalhador não se encontre preso no 

descompasso entre as demandas no trabalho em um modelo diferenciado de atenção, e a 

reprodução de currículos construídos sem considerar a realidade do cotidiano do trabalho. 

  3 - Político, relacionado ao projeto de sociedade no qual insere-se este modelo de 

atenção, pautado nos direitos humanos, no exercício da cidadania e na dignidade humana. Para 

que cuidados e atenção sejam de fato transformadores, é fundamental que usuários, familiares 
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e trabalhadores compreendam os princípios de um cuidado comprometido com esta proposta 

emancipatória. Merhy lembra-nos de que: 

qualquer modelo de atenção à saúde faz referência, não a programas específicos, mas 

ao modo de como se constrói a gestão de processos políticos, organizacionais e de 

trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar: do individual, 

do coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares, na promessa de construir a 

saúde (Merhy, 2002, p.1-2). 

Importa considerar que a construção das políticas, sua viabilização e os modelos de 

atenção que as embasam – e que são sustentados por elas – estão continuamente em disputa, 

bem como o poder delas decorrente: 

Toda conformação do que interessa em um modelo de atenção à saúde: quais problemas 

de saúde serão enfrentados, onde, como serão, por quê e para quê, antes de se tornar um 

problema técnico assistencial, parte de um encontro, de disputas e acordos, entre o 

conjunto de indivíduos e grupos portadores e produtores das necessidades de saúde, 

com o dos que dominam certos saberes e práticas, certos modos de saber fazer atos de 

saúde que operam sobre elas (as necessidades), mediado por aqueles que ocupam os 

espaços institucionais reconhecidos como legítimos para governar e contratualizar este 

processo, enquanto uma dinâmica do privado e do público (Merhy, 2002, p.2). 

Aqui consideramos tanto a legislação formalmente estabelecida, quanto, especialmente, 

a mobilização de forças, ações e arranjos protagonizados por usuários, trabalhadores, gestores 

e outros, sujeitos em um contexto sócio-histórico que fazem diferentes usos dos saberes 

técnicos, das estruturações das redes, ações e serviços, a partir de interesses diversos. Deste 

modo, destacamos a importância de: 

compreender que se está antes de tudo diante de processos políticos, que se apresentam 

sempre sob a capa de serem tecnológicos. Isto é, são questões políticas que se realizam 

enquanto modos técnicos de produzir os atos de cuidar, expressões das muitas 

possibilidades que os projetos em jogo podem adquirir e das capacidades dos atores em 

cena produzirem acordos e controles, nas situações em foco (Merhy, 2002, p.4). 

 Importa atentar para o fato de que os indutores de cuidados, ainda que nomeados 

institucionalmente serão, de fato, as pessoas que tornam viva a política e a rede: usuários, 

trabalhadores, gestores, bem como os movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, 

movimentos de familiares e usuários. Deste modo, é necessário considerar a importância deste 

caráter vivo e transformador que demanda e mobiliza a elaboração das normativas. Luzio e 

Yasui (2010) apontam os riscos de um retorno à rigidez da estrutura normativa e institucional:  

o Estado passa a ser visto como um sujeito diante do qual se situam outros sujeitos, 

estes despojados de suas encarnações sociais e de poder para produzir a política pública. 

Tem-se a impressão de que os principais atores estão nos gabinetes ministeriais, 
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produzindo normas e portarias, e não mais nas forças vivas da sociedade, nas 

instituições e nos serviços, como ativos protagonistas políticos. Essa ênfase nos 

processos de regulação como indutores da política do SUS transforma a potencialidade 

criativa e transformadora daqueles atores em uma servidão às normas e portarias. [...] 

um processo que, ao se institucionalizar, perdeu a sua dimensão histórica, parecendo 

obedecer apenas a uma lógica de administração dos recursos financeiros disponíveis e 

afetando de maneira danosa o modelo assistencial (Luzio & Yasui, 2010, p.230). 

A oferta de serviços e a construção de políticas públicas não garantem que exista uma 

rede de cuidados, que só pode ser feito por pessoas, o que, de modo algum, exime a necessidade 

da instituição e sustentação do arcabouço legislativo correspondente.  

É preciso considerar que o trabalho só se torna vivo, de fato, no cotidiano das relações, 

desde uma dimensão “macro” das políticas e normativas – cuja sustentação é fundamental – à 

micropolítica no trabalho diário com os usuários e com outros trabalhadores. Ali, “no 

miudinho”, como nos diz Flora, nos encontros entre pessoas, com sua visão de mundo e sua 

compreensão do SUS, da atenção psicossocial e do uso de drogas. Na singularidade de cada 

caso, como aponta Dália, são possíveis a tecitura de cuidados, de redes, de ligações, de 

encontros. 

O modelo de atenção construído a partir da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

Brasileira encontra constantes desafios, e assim seus trabalhadores. Cada região e município 

procurou construir sua rede, ofertando ações e serviços de acordo com sua disponibilidade 

financeira, capacidade técnica, alternância de gestões, ora valorizando a rede, ora 

desconstruindo, como destaca Dália em sua entrevista. Além disso, ainda nos deparamos em 

alguns serviços com práticas que podem refletir, de modo sutil, o modelo proibicionista ou, 

ainda, a exclusão e a tutela (Azevedo & Miranda, 2010; Fodra & Costa-Rosa, 2009). São 

valores, crenças e determinações decorrentes do discurso proibicionista, presentes no 

imaginário social, arraigados na cultura brasileira, indicando a necessidade de reflexões 

contínuas pelos trabalhadores do campo da saúde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os caminhos percorridos nesta pesquisa possibilitaram-nos conhecer, por meio do olhar 

de trabalhadoras do serviço, parte da construção da atenção às pessoas em uso prejudicial de 

drogas no SUS. 

O encontro com cada trabalhadora e sua reflexão sobre a experiência construída ao 

longo do tempo trouxe novas nuances sobre os desafios enfrentados na construção de modos de 

cuidar. Cada uma, ao refletir sobre sua experiência, inserida em determinado momento 

histórico, relata a importância deste trabalho em sua vida, os efeitos sobre si, a construção de 

sentido que lhe possibilitou a sustentação de sua atividade a cada dia. Passamos dos fatos 

históricos à história viva de cada trabalhadora. 

Foram três grandes encontros que nos levaram a planos diferentes do olhar: ao 

encontrarmo-nos com a primeira trabalhadora – Dália – nos encontramos também com a clínica, 

com a singularidade, com o compromisso ético na atenção aos usuários e com o SUS, expresso 

igualmente na responsabilidade da gestão dos serviços, na singularidade das pactuações, na 

construção de redes, na reflexão sobre os objetivos de cada um em sua relação singular com 

cada usuário. 

Na entrevista com Lis encontramo-nos com as políticas públicas e a responsabilização 

pelo cuidado, encontro com a formação e as reflexões sobre o que é que se faz quando se faz 

este trabalho. Com Flora nosso encontro é com a luta pela dignidade, pela cidadania, expressa 

nos atos mais simples da vida cotidiana de quem a faz. Encontramo-nos com o olhar de quem 

se importa com o humano. 

A construção de novos modos de atenção requer tempo. A ruptura com um paradigma 

depende do envolvimento de muitos, de transformações no campo cultural, no jurídico, técnico 

e epistêmico, como nos ensina Amarante (2011). Trata-se de um processo. Como na vida, em 

alguns momentos caminhamos mais rapidamente, em outros retrocedemos, algumas vezes 

temos alguns saltos. Nem sempre respondemos como gostaríamos, e outras vezes nos 

surpreendemos com o que alcançamos. Hoje temos milhares de CAPS no Brasil, e algumas 

centenas de CAPSad, além das equipes de Consultório de Rua, dos Centros de Convivência, 

Residências Terapêuticas e incontáveis trabalhadoras e trabalhadores em diferentes áreas 

ofertando atenção e cuidado aos usuários. Mesmo diante de muitos desafios, sustentam a oferta 

do cuidado no SUS, em Saúde Mental e mais especificamente na atenção às pessoas em uso 

prejudicial de drogas. Seguem nos debates e nas lutas, levando adiante a Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial Brasileira. 
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Hoje é dezoito de maio, ontem foi e amanhã será: todos os dias o são para nós, que 

sustentamos este cuidado diariamente, a despeito de todos os desafios aqui relatados, e ainda 

tantos outros que excedem esta dissertação. 

Apesar de todos os retrocessos que têm sido impostos neste momento político do país, 

ainda assim seguimos, buscando o fortalecimento de trabalhadores/as e usuários/as na 

construção de modos de cuidar que não consintam com práticas asilares, que só engrossam o 

número de internações, os anos de vida perdidos e o número de mortos nesta guerra. 

Se, por um lado, são muitos os desafios, por outro, neste encontro com as trabalhadoras 

conhecemos momentos de criação e inventividade no trabalho, produzindo “desvios” para o 

que parecia intransponível. Falam da importância em ter participado de pequenas ou grandes 

transformações que tornaram melhor o cotidiano dos usuários, possibilitaram redução do 

sofrimento ou o estabelecimento de uma relação menos danosa com algum tipo de droga. 

Um banho ou um “cabelo lavado” podem não parecer muito para quem tem acesso ao 

banheiro, tem água encanada, dorme sob um teto sem o som de tiros, chega ao trabalho com 

facilidade, tem um trabalho... Entretanto, a quem está tão devastado que já não come ou dorme, 

quando vai ao encontro do profissional “de banho tomado”, expressa algo que já está em 

andamento em sua vida. Um cuidado consigo que há muitas semanas, meses ou anos, não foi 

possível. Algo que pode se desenrolar a partir do encontro, transformador, impactando também 

o trabalhador e o sentido de sua atividade. 

Transformadora também é a experiência relatada por Flora sobre a oferta de um 

banheiro em um contêiner a quem não tinha acesso a esse direito. Que cidadania é esta sobre a 

qual tantos falam, mas que para incontáveis pessoas nunca chegou? O que é para cada um o 

efeito de poder ir ao banheiro a portas fechadas, poder tomar um banho em um espaço privado? 

Ser reconhecido pelo olhar do outro, “de quem olha para o humano”, e não para o lixo, faz 

muita diferença na vida destes já tão esquecidos, violentados, “vulnerados”22. Seu relato acerca 

da fala dos moradores do bairro onde se instalou o Ponto de Encontro também demonstra o 

quanto o preconceito em relação a estas pessoas ainda é muito presente em nossa sociedade. 

Há, portanto, um caminho ainda tortuoso a seguir, com muitas pedras, pedregulhos, 

cascalhos. É fundamental avançar no desenvolvimento de pesquisas no campo da atenção às 

pessoas em uso prejudicial de drogas, em sua fundamentação teórica, nas reflexões sobre a 

 
22 Oriundo do campo da bioética, o conceito é apresentado por Nery Filho e Flach: “O conceito de vulneração 

refere-se à condição existencial específica de determinadas populações que, independentemente de suas vontades, 

não possuem os meios necessários para exercer suas potencialidades para uma vida com dignidade” (Nery Filho 

& Flach, 2017, p. 315). 
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prática. Muito está sendo feito no dia a dia dos serviços pelos trabalhadores, mas nem sempre 

estas construções do cotidiano são acompanhadas de sistematização, de publicações, de 

apresentações em eventos. Os saberes da experiência dos trabalhadores movimentam o cuidado 

a cada dia. Todavia, se permanecem restritos aos muros institucionais, ou somente com o 

trabalhador, perde-se a oportunidade de contribuir para a reflexão teórica neste campo e para 

sua transmissão. Ainda que cada situação vivenciada na atividade de trabalho seja única, se não 

há transmissão dos saberes acumulados, a cada novo dia torna-se necessário partir do início 

novamente. 

Assim, ao nos interessarmos pela experiência destas trabalhadoras, buscamos conhecer 

e contribuir para a transmissão dos saberes construídos em seu dia a dia. Saberes nos quais se 

articulam os saberes acadêmicos, os saberes do cotidiano, saberes do/as usuário/as, o que 

aprenderam em sua prática: “o que nos interessa, na experiência, é algo de relativamente 

individualizado, por pessoas singulares numa trajetória feita de encontros sociais, técnicos, 

humanos. Portanto, sem experiência, nada é dado, não há conhecimento, mas sem conceito, não 

há saber” (Schwartz, 2010, p.38). 

Cabe-nos ainda uma consideração, inquietação expressa nas ações das trabalhadoras 

entrevistadas, ao nos debruçarmos sobre o trabalho na atenção às pessoas em uso prejudicial de 

drogas: a que/quem serve este nosso trabalho? 

Trata-se, de fato, de um trabalho definido por uma posição política, na sustentação do 

cuidado inserido em um projeto de sociedade. Projeto pautado na garantia dos direitos humanos 

que, por sua vez, “erigem-se como um programa que dá conteúdo ao protagonismo humanista, 

conquanto orienta projetos de vida e percursos emancipatórios que levam à formulação de 

projetos de sociedade, para instaurar espaços recriados pelas lutas sociais por dignidade” 

(Escrivão Filho & Sousa Junior, 2015, p.52-53). 

Deste modo, não podemos ignorar as condições de vida das pessoas que atendemos. 

Frequentemente o uso prejudicial de drogas é a menor das questões com as quais estas pessoas 

precisam lidar, ou é o modo encontrado para suportar a vida em suas duras condições. 

Entretanto, em alguns casos, capturados pela construção discursiva de tratamento, há 

profissionais que terminam por contribuir para a culpabilização do usuário pelo seu sofrimento. 

Nestas situações, arriscam-se a somente enxergar um suposto desajuste do usuário, 

desconhecendo o modo de organização da vida que o produz, reduzindo uma questão complexa 

exclusivamente à esfera individual. Assim, os profissionais 

reproduzem os moldes socialmente dominantes da subjetividade serializada do Modo 

Capitalista de Produção. As ações tendem a ser funcionalistas por proporem uma 
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adaptação de indivíduos queixosos, ‘desequilibrados’ ou desajustados. Um aspecto 

dessa prática que merece ser explicitado, por sua importância radical, é a ação 

medicamentosa como única solução para todos os males e sofrimentos, [...] funcionando 

como um poderoso suporte para a valia da próspera indústria farmacêutica (Yasui & 

Costa-Rosa, 2008, p.30). 

A formação do trabalhador da saúde precisa estar no centro do debate da construção do 

cuidado. Não podemos consentir que os espaços de formação (acadêmica, em serviço, na 

cultura, na vida) sejam somente reprodutores de paradigmas que engessam e matam 

silenciosamente trabalhadores e usuários, reproduzindo formas de (não)cuidar. Formação que 

poderia ser viva, pulsante, trazendo novas cores às relações de cuidado, mas que termina por 

produzir afetos tristes, desencontros, descompassos, como os descritos por Yasui e Costa-Rosa: 

Os médicos aprendem a medicar e a ver na medicação a solução primeira para qualquer 

tipo de situação; os psicólogos aprendem a realizar uma terapia centrada no indivíduo e 

em seu sofrimento privatizado; os terapeutas ocupacionais aprendem a coordenar 

atividades, etc. No entanto, nenhum desses profissionais aprende a lidar com as 

situações cotidianas que os usuários dos serviços de saúde e Saúde Mental necessitam 

quando procuram pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como, por exemplo, impasses na 

subjetividade das pessoas e seu sofrimento, na maioria das vezes, desencadeados pelo 

cotidiano, que se desenrola em duras condições sociais. Esses profissionais são 

incapazes de ouvir o sujeito e sua dor além da doença, de forma que articule os sintomas 

e sinais em um quadro mais amplo e complexo; raramente estabelecem diálogos que 

produzam uma integração com outros profissionais que trabalham a seu lado; não 

compreendem as dificuldades das pessoas em aderir ao tratamento estruturado dessa 

forma; estranham e se incomodam com as reivindicações das pessoas a respeito de seus 

direitos; apresentam grandes dificuldades em construir estratégias que ampliem a 

participação e autonomia dos usuários (Yasui & Costa-Rosa, 2008, p.30). 

O fato de que a dimensão da formação e a experimentação de modos diferenciados de 

trabalhá-la no cotidiano foi um dos pontos fundamentais para Dália, Lis e Flora, aponta-nos a 

importância de não a negligenciar, de tê-la sempre no centro dos debates, uma vez que não há 

– e não haverá – uma resposta pronta, ou uma única forma de pensar essa formação. Serão 

sempre possibilidades a serem construídas, quando há disponibilidade e interesse para tal. 

Talvez, assim, possamos evitar a reprodução de abordagens que buscam o ajustamento 

de condutas não aceitáveis para a vida social e terminam por contribuir, por meio de diferentes 

referenciais teóricos, para o ajustamento de um suposto comportamento desviante – o uso de 

drogas. Intervenções que transformariam o desajuste em uma adequação às normas e à demanda 

social, buscando-se o amoldamento a uma vida que produz adoecimento e morte, sem sobre ela 

refletir. 

Isso não quer dizer que se deva abandonar a atenção ao sofrimento psíquico de cada 

sujeito que nos procura ou nos é endereçado. Ao contrário, são recursos fundamentais para a 
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redução dos riscos associados ao uso prejudicial de drogas, à redução do sofrimento, à melhoria 

da vida das pessoas que atendemos, quando inseridos em projetos emancipatórios construídos 

com os usuários. Ainda assim, destacamos o desafio de não considerar como exclusivamente 

individual uma situação que também guarda relação com as condições de vida, e o desafio de 

não ser mais um/a mantenedor/a da alienação e da aceitação passiva dessa perspectiva, de forma 

acrítica. Se, por um lado, não se deve prescindir dos referenciais teóricos que possibilitam o 

cuidado em saúde, a redução do sofrimento e a clínica, também não podem ser ignoradas as 

condições de vida material nas quais cada sujeito está inserido, produz e da qual é também 

produtor. Cabe-nos refletir acerca de qual trabalho vimos desenvolvendo, seus limites e 

alcances. 

Trabalho que pode e deve ser de atenção e cuidado aos usuários, de contribuição para a 

transformação da relação dos sujeitos com as drogas. Pode e deve contribuir para a minimização 

do sofrimento individual, familiar, social, mas certamente pode e deve ser um trabalho 

emancipatório, que contribua para descortinar tantos véus que nos deixam míopes em nossa 

prática, formação, pesquisas. As desigualdades atravessam o cotidiano do cuidado em saúde e 

precisam ser consideradas na oferta de atenção e cuidado. Não em uma perspectiva 

assistencialista, mas de forma ampliada, uma vez que contribuem para as iniquidades em saúde, 

para o adoecimento, para o aumento de doenças em determinadas populações e regiões, para a 

falta de acesso, para a recusa da garantia de direitos. 

Ao buscar a efetivação da cidadania, importa atentar para o fato de que pobreza, saúde, 

sofrimento, uso de drogas e criminalização, são também e especialmente influenciados por 

nossa forma de vida em determinado contexto histórico. O trabalho pautado no direito à saúde, 

deste modo, desdobra-se na luta pela efetivação dos demais direitos: 

No plano da realidade, só é possível verificar a realização dos direitos humanos desde 

uma perspectiva de conjunto, de tal modo que não nos parece ser possível a realização 

deste ou daquele direito humano isoladamente. [...] Por isso se diz que os direitos 

humanos não estão disponíveis aos pedaços, não sendo passíveis de uma seleção em 

que se priorizam uns em detrimento de outros. Não podem ser fragmentados ou 

dissociados entre si, de tal modo que a violação de um direito humano impacta 

imediatamente em diversos outros correlatos, como um efeito dominó, ao passo que a 

efetivação de um direito fortalece a garantia e a própria efetivação de uma série de 

outros direitos intrínsecos à sua realização (Escrivão Filho & Sousa Junior, 2015, p.47-

48). 

É preciso estar atento ao fato de que em condições de vida promotoras de exploração 

em suas diferentes acepções e contextos, e de sofrimento, o direito à saúde não pode ser 

alcançado de forma plena. Não há saúde se não há acesso a um banheiro, à moradia, à 
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alimentação. O direito à saúde não se realiza sem os demais. Contudo, a “naturalidade”, com a 

qual não estranhamos a desigualdade social e a total falta de direitos de muitos de nós, é também 

construída para que não a vejamos: 

A insubordinação e, em certos casos, a violência dos pobres é determinada pelas 

condições de desigualdade social. Mas a violência dos ricos não é determinada por estas 

condições, é ela que as determina e as mantém. Foi preciso muita violência, 

inicialmente, para que fossem impostas condições estruturais de desigualdade, que 

continuariam a existir através das gerações; e precisa-se de muito mais violência para 

que subsistam, quanto mais próximas estiverem daquelas impostas pela acumulação 

originária (Baratta, 2003, p.31). 

Qual tem sido nossa contribuição, enquanto trabalhadores desse campo, para a 

manutenção da violência social e seus custos para aqueles sobre quem ela incide diretamente? 

Criminalizar os pobres é um instrumento indispensável porque garante materialmente a 

sua posição subalterna no mercado de trabalho e a sua crescente exclusão, 

disciplinando-os, pondo-os em guetos e, quando necessário, destruindo-os. É também 

um instrumento indispensável para encobrir, com a imagem da criminalidade 

perseguida, isto é, a dos pobres, o grande edifício de ilegalidade e de violência que reúne 

em nossa sociedade as classes detentoras do poder econômico. Este edifício é tanto 

maior quanto maior for a desigualdade social. (Baratta, 2003, p.31). 

Trata-se da reprodução de um sistema e um modo de agir demandado aos profissionais 

que vêm contribuindo deste lugar social para a ratificação da exclusão e a violência do próprio 

estado, sobre sua população, que só se mostra para estas pessoas em sua face de 

encarceramento, criminalização e morte: 

Diferentemente de sua ideologia oficial, o sistema de justiça criminal da sociedade 

capitalista serve para disciplinar despossuídos, para constrangê-los a aceitar a "moral 

do trabalho" que lhes é imposta pela posição subalterna na divisão de trabalho e na 

distribuição da riqueza socialmente produzida. Por isso, o sistema criminal se direciona 

constantemente às camadas mais frágeis e vulneráveis da população: para mantê-la - o 

mais dócil possível - nos guetos da marginalidade social ou para contribuir para a sua 

destruição física. Assim fazendo, o sistema sinaliza uma advertência para todos os que 

estão nos confins da exclusão social (Baratta, 2003, p.15). 

Deste modo, a criminalização do uso de drogas vai servindo à manutenção desta posição 

subalterna e ao controle desta população: 

A droga não é mais que a última ocasião com a qual o sistema punitivo da sociedade 

moderna realiza a sua história, que é a mesma no Brasil e no resto do mundo. É a história 

das relações entre duas nações que, como escrevia Disraeli, compõem os povos: os ricos 

e os pobres (Baratta, 2003, p.23). 
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Assim, diante do desafio de sustentar um modo de cuidar que quase não encontra mais 

ancoragem no projeto de sociedade que lhe deu origem – projeto que tem sido desconstruído 

neste momento no país, tijolo a tijolo – trabalhadores e usuários precisam estar atentos para que 

solidariedade, direitos humanos e cidadania não se tornem somente conceitos distantes, de algo 

que um dia possa ter existido, se é que já não o são. Encontramos, nas histórias de Dália, Lis e 

Flora, compromisso ético, inquietações e afetos que nos animam a prosseguir na jornada, 

buscando construir o nosso modo, contestador e transgressor, de pertencer à nossa época.   
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ANEXO A – QUESTÕES NORTEADORAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

1. Você poderia se apresentar, falando um pouco sobre como você começou a trabalhar nesta 

área e o período em que desenvolveu este trabalho?  

2. Conte um pouco sobre sua experiência neste trabalho. 

3. Como você definiria o trabalho no campo do cuidado e da atenção aos usuários de álcool e 

outras drogas? O que é preciso fazer? O que é preciso saber?  

4. Quais as principais dificuldades relacionadas à sua atividade neste campo?   

5. A partir de sua experiência, o que significa para você ter desenvolvido este trabalho? Qual 

o sentido deste trabalho para você? 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado(a)_______________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um projeto de pesquisa de mestrado intitulado Clínica, Política e Trabalho com 

usuários de drogas: entre a construção de modos de cuidar e as experiências de seus trabalhadores. Por meio desta 

pesquisa buscaremos conhecer experiências de trabalhadores(as) do campo da atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas, 

considerando os saberes, normas e valores presentes em sua atividade, nas dimensões da clínica, política, gestão e formação.   

Serão realizadas entrevistas em profundidade, durante as quais você será convidado(a) falar livremente sobre sua experiência 

na atividade de trabalho no campo da atenção aos usuários de drogas. 

O desenvolvimento desta pesquisa respeitará a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as 

diretrizes e normas para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. De acordo com o item V dessa resolução, “toda 

pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados”. Os riscos de sua participação são mínimos e se 

referem a uma possível fadiga mental ou desconforto advindo de lembranças desagradáveis que podem ocorrer durante uma 

entrevista. Entretanto, fica resguardada sua liberdade para interromper, adiar ou recusar sua participação a qualquer momento. 

Está assegurada a confidencialidade e a privacidade das informações geradas na pesquisa. Nos comprometemos a fazer uma 

devolutiva sobre a análise dos dados no final da pesquisa. Os materiais produzidos ficaram arquivados por um período de cinco 

anos no Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, onde 

somente as pesquisadoras terão acesso a eles. Após este período, serão destruídos.  

Para participar do estudo, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam 

identificados danos provenientes da pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. 

A realização desta pesquisa poderá contribuir para a produção do conhecimento acerca da atividade de trabalhadores(as) na 

atenção às pessoas em uso prejudicial de drogas. Os dados obtidos serão utilizados apenas para estes fins, não sendo divulgados 

em nenhum outro tipo de veículo de comunicação ou utilizados com outra finalidade. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e as pesquisadoras 

responsáveis estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pela pesquisadora responsável. 

Solicitamos sua autorização para incluir sua entrevista gravada em áudio como elemento de análise e estudo. 

Declaração e assinatura: 

Eu, ________________________________________________________________, li e entendi toda a informação repassada 

sobre o estudo, sendo os objetivos, procedimentos e linguagem técnica satisfatoriamente explicados. Tive tempo suficiente 

para considerar as informações acima e a oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Recebi uma cópia idêntica desse termo. 

Estou assinando voluntariamente este termo e estou ciente de que tenho direito, a qualquer momento, discutir qualquer dúvida 

com relação à pesquisa com a pesquisadora mestranda Daniene Cassia dos Santos – (31) 996286126 e com a professora 

orientadora Vanessa Andrade de Barros – (31) 83555885 ou com o COEP, em caso de dúvidas éticas. 

 

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo em participar deste estudo.  

Assinatura do(a) Participante_______________________________________ 

 

Data:                                  RG:                                     

 

______________________________________________________________ 

Professora orientadora Vanessa Andrade de Barros  

Programa de Pós-graduação em Psicologia/UFMG 

Laboratório de Estudo sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos 

 

______________________________________________________________ 

Pesquisadora mestranda Daniene Cassia dos Santos 

COEP – Comitê de Ética em Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais   

Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, 
Unidade Administrativa II, 2° andar, sala 
2005 CEP: 31270-901, Belo Horizonte, 
Minas Gerais  

Telefone: (31) 3409-4592; 
coep@prpg.ufmg.br 
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