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A pesquisa que Serviu de base para este livro foi realizada entre 2015 e 2017, 
pelo Ipea, a pedido da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).1 
Seu objetivo foi traçar um perfil das comunidades terapêuticas (CTs) que atuam 
no Brasil. Essas instituições são de natureza privada, muitas delas religiosas, e se 
propõem a recuperar pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. 
Desde 2011, elas têm recebido recursos do governo federal2 para que contribuam 
na oferta de cuidados a essas pessoas, no âmbito do plano Crack, É Possível 
Vencer.3 A pesquisa visava ampliar e aprofundar o conhecimento da Senad sobre 
essas instituições, de modo que a referida secretaria pudesse aperfeiçoar a gestão 
dos convênios e contratos estabelecidos com elas.

Assim sendo, buscaram-se informações sobre a distribuição das CTs no 
território nacional; a quantidade de vagas que ofertam, em seu conjunto; as 
condições de sua infraestrutura predial; suas práticas de cuidado; entre outros 
aspectos. Os resultados desses levantamentos foram consolidados em relatório de 
pesquisa, entregue à Senad. Além disso, uma síntese deles foi publicada pelo Ipea, 
na Nota Técnica no 21, de março de 2017 (Ipea, 2017).

A expressiva massa de dados quantitativos e qualitativos, gerada pela pesquisa, 
indicava, contudo, uma série de outras questões relevantes para a maior compreensão 
do universo das CTs e de sua participação nas políticas públicas de cuidado a usuários 
de drogas. Por isso, decidimos pela organização deste volume, que reúne textos de 
pesquisadores que ou integraram desde o início a equipe do projeto ou juntaram-se a 
ela após a coleta dos dados, para interpretá-los. Sendo assim, este livro resulta de um 
esforço coletivo de análise dos dados da pesquisa, orientado pela leitura e discussão 
de bibliografia pertinente, que se realizou ao longo de quase um ano.

Para o sucesso desse esforço, foi de imensurável valia o apoio de pesquisadores 
e professores de diversas universidades e instituições de pesquisa, que atenderam ao 
nosso convite para oferecer seu parecer aos artigos aqui compilados. Dessa forma, 

1. Para tanto, a Senad transferiu recursos orçamentários ao Ipea, por meio do Termo de Cooperação para Descentralização 
de Crédito no 9, de 1o de outubro de 2014.
2. Recursos originários do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
3. Decretos nos 7.179/2010 e 7.637/2011.
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nossa equipe manifesta seu agradecimento e apreço a: Acir dos Santos Almeida, do 
Ipea; Adriana Fernandes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Ana Laura Lobato, do Ministério da Saúde (MS); Beatriz Brandão, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Carly Machado, da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ); Denis Petuco, do MS; Fábio Sá e Silva, do Ipea e da 
Universidade de Oklahoma; Félix Garcia Lopez, do Ipea; Frederico Barbosa, do 
Ipea; Frederico Policarpo, da Universidade Federal Fluminense (UFF); Helder 
Ferreira, do Ipea); Luciana Garcia, do Ipea; Marcela Resende, do Ipea; Marcelo 
da Silveira Campos, da Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD); e 
Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília (UnB).

Esta introdução apresenta ainda as metodologias adotadas na pesquisa 
(seção 1); uma breve descrição do universo das CTs brasileiras, com base nos 
dados coletados (seção 2); e, por fim, os artigos aqui reunidos (seção 3).

1 METODOLOGIAS DA PESQUISA

O projeto desta pesquisa previu investigações em duas frentes. A primeira, de natureza 
quantitativa, consistiu da realização de um survey junto às CTs brasileiras, por meio do 
qual foram levantadas informações tais como: tamanho e composição das instalações 
das CTs; magnitude da oferta de vagas; perfil etário e de gênero da população acolhida; 
orientação religiosa das entidades; suas formas de financiamento e recursos de que 
dispõem ou que obtêm; regras de convivência no interior das CTs; relações destas com 
serviços públicos de saúde e de assistência social; entre outros. O survey foi aplicado 
a uma amostra de setecentas CTs,4 extraída de cadastro com quase 2 mil entidades.5

A segunda frente da pesquisa buscou obter dados qualitativos. Para isso, foram 
realizadas pesquisas de campo em cerca de dez CTs, com metodologia etnográfica, 
própria da antropologia social. Por meio dessa estratégia, pretendia-se produzir 
conhecimento em profundidade acerca das práticas, das rotinas e do cotidiano 
das CTs. As instituições pesquisadas se localizam em diferentes regiões do país e 
possuem algumas características diversas.6 As pesquisas de campo demandaram 
a permanência, por quinze dias (em média), de antropólogos e antropólogas 
(pesquisadores de campo) nas unidades pesquisadas. Durante esse período, 
os pesquisadores permaneciam todo o tempo hospedados nas CTs, participando de 
suas rotinas diárias e entrevistando seus trabalhadores, dirigentes, além das pessoas 
então internadas. Cabe ainda mencionar que toda a frente qualitativa da pesquisa 

4. Das quais quinhentas responderam ao questionário.
5. Este cadastro fora organizado em 2009, pelo Centro de Pesquisas em Álcool e outras Drogas do Hospital das Clínicas 
de Porto Alegre, em conjunto com o Laboratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), a pedido da Senad. Embora não se possa assegurar que ele continha a totalidade das 
CTs operantes no Brasil, nos anos em que a investigação se realizou (2014-2016), estima-se que, pelo elevado número 
de entidades registradas, ele seja representativo do universo destas entidades no país.
6. Para a seleção das CTs que seriam objeto das pesquisas etnográficas, foram utilizados dados preliminares do survey.
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foi coordenada pelos professores Ronaldo Rômulo de Almeida e Taniele Rui, do 
departamento de antropologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
e contou com a valiosa participação dos pesquisadores Andréa Aguiar, doutoranda 
em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Jardel Fischer 
Loeck, doutor em antropologia pela UFRGS; Letícia Canonico de Souza, mestre 
em sociologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e Matheus 
Caracho Nunes, doutorando em ciências sociais pela Unicamp.

A entrada e a permanência desses pesquisadores nas CTs só ocorreram após 
o aceite e a autorização de seus dirigentes. Houve instituições que não acolheram 
nosso pedido de realização de trabalho de campo em seus estabelecimentos, o que 
nos levou a supor que nem todas as CTs estão dispostas a abrir-se para o escrutínio 
público. Isso também nos sugere que as CTs que pudemos pesquisar podem não 
ser representativas de toda a variedade deste universo institucional. De qualquer 
modo, os resultados obtidos permanecem válidos para o nosso propósito de ampliar 
e aprofundar nosso conhecimento sobre os princípios e os modos de aplicação do 
modelo de cuidado representado por essas instituições.

2 AS CTs BRASILEIRAS: UM BREVE PERFIL

As CTs representam um dos modelos de cuidado a pessoas com transtornos 
decorrentes do uso de substâncias psicoativas (SPAs). Elas estão presentes não só no 
Brasil, mas em diversos outros países. Esse modelo se desenvolveu e se disseminou 
a partir de iniciativas da sociedade civil, muitas vezes articuladas a organizações 
religiosas. Sendo assim, essas instituições guardam certa semelhança com outras 
organizações que, ao longo da história, têm prestado serviços assistenciais a pessoas 
em situação de vulnerabilidade social – abrigos, hospitais filantrópicos, entre 
outros – com base nos preceitos cristãos da caridade e da solidariedade.

O objetivo específico das CTs é levar seus assistidos a suspenderem o uso de 
drogas, a partir de uma transformação subjetiva, induzida por um conjunto de práticas 
e atividades realizadas em um contexto de isolamento social e total abstinência 
de drogas. Elas se configuram como residências coletivas temporárias, nas quais 
os indivíduos devem ingressar voluntariamente e ali permanecer por períodos 
extensos (em geral, de nove a doze meses), entre um conjunto de pares (pessoas 
que igualmente têm problemas com drogas) e sob a vigilância de monitores – em 
geral, pessoas que já passaram pelo mesmo tratamento.

A denominação “comunidade terapêutica” foi originalmente cunhada 
por Maxwell Jones, psiquiatra sul-africano, para designar um novo modelo de 
atenção à saúde mental, implementado por ele nos anos 1950, na Inglaterra, junto 
a ex-soldados traumatizados pela Segunda Grande Guerra. Contudo, as CTs da 
segunda metade do século XX guardam poucas semelhanças com esse modelo. 
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A CT de Jones pretendia ser uma alternativa aos hospitais psiquiátricos tradicionais. 
Também previa a convivência comunitária entre pares, além da prática de atividades 
laborativas e educativas. No entanto, não possuía orientação religiosa e pretendia 
criar um ambiente em que as relações entre cuidadores (médicos, enfermeiros e 
psicoterapeutas) e acolhidos fossem horizontais, e estes últimos tivessem intensa 
participação nas decisões que dissessem respeito a seu tratamento.

As CTs contemporâneas se dedicam especificamente ao cuidado de usuários 
compulsivos de drogas e, apesar de proporcionarem a convivência entre pares, mantêm 
hierarquias muito bem definidas entre internos e cuidadores, tanto profissionais de 
saúde quanto monitores. Da mesma forma, a definição dos planos terapêuticos, 
bem como das rotinas da internação, não é aberta à participação dos internos.

O programa assistencial das CTs ancora-se no tripé disciplina-trabalho-espiritualidade, 
que se traduz em rotinas disciplinadas, laborterapia e práticas religiosas.  
A laborterapia consiste numa terapia por intermédio do trabalho. Envolve tanto 
tarefas de manutenção da própria comunidade (limpeza e preparo de refeições) 
quanto atividades produtivas (agricultura, construção civil, artesanato, confecção 
de produtos para venda, entre outros). Visa ao disciplinamento dos acolhidos para 
o mundo do trabalho – condição entendida como essencial para a “ressocialização” 
e “adequação social” dos sujeitos que fazem uso problemático de drogas.

O cultivo da espiritualidade envolve orações, reflexão e práticas religiosas, e 
parece cumprir dois objetivos simultâneos: de um lado, estabelecer um padrão de 
conduta moral (frequentemente, cristão) para os internos; de outro, oferecer-lhes 
amparo emocional e psicológico para a manutenção da abstinência e conquista da 
serenidade. A divindade (em geral, o Deus cristão) é vista como instância suprema de 
vigilância e julgamento moral que, ao mesmo tempo, consola e ampara os que sofrem.

Esse programa terapêutico tem como pano de fundo uma representação 
específica sobre a pessoa do usuário problemático de SPAs. Essa pessoa teria algumas 
características cognitivas e comportamentais muito próprias – falta de controle 
dos impulsos; incapacidade de adiar satisfações; deficit de percepção acerca da 
realidade; entre outros –, além de um estilo de vida que conflita com as normas 
sociais. Pode-se dizer, sinteticamente, que, na ótica que predomina nas CTs, as 
pessoas que fazem uso problemático de drogas estariam destituídas da condição 
de sujeito moral e alienadas de sua razão, de sua vontade e de sua capacidade de 
responsabilizar-se. É com base nesse entendimento que essas instituições pretendem 
operar uma transformação subjetiva-moral dos indivíduos que nelas são internados.

Estima-se que haja cerca de 2 mil CTs operando atualmente no Brasil, sendo 
46% delas na região Sudeste, 26% na região Sul e 17% no Nordeste. As regiões 
Norte e Centro-Oeste são aquelas em que a presença dessas entidades é menor. 
Do total delas, apenas 6% estão no Norte e 9%, no Centro-Oeste.
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A maioria das CTs brasileiras destina-se ao cuidado de pessoas do sexo 
masculino, exclusivamente (80%). Cerca de 15% são CTs mistas (para ambos os 
sexos) e perto de 5% cuidam apenas de mulheres. Ademais, 49% delas ofertam, 
individualmente, até 30 vagas; 40% oferecem de 31 a 70 vagas; e apenas 11% 
possuem capacidade para mais de 70 internos. Cerca de 74% dessas instituições estão 
localizadas em área rural, em terrenos que vão de 1 mil a 5 mil metros quadrados.

Muitas CTs conjugam práticas religiosas – orações e cultos – com atendimentos 
por profissionais especializados (médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros), no 
cuidado de sua clientela. A categoria profissional mais representada nessas entidades é a 
dos psicólogos (1,8 por CT, em média), havendo ainda assistentes sociais (1,3 por CT, 
em média) e médicos (1,1 por CT, em média). Parte desses profissionais possui vínculo 
empregatício com essas instituições, mas muitas CTs contam com amplo suporte de 
voluntários. Em média, para cada trabalhador contratado pelas CTs, há 1,5 voluntário.

No que se refere à orientação religiosa, cerca de 47% das CTs são evangélicas 
ou protestantes e 27%, católicas. Cerca de 18% declaram-se sem orientação religiosa. 
Não obstante, mais de 95% delas declaram desenvolver trabalhos espirituais.

Essas breves linhas estão longe de esgotar o conjunto de dados obtidos e analisados 
por nossa pesquisa. O que foi apresentado até aqui há de servir ao leitor apenas como 
uma caracterização preliminar do perfil que foi possível traçar das CTs brasileiras.

Até bem pouco tempo relativamente invisíveis no Brasil, como fenômeno 
institucional, as CTs começam a ser, recentemente, objeto de estudo mais frequente 
no campo das ciências sociais, o que tem permitido o aumento do conhecimento sobre 
elas.  Essa pesquisa vem se somar a esses esforços, trazendo um conjunto de informações 
que, até o momento, não havia sido levantado, nem tratado sistematicamente.

A próxima seção apresenta o conjunto dos artigos que compõem este livro.

3 OS CAPÍTULOS DO LIVRO

Os artigos que compõem esta publicação abordam alguns temas específicos a respeito 
das CTs, que foram ganhando o nosso interesse, tanto durante o levantamento de 
dados quanto ao longo da análise feita sobre eles.

Seus autores são membros da equipe que se dedicou aos levantamentos dos 
dados quantitativos e qualitativos; ou pesquisadores do Ipea que, no ano que se 
seguiu à fase de coleta de dados, agregaram-se à equipe original do projeto.

O primeiro capítulo, de Maria Paula Gomes dos Santos,7 pretende lançar luzes 
sobre a configuração atual do campo das políticas públicas de cuidado a pessoas 

7. Responsável pela coordenação da pesquisa.
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que fazem uso problemático de drogas, no Brasil; e sobre a inserção das CTs nesse 
campo. Para tanto, foi realizada uma análise do debate que se trava na sociedade, 
e também no interior do próprio Estado brasileiro, em torno dessa questão, e dos 
desafios que esse debate aponta, para as políticas públicas sobre drogas no Brasil.

Os demais textos estão agrupados em três grupos temáticos. O primeiro grande 
tema abordado é o modelo de cuidado adotado pelas CTs, tratado nos capítulos 2, 
3, 4, 5 e 6. O capítulo 2, Isolamento, disciplina e destino social em comunidades 
terapêuticas, de Marco Antônio Carvalho Natalino, faz uma abordagem teórica do 
modelo de cuidado das CTs, a partir da obra de Goffmann (2005), Manicômios, 
prisões e conventos. O objetivo do autor é cotejar o conceito de instituição total, 
formulado por Goffman, com dados estatísticos e etnográficos gerados pela pesquisa 
(Ipea, 2017), no sentido de contribuir para a discussão, colocada por autores e 
atores no debate público, sobre serem ou não as CTs instituições totais. Para tanto, 
o autor busca identificar similitudes, divergências e variações entre o tipo teórico 
de Goffmann e os casos empíricos revelados pela pesquisa.

O terceiro e o quarto capítulos abordam um tema central ao modelo de 
cuidado implementado pelas CTs: a busca pela transformação integral dos sujeitos 
que a ele se submetem. Ambos os textos partem das etnografias realizadas pelos 
autores (Canonico e Nunes, para o terceiro capítulo; Loeck, para o quarto), no 
âmbito da pesquisa Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras; e buscam 
refletir sobre as formas pelas quais elas procuram estimular o engajamento de seus 
acolhidos, em processos de transformação subjetiva.

O texto de Letícia Canonico de Souza, Matheus Caracho Nunes e Maria Paula 
Gomes dos Santos – Tempo e subjetivação em comunidades terapêuticas – parte das 
etnografias realizadas pelos dois primeiros, para desenvolver uma reflexão acerca da 
administração do tempo nas CTs, como tecnologia estratégica de transformação subjetiva 
de seus acolhidos. Apoiando-se nas formulações de Foucault (1979), bem como nas 
contribuições de Dutra e Arenari (2016), os autores descrevem e analisam rotinas e 
práticas terapêuticas das CTs pesquisadas e argumentam em favor da centralidade da 
organização subjetiva e objetiva do tempo no programa dessas instituições.

No quarto capítulo – Comunidades terapêuticas e a transformação moral dos 
indivíduos: entre o religioso-espiritual e o técnico-científico –, Jardel Fischer Loeck 
trata das práticas terapêuticas adotadas pelas CTs, considerando a utilização que 
estas fazem de recursos religiosos, de um lado, e de recursos técnico-científicos, 
do outro. Colocando em perspectiva comparativa as três CTs por ele etnografadas 
para a pesquisa do Ipea, o autor procura argumentar que, empiricamente, as CTs 
brasileiras se utilizam de diferentes composições entre práticas religiosas e laicas 
(ou técnico-científicas), sendo, portanto, impreciso considerá-las como instituições 
religiosas, ou mesmo classificá-las segundo os tipos ideais “religioso” ou “laico”.
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O quinto e o sexto capítulos tratam de questões de gênero e sexualidade no 
contexto das CTs. O texto de Nayara Lemos Villar e Maria Paula Gomes dos Santos – 
capítulo 5, Sexualidade e relações de gênero nas comunidades terapêuticas: notas a partir 
de dados empíricos – utiliza os dados da pesquisa para analisar as percepções sobre as 
questões da sexualidade e das relações de gênero nas CTs e sua atualização no trato dessas 
instituições não só com a clientela feminina, mas também com a população LGBT.

O texto de Rosa Virgínia Melo – capítulo 6, O cuidado das mulheres na 
dependência química – propõe uma reflexão acerca das especificidades e dos desafios 
do tratamento à clientela feminina usuária de drogas, com base em etnografia 
realizada pela autora, fora do âmbito da pesquisa feita pelo Ipea.

O segundo conjunto de temas abordados neste livro trata de aspectos políticos 
e institucionais que envolvem as CTs e sua participação, cada vez maior, na 
oferta pública de cuidados a usuários de drogas. No capítulo 7 – Um campo 
organizacional de comunidades terapêuticas no Brasil? Dos processos de convergência 
e suas implicações às clivagens emergentes –, seu autor, Roberto Rocha Coelho Pires, 
convida a uma reflexão sobre a expansão numérica das CTs no Brasil e sua crescente 
institucionalização, apesar da relativa invisibilidade que, até há pouco tempo, 
caracterizava essas instituições. Com base nos dados quantitativos da pesquisa, 
e em literatura própria dos estudos organizacionais, o autor analisa o processo 
de constituição de um campo organizacional próprio dessas organizações, o qual 
responderia pelos processos de homogeneização das práticas dessas comunidades 
e de sua crescente profissionalização.

O capítulo 8 – Frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas –, 
de Marcello Doudement e Vínnie Nasser Mesquita da Conceição, trata da 
constituição de uma instância de articulação e intermediação de interesses das CTs, 
junto ao Poder Legislativo federal. Ao fazê-lo, identifica os objetivos e principais 
esforços desempenhados por esta frente parlamentar, assim como seus principais 
atores políticos.

O capítulo 9, Internações forçadas de usuários e dependentes de drogas: 
controvérsias jurídicas e institucionais, de Luciana Barbosa Musse, procura enfrentar 
as controvérsias em torno das circunstâncias em que devem ser aplicadas as internações 
forçadas – involuntária e compulsória – de usuários e dependentes de SPAs, suscitadas 
pela Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) e pela Lei no 10.216/2001 (Lei da Reforma 
Psiquiátrica). Nesse percurso, a autora discute algumas das tensões inscritas no 
marco normativo vigente sobre o uso de drogas e reflete sobre o que ela denomina 
de “judicialização” da saúde mental. O texto é construído a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental, bem como por análise de dados, coletados pela autora, 
relativos a decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
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O capítulo 10, Efeitos da nova regulação uruguaia sobre a cannabis na fronteira com 
o Brasil: observação sobre os sistemas brasileiros de saúde e segurança pública –, de Olívia 
Alves Gomes Pessoa e Alexandre dos Santos Cunha, traz alguns achados de outra 
investigação, conduzida também no Ipea, pelos mesmos autores, tendo em vista avaliar 
os impactos da nova regulação do Uruguai, para a cannabis, sobre a região da fronteira 
brasileira com esse país. Neste texto, os autores discorrem sobre a atuação dos agentes 
locais dos sistemas de justiça e segurança, por um lado; e de saúde, por outro, com base 
em dados primários e entrevistas realizadas com diversos atores na região.
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