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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma das modalidades em 
tratamento referente ao uso abusivo de substâncias psicoativas como álcool e 
outras drogas (SPA) na Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança Doze 
Apóstolos que tem sua metodologia comprovada há mais de 38 anos. Será 
explanado de maneira breve a Reforma Psiquiátrica no Brasil para que possa 
ser entendido como surgiu a modalidade de Comunidade Terapêutica (C.T). 
Sabe-se que a dependência química atinge de forma negativa muitas famílias e 
não faz distinção de classe social, econômica, cor e raça. A presente pesquisa 
trará informações sobre a atualização a respeito dessa modalidade, as políticas 
públicas que efetivam os serviços dessas instituições, as leis que norteiam para 
que o atendimento/acolhimento esteja alinhado com as diretrizes vigentes para 
assim fortalecer a rede de Comunidades Terapêuticas. Os dados contidos nesse 
artigo foram possíveis através da pesquisa de campo realizada in loco, na 
Fazenda da Esperança Doze Apóstolos, localizada no Sul do Amazonas, onde 
será apresentado o trabalho desenvolvido nesta instituição, dados como; perfil 
socioeconômicos, perfil dos usuários e números de famílias atendidas na 
instituição. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O consumo de substâncias psicoativas no Brasil e no mundo atingiu níveis 

assustadores e é, atualmente, objeto de mobilização mundial, afetam a 

estabilidade das estruturas, ameaçam os valores políticos, sociais, econômicos, 

humanos e culturais da sociedade.  

Essa pesquisa foi realizada no município de Humaitá localizado no interior 

do Amazonas, pertencente a mesorregião do Sul Amazonense e microrregião do 

Madeira, sua população é de 57.195 mil habitantes, de acordo com estimativas 

do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE em 2021). A cidade de 
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Humaitá, como a maioria das cidades do Estado do Amazonas, possui uma 

população predominantemente jovem e ociosa. Ela enfrenta problemas cada vez 

mais acentuados, como a queda de produtividade dos trabalhadores devido ao 

uso abusivo de Substâncias Psicoativas (SPA), formação de gangues, 

prostituição, tráfico e consumo de drogas, alcoolismo, vandalismo, baixa 

escolaridade, entre outros.  

Ao meio familiar desses jovens muitas vezes caótico, acrescentam-se 

frequente migração, crise econômica, e falta de incentivo para um trabalho 

regular. Muitos pais (homens) são obrigados a sair de casa para garimpar no Rio 

Madeira ou para trabalhar em fazendas e muitas mães ficam sozinhas, 

sobrecarregadas com a responsabilidade pela educação dos filhos, com 

moradias precárias e sem sanitários adequados.  

Diante dessa problemática que a realidade das drogas, despertou a 

curiosidade de conhecer os possíveis tratamentos no que se refere a 

dependência química e a sua maneira em acolhimento. Sendo assim, foi possível 

a realização da pesquisa de campo, através de visita in loco, observação, 

conversas, gráficos e perguntas fechadas. 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o modelo terapêutico 

realizado na Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança Doze Apóstolos e 

sua relevância.  

 

2   A Reforma Psiquiátrica e o surgimento das Comunidades Terapêuticas 

no Brasil 

 A Reforma Psiquiátrica é contemporânea em relação ao processo da 

Reforma Sanitária. Essa reforma psiquiátrica passou por diversas fases, até 

chegar ao momento atual (Brasil, 2005). 

A década de 1970 é considerada o marco inicial efetivo do movimento 

social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil (Brasil, 2005).  

Antes da Reforma psiquiátrica, o “louco” era tido como ser alienado, não 

existia um tratamento e nem um cuidado que pudesse proporcionar às pessoas 

que sofriam com transtornos mentais uma vida com dignidade, eram submetidos 

a torturas e exclusão social e familiar. Essa realidade também era aplicada aos 

dependentes químicos. 



Nesta década surgem no Brasil as primeiras Comunidades Terapêuticas 

(CT). Nesse período eram apenas 6 Comunidades Terapêuticas e hoje são 

1.800, mas somente 300 CTs têm parceria com governo federal, no âmbito do 

“Programa crack: é possível vencer”. (IPEA). 

Na sua maioria, as CTs têm a característica residencial. Porém, existe 

também as CTs que trabalham em regime ambulatorial, outras em internação 

com curta duração, outras com longa duração (De Leon, 2008). A duração de 

internação também varia de instituição para instituição. 

  Segundo informação da Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas (FEBRACT) as unidades podem ser masculinas, femininas ou 

mistas e a idade desse público também é variada. Aqui no Brasil é entre 18 e 65 

anos (FEBRACT). As CTs desde 2020 são aptas a acolher menores de idade 

desde que cumpram com o que se exige na Resolução nº 3, de 24 de julho de 

2020 (Brasil, 2020). 

A evolução das CTs no Brasil fez com que parte dessas instituições 

passasse a incorporar as diretrizes de melhores práticas recomendadas por 

órgãos de referência, sem abandonar os seus princípios fundamentais            

(Brasil, 2018). Isso possibilita a melhoria no cuidado e a atenção no atendimento 

prestado aos dependentes químicos e a introdução da família no 

acompanhamento do processo do tratamento.  

As Comunidades Terapêuticas devem se pautar em três principais 

regulamentações: Resolução - RDC 29/2011; Resolução CONAD no 01/2015 e 

Projeto de Lei Complementar no 37 (Brasil,2019). 

Mediante o avanço da Política Nacional sobre drogas e suas diretrizes, 

pode assim perceber toda a sua trajetória enquanto um dos métodos eficientes 

utilizados no cuidado, atenção e proteção aos dependentes químicos. 

 

2.1 Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança. 

A Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, instituição filantrópica 

sem fins lucrativos, iniciou seu programa de recuperação em 1983, na cidade de 

Guaratinguetá/SP. Tem sua existência comprovada há mais de 38 anos, está 

localizada em 24 países e já são mais de 150 unidades. Atende jovens e adultos, 

dependentes de álcool, drogas e prostituição de ambos sexos, em unidades de 

atendimentos distintos em regime de atendimento residencial segundo modelo 



psicossocial, ofertando um ambiente protegido, técnica e eticamente orientados, 

que forneça suporte e tratamento aos usuários abusivos e/ou dependentes de 

substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com programa 

terapêutico adaptado às necessidades de cada caso.  

A instituição realiza ações de gratuidade em promoção da saúde, 

conforme detemina a Lei 12.101/09, artigo 8º B, Parágrafo 2º e conforme o que 

estabelecem os Artigos 10º e 34º da Portaria 834/2016 do GM/MS. (Ministério 

da Saúde, 2016).  

Além de realizar as ações de acordo com que é estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, a Fazenda da Esperança também oferta o Serviço de 

acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Brasil, 2014). 

Procurando garantir a proteção integral dos usuários, promovendo o acesso à 

rede socioassistencial e aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

e às demais políticas públicas. 

Maxwell Jones (1972) define a Comunidade Terapêutica como “grupo de 

pessoas que se unem com um objetivo comum e que possui uma forte motivação 

para provocar mudanças”. O objetivo da CT é o crescimento das pessoas através 

de um processo individual e social, tendo como atribuição da equipe ajudar o 

indivíduo a desenvolver seu potencial. 

A Metodologia da Fazenda da Esperança tem como base a 

Espiritualidade ativa pautada na vivência do Evangelho, a espiritualidade faz 

parte do processo de recuperação. É através dela que os acolhidos incorporam 

valores de fraternidade à sua vida e mudam o comportamento de dentro para 

fora. A Convivência se assemelha a própria família, que é a primeira 

comunidade natural, onde o ser humano nasce, cresce e se desenvolve, para 

recuperar valores e se reestruturar, a família é fundamental.  

O trabalho com a terapia ocupacional desenvolve meios de 

sobrevivência, com o trabalho o jovem recuperando aprende a ser responsável, 

e a usar sua criatividade. Readquire autoestima e força de vontade, o trabalho 

irá também ajudá-los a reinserção social. (FAZENDA,2010). 

Para a Goti (1990), a comunidade terapêutica é uma instituição onde tem 

um lugar de processo de crescimento pessoal acompanhando de um processo 

de aprendizagem social. Assim, pode-se dizer que a metodologia aplicada na 



Fazenda da Esperança é voltada a um estilo de vida, onde o ser humano tem a 

oportunidade de crescer e amadurecer e ser produtivo. 

 

2.2 A importância da Família durante e após o tratamento 

Aragão (2009), fala sobre o que se espera da família: 

É o cuidado, a proteção, o aprendizado dos afetos, a 
construção de identidades e vínculos afetivos, visando 
uma melhor qualidade de vida a todos os seus membros 
e a inclusão social em sua comunidade. É a família quem, 
primeiro encoraja o usuário a se tratar. Muitas vezes o 
dependente não consegue entender o quanto a família o 
quer recuperado, mesmo que ela tome partido da 
situação, a fim de ajudá-lo (ARAGÃO, 2009, p. 117). 

 

A Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança possibilita 

atendimento particular e possibilidades de participar de grupo de autoajuda, 

como o grupo “Esperança Viva” (GEV) que é uma extensão da unidade fora de 

sua estrutura. Essas atividades têm como finalidade de colaborar com a família 

na formação de um quadro de valores sociais, morais e espirituais.   

A evolução positiva de um tratamento para dependentes 
químicos está relacionada com a participação adequada 
dos familiares, pois a família é um sistema onde cada 
membro está interligado, de forma que a mudança em 
uma das partes provoca repercussões nos demais 
(ARAGÃO, 2009, p. 119). 

 
  Entende-se que a família também precisa de apoio, orientação e amparo 

nesse processo, muitas vivem a realidade de Codependência, outras não 

aceitam a realidade a qual estão vivenciando e assim, não conseguem se ajudar 

e nem ajudar o filho, parente, conjugue etc. 

 
3 Procedimento Metodologico 

 A entrada em campo se deu em forma de ofício a Fazenda da Esperança 

Doze Apóstolos, onde foi possivel realizar os instrumentais técnicos-operativos, 

visitas, observações e entrevistas com os recuperandos, familiares e com o 

responsavel operacional da unidade. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 

campo e bibiográfica. 

 

3.1 Delimitação da Pesquisa 

A Unidade Fazenda da Esperança Doze Apóstolos(filial), entidade 

privada, sem fins lucrativos, foi fundada em 29 de julho de 2018 no município de 



Humaitá no Sul do Amazonas, há pouco mais de 3 anos vem prestando serviço 

à sociedade no acolhimento de pessoas que sofrem com transtorno devido ao 

uso abusivo de substancias psicoativas (SPA), como álcool e outras drogas, 

visando sua recuperação e reinserção social, na modalidade de Comunidade 

Terapêutica. Está unidade tem a capacidade de acolhimento para 30 internos.   

 

3.3 RESULTADO DA PESQUISA 

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foi um formulário 

estruturado que os recuperandos/acolhidos respondiam, com os familiares. As 

perguntas foram fechadas e através dos gráficos é possível perceber o resultado 

dessa pesquisa. A Autora participou de algumas reuniões de autoajuda e 

observou que a procura da participação das famílias nas reuniões é muito baixa.    

A pesquisa foi realizada com 30 acolhidos/recuperando, com idades 

distribuídas em cinco grupos, 18 a 25 anos, 26 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 

anos e 51 a 54 anos, como poderá ser visto no gráfico 1 a seguir. 

FAIXA ETARIA 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos acolhidos/recuperandos 
Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo (2021). 
 

Observa-se que apesar de uma diversidade nas faixas etárias que 

buscam por tratamento houve um número maior de procura na faixa etária de 31 

a 40 anos, embora a faixa compreendida entre os 41 e 50 anos apresente 

também um número significativo de pessoas. Contudo, nota-se que há uma 

diminuição na quantidade de acolhimentos a partir dos 51 anos, como 

demonstrado no gráfico. 

 

Perfil dos usuários 

 

Escolaridade 

Através do gráfico 2 pode-se observar que o grau de escolaridade que mais 

se destaca é o Ensino Fundamental Incompleto. Se faz necessário compreender 

18 A 25 26 A 30 31 A 40 41 A 50 51 A 56



que por ser tratar de dependentes de substâncias químicas, isso também resulta 

em um menor grau de escolaridade entre os usuários. A grande maioria não 

consegue concluir o Ensino Médio, considerando os números totais do Ensino 

Fundamental Incompleto 50%, Ensino Médio Incompleto 20%, Ensino Médio 

Completo com resultado de 5% do público atendido. Verifica-se que um número 

menor ainda chega a concluir o nível superior aqui apresentado por apenas 

6,6%. Nota-se ainda que há no meio desses grupos informados, usuário 

analfabeto que corresponde a 6,66%. 

 

      Gráfico 2: Escolaridade 
      Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021. 

 

Número de pessoas atendidas 

A instituição tem capacidade para atender 30 usuários, segundo 

informações da instituição, até o mês de dezembro do ano de 2021 foram 

acolhidos o total de 68 usuários para o acolhimento. Como apresentado no 

gráfico 3, a instituição recebeu o maior número de acolhidos no mês de julho/21 

precedidos dos meses de maio, junho e a agosto/21, sendo que o mês que 

recebeu o menor número de usuários foi no mês de janeiro e março/21, isso se 

deu por conta do pico da PANDEMIA da COVID 19.  

Assim como nos meses de setembro, outubro, novembro a dezembro a 

maior parte dos acolhimentos foram para as pessoas em situação de rua. Esta 

variação se dá pela abertura de vagas ocasionadas por conclusão no período 

proposto ou por outros motivos como desistências, evasão ou desligamento. 
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 USUARIOS ACOLHIDOS 

 

 Gráfico 3:  Usuários Acolhidos. 

 Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021 

 

Situação de trabalho 

Por ser tratar de dependentes de substâncias químicas, são poucos os 

que conseguem permanecer no mercado de trabalho formal e informal. Percebe-

se no gráfico 4 que a grande maioria se encontra desempregada. Um dos 

grandes motivos está relacionado à perda da autonomia em cumprir horários, 

ser assíduo, fazendo com que o índice de desemprego entre os usuários de 

álcool e outras drogas no período do uso seja tão elevado.  

Com isso, a grande maioria depende financeiramente da família. Já entre 

os acolhidos que são trabalhadores formais esse número é bem reduzido e com 

os trabalhadores informais, isto é, sem carteira assinada nota-se 

respectivamente que durante os períodos analisados são também em menor 

escala. 

 
 
Gráfico 4: Situação de Trabalho. 
 Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021 
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De acordo com o gráfico abaixo, o número de pessoas que estão inseridas 

como beneficiárias em programas sociais é mínimo, visto que a sua condição de 

uso de álcool e outras drogas os impossibilitam de receber tais benefícios. Com 

exceção do auxílio doença que é um benefício assegurado para quem está 

afastado por motivo de saúde mental, aos contribuintes do INSS apenas 6,66% 

dos acolhidos entrevistados afirmam receber esse auxilio.  

   

Gráfico 5: Beneficiários de Programas Sociais. 
Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021 
 

 RENDA PER CAPITA 

 Pode-se observar que a maioria dos entrevistados vive com uma renda 

familiar entre 01 a 02 salários mínimos. Nota-se que aparecem no gráfico 6, 

dados de pessoas que não possuem rendimentos, isso porque a instituição 

atende usuários em situação de rua. Os dados apresentados demonstram a 

existência de um número de familiares com renda superior a 04 salários, o que 

representa que o uso de drogas está presente em todas as camadas sociais, de 

acordo com dados abaixo:  

 
                Gráfico 6: Renda Familiar 
                Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021. 
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Famílias atendidas 

Segundo dados apresentados no gráfico 7, a média de atendimento aos 

familiares é semelhante às informações anteriores, o primeiro atendimento é 

realizado e registrado no dia da triagem onde o jovem é acolhido, assim a família 

passa a fazer parte no processo para que possa ser acompanhada.   

Ressaltando que a diferença quantitativa de atendimento familiar se dá devido à 

realização de acolhimento de pessoas em situação de rua oriundas de outros 

municípios. Mas em sua grande maioria são os familiares que vêm primeiro 

buscar ajuda para o dependente, mesmo daqueles que não estão morando com 

seus familiares.  

FAMÍLIAS ATENDIDAS 

 
 
Gráfico 7: Famílias Atendidas 
Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021 
 
 

Participação da família em Grupos de Autoajuda 

As famílias entrevistas foram questionadas a respeito de sua participação 

nas reuniões dos grupos de autoajuda. A resposta está presente no gráfico 

abaixo. 

 

          Gráfico 8: Participação das Famílias nos Grupos de Autoajuda  
          Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo 2021 
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distância, também tiveram famílias que justificaram a ausência por não ver a 

necessidade de participar, e por fim algumas enfatizaram que não se sentem 

confortáveis.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou uma compreensão a respeito do perfil das pessoas 

que sofrem com o transtorno devido aos uso abusivo de drogas, um dado muito 

curioso que é apontado na pesquisa é em relação ao perfil socioeconômico o 

que vem nos afirmar que a dependência química está entre diversas classes 

sociais, mas ainda assim, essa realidade da dependência química   é mais 

presente na vida daquelas famílias que tem sua renda familiar entre  1 a 2 

salários mínimos, sendo um dos principais motivos a falta de emprego para os 

pais tendo que se ausentar na educação dos filhos e acarreta na falta de 

participação na vida do indivíduo. Outro dado relevante foi o incentivo das 

políticas públicas na inserção das famílias no processo do tratamento, o que no 

passado era muito distante, sendo a família o lugar de amparo e afeto o que 

possibilita um tratamento junto as Comunidades Terapêuticas positivo, porém a 

pesquisa nos relata que mesmo existindo dentro do programa terapêutico e 

dentro das políticas públicas o incentivo dessa participação, ainda continua 

sendo muito baixo a participação da família, o que ocasiona a recaída como uma 

das consequências. Por fim essa pesquisa venho ser de grande relevância 

profissional como também como pessoa, possibilitando ter conhecimento dos 

avanços e lutas para a melhoria no cuidado e atenção para esse público na 

modalidade de Comunidade Terapêutica, esse trabalho desenvolvido por essas 

instituições tem um impacto positivo na vida dessas pessoas e sua família.  
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