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RESUMO 

 

 

Desde a metade do século passado as comunidades terapêuticas que utilizam a religião para 

tratar pessoas que sofrem de dependência química estão se espalhando por todo o mundo e 

vêm se firmando como uma alternativa terapêutica. A proposta dessas comunidades é baseada 

no acolhimento, na abstinência total do uso de qualquer substância psicoativa, nas terapias 

ocupacionais, nas terapias em grupo acompanhadas ou não por psicólogo e, principalmente, 

nas terapias religiosas e seu conjunto de princípios éticos, espirituais e subjetivos com o 

intuito de promover a recuperação através da absorção de uma nova linguagem – a religiosa. 

Este trabalho tem como universo de pesquisa a Comunidade Terapêutica Desafio Jovem de 

Sergipe. Dentro desse universo empírico um dos objetivos da pesquisa é descrever o itinerário 

terapêutico, o perfil da Comunidade, os serviços que ali são prestados e as possíveis práticas 

terapêuticas utilizadas para a recuperação dos drogadictos. Interessa também demonstrar, por 

meio das narrativas dos terapeutas e drogadictos em recuperação, principais interlocutores 

desta pesquisa, a ideia que eles têm sobre doença, saúde e religião, para compreender o 

processo que envolve a utilização de práticas religiosas no tratamento da dependência química 

dentro do universo simbólico que envolve as práticas terapêuticas. Nesse viés, a presente 

dissertação pretendeu ser um exercício prático sobre os estudos da sociologia da religião e da 

antropologia da doença, como também sobre a pesquisa na fonte de informações concernentes 

ao manejo de terapias religiosas para o tratamento da drogadicção. 

 

Palavras-chaves: saúde/doença; prática terapêutica e religião. 
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ABSTRACT 

 

       

Since the second half of the last century the therapeutic communities that employ religion to 

treat chemical addicted have been spreading all over the world and statabilishing them-selves 

as a therapeutic alternative. The proposition of this communities is based on reception, 

complete abstinence from any psychoactive substance, occupational therapy, group therapy 

(Monitored by a psychologist or not) and mainly religious therapy and its set of ethic, spiritual 

and subjective principles in order to promote recovery by employing a new approach – 

religion. The research universe of this work is the Comunidade Terapêutica Desafio Jovem de 

Sergipe. Withen this empiric universe aims to reporter the therapeutic itinerary, the profile of 

the community and their available assistance, and the possible practices employed on the 

recovery of addicted people. This research intends to demonstrate through the narrative of the 

therapists and chemical addicted in recovery, their notion of disease, health and religion in 

order to comprehend the process that involves  the employment of religious practices on the 

treatment of the chemical addicted, within the symbolic universe that involves the therapeutic 

practices. So, this dissertation intended to be a practical exercise of the sociological, 

anthropological and religious studies on the disease as well as a source of information about 

the management of religious therapy for chemical addicted.  

 

Key words: health/disease; therapeutic practice; religion. 
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[...] muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove [...]"  

(Cora Coralina)



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Compreender a utilização de práticas religiosas no tratamento da drogadicção na 

Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” é o propósito do presente estudo, que 

trata a religião a partir de um conceito cultural adotado por Geertz, o qual  

 

[...] traduz uma utilidade na vida cotidiana, um instrumento da relação 

sobrevivência – transcendência. [...] um sistema de símbolos que atua para 

estabelecer poderosas e duradouras disposições e motivações nos homens 
através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e 

vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e 

as motivações parecem singularmente realistas. (GEERTZ, 2008, p. 67). 

 

Fundamentado nessa perspectiva teórica, o olhar fixou-se sobre os recentes estudos 

socioantropológicos
1
 os quais têm demonstrado o papel terapêutico, paralelo ao da 

biomedicina
2
, exercido por práticas médicas populares. Esse fato despertou curiosidades e 

questionamentos como: o que está por trás do fenômeno da utilização de práticas religiosas no 

tratamento da drogadicção? Qual o papel da Comunidade Terapêutica que trata pessoas com 

dependência química? Qual a capacidade que essa instituição tem de responder aos dilemas 

das pessoas envolvidas com a drogadicção? Foram estas, as principais questões que 

orientaram a trajetória desta pesquisa. Tais indagações revelaram o particular interesse em 

compreender as terapias religiosas aplicadas em comunidade para tratamento da drogadicção 

e a relação com outras possíveis terapias.  

 A perspectiva desta pesquisa em relação às práticas e narrativas dos terapeutas e dos 

drogadictos3 da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” reflete a intenção de compreender o 

fenômeno da utilização da religião como prática terapêutica no tratamento da dependência 

química.  

Muitas são as variáveis (ambientais, biológicas, psicológicas e sociais) que atuam 

concomitantemente e influenciam a tendência de qualquer indivíduo à utilização de 

substâncias psicoativas. Essa tendência se deve à interação entre o sujeito (indivíduo,

                                                
1 Uma referência brasileira para tais estudos são os trabalhos de pesquisa e artigos científicos de Paula 

Montero. Em uma de suas obras, Da doença à desordem: a magia na umbanda (1985), a autora analisa a 

ciência médica no Brasil e o processo de substituição das medicinas populares pela medicina ocidental. 

2 A utilização do termo biomedicina é indicada para referir-se à medicina ocidental, caracterizada pela 

prática médica que privilegia o biofisiológico em detrimento do homem em sua totalidade. 

3 Termo médico que indica o portador de doença por drogadicção, isto é, por dependência de 

substâncias que alteram a percepção dos seres humanos. 
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sociedade), o agente (a droga) e o meio (os contextos social, econômico e cultural). O uso de 

substâncias psicoativas (SPA‟s)
4
 é, portanto, uma prática humana bastante difundida entre 

grupos diversos em épocas diversas, nos mais variados contextos de utilização, e não há 

qualquer registro ou evidência da existência de grupos que não façam uso de alguma 

substância com efeitos psicoativos.  

No final do século XVIII, a dependência química passou a ser recorrente nas 

sociedades capitalistas industriais tornando-se um problema social. No início do século XX, 

alguns comportamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas foram considerados 

desviantes e doentios, impulsionando às ciências biomédicas a abordarem o uso de tais 

substâncias de forma patológica. Somente a partir da metade do século XX, as ciências 

humanas voltaram seus olhos para o tema, na expectativa de que uma abordagem 

socioantropológica pudesse fertilizar a compreensão acerca do uso de substâncias psicoativas. 

Na sociologia norte-americana, Becker (2008), em seus estudos de sociologia do 

desvio, abordou o uso da maconha enquanto um tipo de interação social. Em sua obra 

Outsiders, ele demonstrou que a iniciação no uso da substância se realiza por meio de 

atividades grupais, a exemplo dos casos de pesquisas de campo realizadas entre músicos de 

jazz. No Brasil, o destaque é a pesquisa de doutorado do antropólogo Gilberto Velho (1998) 

que identificou, no início da década de setenta, grupos socialmente integrados da classe média 

do Rio de Janeiro que faziam o uso recreativo de maconha e cocaína como reflexo de um 

estilo de vida. 

Atualmente, as pesquisas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas continuam na 

agenda das ciências sociais e fomentam os mais variados debates sobre essa temática
5
. São 

múltiplos os significados atribuídos ao uso de substâncias psicoativas. Porém, no presente 

estudo, que pretende compreender a utilização de práticas religiosas no tratamento da 

drogadicção, a dependência química é tratada como doença. A categorização da dependência 

química enquanto doença ocorreu na mesma época em que a biomedicina se firmava como 

ciência fiscalizadora dos corpos saudáveis, justamente por sua alta carga de risco para a saúde 

do usuário e para os seus relacionamentos sociais. Em conseqüência direta da sua 

classificação como doença crônica, as Comunidades Terapêuticas com enfoque religioso 

                                                
4 Álcool, maconha, cocaína, crack, entre tantas outras. 

5 Publicações especializadas sobre o tema no Brasil: Cadernos de Saúde Pública; Revista de Saúde 

Pública; Physis- Revista de Saúde Coletiva; Saúde e Sociedade; História, Ciências, Saúde - 

Manguinhos; Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 
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surgem como resposta à dificuldade que a biomedicina encontrou – e certamente ainda 

encontra – em tratá-la com sucesso. 

A contextualização da questão da doença pode ser feita no interior da problemática 

nomeada como da pessoa e do corpo. Isto permite perceber, na totalidade da experiência 

social, um conjunto de categorias, representações, práticas e instituições. 

O estado de doença enquanto construção social pode, segundo Laplantine (1991) e 

Terrin (1998), ser traduzido como um estado de “desequilíbrio”. O corpo como construção 

social integra um conjunto de elementos que necessita estar saudável para que a pessoa 

restabeleça o equilíbrio. A doença por drogadicção é um estado que tem como característica a 

alteração da percepção do ser humano e a dependência química com consequências físicas, 

psicológicas e morais. Tais consequências afetam não apenas o drogadicto, mas também os 

seus familiares, amigos e até pessoas estranhas ao seu convívio social, visto que são alvos de 

agressões físicas e morais decorrentes da doença. Apesar de existirem controvérsias a respeito 

de sua definição, sua localização precisa e a melhor maneira de tratamento, há um consenso a 

respeito de que a dependência química é um estado maléfico que necessita ser revertido. 

De acordo com Laplantine, “a relação privilegiada da doença e do sagrado é uma 

conseqüência inelutável da relação indefectível da doença com o social. Ora, há várias 

maneiras possíveis de se pôr em evidência a relação da doença com essa forma de expressão 

totalizante do social que é o religioso” (LAPLANTINE, 1991, p. 217). A experiência da 

doença, por exemplo, é um processo que desafia a pessoa a buscar no “sobrenatural” algo com 

que possa contar para enfrentar a realidade e forneça-lhe um alento e um acolhimento. Peter 

Berger entende que o sobrenatural é uma categoria fundamental da religião e que possibilita a 

crença na existência de outra realidade diferente daquela vivenciada: “[...] a maioria das 

pessoas parece querer um maior conforto e, até agora, foram as teodicéias religiosas que o 

forneceram”. (BERGER, 1997, p. 55).  

Para Terrin (1998), na cultura ocidental, a religião é valorizada e descrita como 

estratégia para lidar com a doença e os problemas existenciais; nas práticas terapêuticas, ela 

aparece como possibilidade de solução.  A busca pelo equilíbrio e/ou estado de saúde plena, 

seja por meio da utilização de práticas terapêuticas médicas oficiais – psicológicas e/ou 

psiquiátricas, seja pela utilização de práticas terapêuticas religiosas, impulsiona os estudiosos 

das ciências sociais, que vêm direcionando suas atenções e reflexões para compreender o 

indivíduo e suas relações sociais. 
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As hipóteses norteadoras desta pesquisa sugerem que as terapias religiosas vivenciadas 

na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” predispõem o drogadicto a buscar a cura para 

seus males e um sentido para sua vida. À medida que estes indivíduos recebem, por meio dos 

rituais, os recursos espirituais e sociais de reestruturação, eles poderão estabelecer um sistema 

solidário de crenças e práticas que envolvem o sagrado na busca pela libertação da 

dependência química e, inclusive, poderão converter-se à religião ofertada.  

Na tentativa de alcançar uma compreensão da realidade social estudada, tornou-se 

necessária uma combinação de métodos e técnicas da pesquisa social que pudessem captar, 

com maior consistência, as regularidades e a frequência das práticas dos atores envolvidos no 

fenômeno. A abordagem qualitativa é considerada o melhor meio na busca “[...] de 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.” (MINAYO, s.d, p. 21).  

Os primeiros procedimentos amparados na abordagem qualitativa e exploratória para o 

levantamento e a coleta dos dados iniciais da pesquisa constataram que, no Estado de Sergipe, 

funcionam cinco Comunidades Terapêuticas que utilizam a religião no tratamento de 

drogadictos6. Após a identificação das cinco agências terapêuticas que tratam distúrbios de 

dependência química por meio de orientação religiosa, foi decidido selecionar apenas uma, 

como objeto de estudo.  

Optou-se, então, pela Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, devido à aproximação 

adquirida com o tema em decorrência da participação desta, como pesquisadora bolsista do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em outro projeto 

de pesquisa denominado “Apoio Comunitário em Saúde Mental - Família, Vizinhança e 

Comunidades Religiosas” e desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Essa aproximação com o tema 

possibilitou os primeiros contatos com o universo das práticas terapêuticas e com o manejo 

comunitário em saúde mental. O desenvolvimento daquela pesquisa proporcionou o 

conhecimento de suposições acerca da referida instituição e contribuiu, de maneira decisiva, 

para a escolha do objeto deste estudo. 

 

                                                
6 São elas: “Desafio Jovem de Sergipe”, localizada no município de Areia Branca; “Bethesda Casa de 

Misericórdia”, no município de Itaporanga D‟Ajuda; “Fazenda Mãe Natureza”, no município de 

Santana do São Francisco; “Fazenda Esperança”, no município de Lagarto e “Esquadrão da Vida”, no 

município de Itabaiana. 
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Segundo Bourdieu (1997), as experiências de vida, de alguma maneira podem 

influenciar na escolha de um objeto de pesquisa, ou seja, as preferências não surgem ao acaso, 

tende-se a eleger o objeto a partir de uma relação de afinidade entre o pesquisador e o objeto 

de pesquisa.  

Ainda na pesquisa de outrora, assim como nos resultados desta presente, foi possível 

observar que a Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” utilizava práticas 

religiosas pentecostais no tratamento da drogadicção. Essa constatação revelou outro critério 

decisivo na escolha do objeto de pesquisa: o interesse em aprofundar a compreensão sobre 

pentecostalismo e rituais de cura divina. 

Com o interesse direcionado para a interpretação e a análise das terapias religiosas de 

cura, utilizadas naquela comunidade, a opção metodológica pelo estudo de caso foi 

considerada pertinente, pois contribuiria para subsidiar a investigação de situações da vida 

real, a descrição minuciosa do contexto e a identificação de suas variáveis causais, na 

tentativa de registrar as percepções sobre o doente e as possíveis terapias aplicadas no 

tratamento de drogadictos. “[...] o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência” 

(YIN, 2005, p. 32).  

Essa ferramenta pode ser utilizada tanto em pesquisas exploratórias quanto em 

pesquisas descritivas e explicativas, porém, cumpre salientar que ela possui certa flexibilidade 

metodológica. A flexibilidade ressalta preconceitos e limitações decorrentes da falta de 

definição de procedimentos metodológicos rígidos, da dificuldade de generalização e do curto 

espaço de tempo destinado à pesquisa. Em decorrência dessa limitação, foi necessário adquirir 

uma sistemática para não comprometer a qualidade da pesquisa. Dessa maneira, foram 

redobradas as atenções no planejamento, na coleta e análise dos dados e ainda foram 

ampliadas as proposições teóricas que explicam o fenômeno da utilização da religião como 

prática terapêutica no tratamento da dependência química.   

O estudo qualitativo, exploratório, e com observação direta foi realizado entre meados 

de 2009 e início de 2010. A observação direta foi utilizada para a coleta dos dados iniciais e 

contribuiu, fundamentalmente, para o conhecimento básico da vida dos dependentes químicos 

na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”.   

Nessa perspectiva, a tarefa pretendida teve início por meio de contatos telefônicos, 

para solicitar agendamento de visita ao idealizador e presidente da Comunidade “Desafio 
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Jovem de Sergipe”, o Sr. Joaldo Barreto Santana7. Frustradas algumas tentativas, por fim ele 

concedeu sua primeira entrevista informal. Naquele momento, foi possível esclarecer as 

minhas pretensões junto àquela instituição, recolher todo o material impresso sobre a 

comunidade, ouvir e anotar informações sobre seu modo de funcionamento e sobre os 

critérios utilizados para o ingresso do drogadicto na comunidade. Também nessa 

oportunidade, o secretário responsável pelas tarefas administrativas e pelo agendamento dos 

interessados no tratamento foi designado, pelo presidente da instituição, para subsidiar os 

trabalhos. 

Na segunda visita ao escritório da instituição, o Sr. Joaldo Barreto designou a 

psicóloga que integra a equipe técnica para fazer um acompanhamento sistemático, durante os 

primeiros dias de visitação aos que estavam em tratamento, e para fornecer todas as 

informações que se fizessem necessárias ao início dos trabalhos de campo. Vale salientar que, 

para a execução deste trabalho de pesquisa, a colaboração de três informantes-chave8 foi 

fundamental para reunir um conjunto de características sobre o objeto estudado. 

 Dos trinta e oito drogadictos submetidos ao tratamento de desintoxicação, orientação 

e reabilitação, oito participaram das entrevistas e falaram com profundidade sobre suas 

concepções de saúde e de doença e, principalmente, sobre as terapias ali aplicadas, inclusive 

sobre o tratamento religioso. Desse quantitativo, um drogadicto estava sendo submetido ao 

tratamento pela primeira vez; três já haviam sido internados em outras comunidades; dois 

encontravam-se em estado de abstinência há pelo menos três meses; um possuía em seu 

histórico quatro internações em apenas um ano; e outro, abstinente há quatro anos e 

atualmente trabalhando como voluntário na referida instituição.  

Para a obtenção desse quantitativo, recorreu-se à técnica de amostragem por tipicidade 

ou intencional, caracterizada por sucessivas indicações de informantes. Nesse caso, solicitou-

se a colaboração de dois dos informantes-chave: a psicóloga e o estagiário de serviço social, 

integrantes do corpo técnico, que facilitaram a aproximação com a população-alvo9 e 

forneceram subsídios para a elaboração e execução das entrevistas. No desenvolvimento da 

pesquisa, foi de extrema importância a colaboração de outro informante-chave, um pastor 

                                                
7 Joaldo Barreto é um cidadão que já passou pelas experiências da drogadicção. Em sua trajetória, 

segundo sua narrativa, esteve sempre envolvido em prol das causas sociais, foi vereador do município 

de Aracaju e atualmente é o responsável por duas instituições que tratam pessoas com distúrbios 

psicossomáticos decorrentes da drogadicção.  

8 Esses informantes foram: o presidente da comunidade, uma psicóloga e um estagiário de serviço 

social. 

9  Os critérios utilizados para a escolha do público-alvo foram: faixa etária variada, tempo de 

permanência na comunidade e submissão a tratamentos anteriores. 
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evangélico que possui vínculos com o pentecostalismo clássico10 e acompanha o trabalho ali 

desenvolvido, participando desse trabalho há mais de seis anos, como voluntário. Vale 

destacar que o campo religioso pentecostal é caracterizado pelo dom de falar em línguas 

estranhas – glossolalia, pelo dom da cura divina e pela teologia da prosperidade. Esta última 

característica, atribuída especificamente aos neopentecostais, representados hegemonicamente 

pela Igreja Universal do Reino de Deus. 

O recurso da entrevista foi indispensável para identificar, nas narrativas dos atores 

sociais envolvidos no fenômeno da utilização da religião como prática terapêutica, os 

significados e os valores que eles atribuem ao estado de saúde e doença, ao ritual, enquanto 

prática terapêutica, e à religiosidade ofertada na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. 

Sobre o recurso da entrevista Durham, ressalta a sua importância e limitações: 

 

[...] Entrevistas são instrumentos preciosos e indispensáveis para 

compreender as representações que os grupos que estudamos constroem 

sobre a realidade em que vivem, sobre o mundo tal qual o compreendem. 
Mas são fontes limitadas de informações. A memória dos informantes é 

parcial e seletiva, e os relatos são construídos para passar uma visão positiva 

da sua atuação presente e do seu passado. Por isso mesmo, são inteiramente 

insuficientes para que se possa apreender a natureza e a dinâmica das forças 
sociais que estão alterando violenta e aceleradamente a nossa sociedade, e, 

portanto insuficientes para entender inclusive o lugar do qual esses atores 

falam. Entrevistas precisam ser controladas por outras fontes: dados 
históricos, demográficos, políticos e econômicos que os informantes 

desconhecem; pelo confronto com a observação da vida cotidiana e a análise 

dos conflitos; pelas conseqüências que as ações provocam; pelo 
levantamento de posições e observações diferentes de participantes que 

ocupam posições diversas no sistema; pela distância entre o que os 

informantes dizem e o que fazem. (DIRHAM, 2004, p.42)  

 

Nessa pesquisa, as entrevistas foram semi-estruturadas, com perguntas previamente 

padronizadas e outras desenvolvidas ao longo do diálogo. Foram aplicados dois tipos de 

roteiro para entrevista: um para os drogadictos submetidos ao tratamento e outro para os 

terapeutas11 (ou informantes-chave). Vale salientar que os dois roteiros, no momento da 

                                                
10 Esse termo refere-se a categorias de denominações evangélicas que podem ser encontradas nos 
estudos de Mariano (1999) e Campos (1997). De acordo com este último, o campo religioso pentecostal 

no Brasil pode ser classificado de várias maneiras: o pentecostalismo clássico, cujos representantes são 

a Congregação Cristã do Brasil instalada em 1910 e a Assembleia de Deus em 1911; o pentecostalismo, 

surgido a partir da década de 50 e 60, formado pelas igrejas “O Brasil para Cristo”, “Deus é Amor” e 

“Evangelho Quadrangular”; e, de acordo com a tipologia de FRESTON (1993), os grupos pentecostais 

de terceira onda, representados hegemonicamente pelos neopentecostais da Igreja Universal do Reino 

de Deus.  

11 Esse termo é uma construção social do “Desafio Jovem de Sergipe” para referir-se a todos os 

responsáveis pela rotina terapêutica independente de ter ou não uma formação específica. 
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entrevista, sofreram alguns ajustes para atender às peculiaridades de cada grupo. O roteiro 

destinado ao drogadicto foi elaborado em tópicos centrais, dividido em 24 perguntas sobre 

dados socioculturais, religiosidade do entrevistado e de seus familiares, história do consumo 

de substâncias psicoativas, terapias médicas para dependência de drogas, tratamento religioso, 

e concepções sobre saúde e doença (Apêndice A). O roteiro destinado aos terapeutas e ao 

corpo auxiliar da comunidade continha apenas 20 perguntas, no mesmo modelo aplicado aos 

drogadictos, mas com conteúdo diferenciado, de acordo com as informações requeridas, 

principalmente, para esta categoria de informante (Apêndice B). Respeitou-se o anonimato 

dos atores sociais envolvidos, à exceção do idealizador e presidente da instituição que 

autorizou a divulgação de seus dados pessoais e de sua história de vida.  

As entrevistas foram gravadas com a concordância prévia do entrevistado, após leitura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice C), e tiveram duração média de 90 

minutos. Após a transcrição, cada um foi devidamente identificado com um código 

alfanumérico, composto pela inicial do nome do entrevistado, idade e uma letra 

correspondente ao grupo religioso: católicos (C), protestantes (P), espíritas (E), outra religião 

(O). No bojo da dissertação, por questões de estética, o código alfanumérico foi substituído 

por nomes próprios fictícios e assim continuar preservando o anonimato dos atores sociais 

envolvidos no programa de tratamento.   

O trabalho de campo se processou nos termos da etnografia, ou seja, a construção de 

uma descrição minuciosa do contexto estudado, pois esta permite evidenciar os aspectos mais 

sutis que compõem o perfil da Comunidade Terapêutica. Sobre o trabalho etnográfico, Segato 

argumenta que:  

 

[...] é preciso ir à procura de uma etnografia que, ao apreender a diferença, 

não pretenda resolvê-la, porém exibi-la; uma etnografia que não se apresse 
em transformar o ato em significado senão que saiba permanecer no não 

resolvido, no nível literal; uma etnografia que descobre os aspectos 

incomensuráveis entre os horizontes nela envolvidos – aspectos tais como, 
por exemplo, a horizontalidade de nossa proposta racional e a verticalidade 

da perspectiva mítica. (SEGATO, 1992, p. 133) 

 

A construção da etnografia possibilitou compreender a Comunidade Terapêutica 

“Desafio Jovem de Sergipe” e as rotinas das pessoas que integram o programa de tratamento 

para drogadictos, em seus momentos de interação e difusão de símbolos, o que permitiu a 

apreensão da vida social da comunidade, regras, motivações, rituais, transgressões e meios 
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para superar o estado de doença; tornou-se de fundamental importância, atenção e cautela 

com os possíveis obstáculos enfrentados nessa tarefa, pois  

 

[...] O que o etnógrafo enfrenta, de fato – a não ser quando (como deve fazer, 

naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados – 

é uma multiplicidade de estruturas conceptuais completas, muitas delas 
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, 

primeiro apreender e depois apresentar (GEERTZ, 2008, p. 07). 
 

O que pesa nestas metodologias de salvaguarda do espírito socioantropológico é o 

reconhecimento do privilégio concedido ao controle do sentido, da significação, da dimensão 

valorativa ou qualitativa dos fenômenos observados e da atitude cognoscitiva do observador. 

Uma de suas grandes contribuições é a possibilidade de relativização das categorias do 

entendimento humano a partir da perspectiva comparativa. Esta pesquisa não desprezou “o 

relativismo cultural e a inter-relação entre os diferentes aspectos da cultura e a integração 

entre a ação e a representação” (DURHAM, 2004, p. 32).  

A constatação prévia de cinco unidades de tratamento enquanto Comunidades 

Terapêuticas, que acolhem pessoas com problemas de drogadicção e que utilizam dentre 

outras terapias, a terapia religiosa, foi um fato que contribuiu para a escolha do método 

comparativo, enquanto instrumental de análise, com a perspectiva de registrar semelhanças e 

diferenças entre a Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, objeto deste estudo, e às demais 

comunidades situadas no Estado de Sergipe. A comparação é imprescindível no campo das 

Ciências Sociais, seja para a compreensão de um acontecimento singular, ou direcionada para 

situações escolhidas. O método comparativo não se confunde com uma simples técnica de 

levantamento de dados. Ele se destaca a partir de um tipo de raciocínio comparativo que 

permite constatar a freqüência do fenômeno estudado.  

Muitas contribuições foram tributadas à Escola Sociológica Francesa, principalmente 

com Durkheim e seus pressupostos teóricos em torno da origem social e histórica das 

categorias do entendimento, e Marcel Mauss, com a noção de fato social total, destituindo a 

dicotomia indivíduo/coletividade como pressuposto epistemológico, e instaurando a 

perspectiva de entendimento da dimensão inconsciente das categorias do entendimento.  

Para Mauss (1974), o fato social não é uma regularidade compacta, mas um sistema 

eficaz de símbolos ou uma rede de valores simbólicos que vai inserir-se no individual mais 

profundo. Para ele, as categorias estão presentes na língua sem que sejam necessariamente 
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explícitas. Existem, ordinariamente, sob a forma de hábitos diretores da consciência, eles 

próprios inconscientes.  

No conjunto de narrativas dos atores sociais envolvidos no fenômeno da utilização de 

práticas religiosas no tratamento da drogadicção na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” 

é possível apreender as categorias socioantropológicas que emergem das ideias sobre doença, 

saúde, ritual e, inclusive, sobre as terapias adotadas na comunidade. As atividades e 

experiências na vida dessas pessoas estão inter-relacionadas a valores e significados coletivos. 

Nessa perspectiva, o processo que envolve a utilização de práticas religiosas no tratamento da 

drogadicção dialoga com um contexto sociocultural e com determinadas categorias de 

pensamento.  

Os referenciais teóricos utilizados neste trabalho se fundamentaram nas categorias 

interpretativas de Geertz (1989), que compreende a cultura como uma rede de significados 

transmitidos historicamente, por meio dos quais os homens desenvolvem seus conhecimentos 

e suas atividades. Como construção social, ela fornece um modo de ver o mundo, de vivenciá-

lo cognitiva e emocionalmente, influenciando suas atitudes em relação à saúde e à doença.  

Embora os conceitos sobre saúde e doença pareçam opostos, tais categorias não 

podem ser compreendidas como antagônicas, pois fazem parte de uma mesma ordem de 

existência. Conforme pensa Durkheim,  

 

[...] a oposição tradicional entre o bem e o mal desaparece ao lado desta: 

porque o bem e o mal são duas espécies contrárias do mesmo gênero, isto é, 
moral, como a saúde e a doença, são apenas dois aspectos diferentes da 

mesma ordem de fatos, a vida, enquanto o sagrado e o profano foram sempre 

e por toda parte concebidos pelo espírito humano, como gêneros separados, 

como dois mundos, entre os quais não há nada em comum. (DURKHEIM, 
1989, p.70). 

 

A representação social é um corpus organizado de conhecimentos e uma das 

atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a realidade física e social inteligível, 

inserindo-se num grupo ou numa relação cotidiana de trocas, liberando o poder da sua 

imaginação. Existem dois universos de pensamento nas sociedades contemporâneas 

“pensantes”: os reificados (da ciência) e os consensuais (do senso comum). As representações 

sociais que tratam do universo consensual, são criadas pelos processos de ancoragem e 

objetivação, circulam no cotidiano e devem ser vistas como uma “atmosfera” em relação ao 

individuo ou ao grupo, que acoplam imagens reais, concretas e compreensíveis, aos novos 

esquemas conceituais que se apresentam e com os quais têm de lidar (MOSCOVICI, 2009).  
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Para melhor compreensão sobre o estado de doença, adotou-se o viés metodológico de 

Laplantine em sua obra Antropologia da doença. O autor considera de fundamental 

importância observar “a transformação das representações da doença e da cura, tal como são 

empiricamente vivenciadas pelos interessados (os que curam e os que são curados) em 

verdadeiros modelos etiológico-terapêuticos” (LAPLANTINE, 1991, p. 11-12).  

Ressaltar as concepções de saúde, doença e práticas terapêuticas representa defrontar-

se com as concepções de natureza religiosa e vice-versa. O entendimento perpassa, portanto, 

da seguinte forma: enquanto para os médicos, a doença é considerada objeto de sua prática, 

isenta de qualquer conotação religiosa; para os que não são médicos, essa prática médica, seja 

“científica” ou “popular”, é passível de interpretações que transcorrem pela perspectiva do 

sagrado.  

Utilizou-se também a concepção sistêmica de doença de Aldo Terrin. Para ele, é 

importante sair de uma “compreensão fisiológica e biológica para uma interpretação 

“sistêmica”, psicológica e espiritual. [...] Na concepção sistêmica da doença, é preciso 

reconhecer fundamentalmente a doença como devida a uma degeneração da qualidade de 

vida” (TERRIN, 1998, p. 203-216).  

No estudo do fenômeno religioso, recorreu-se também ao aparato teórico-

metodológico adotado por Terrin (1998). Ele admite um conceito de religião expresso em um 

caráter substantivo, tendo como referência o sagrado e sua infalibilidade no plano humano e 

conceitual. A posição metodológica defendida por este autor afirma que nos estudos dos 

fenômenos religiosos não se pode usar um método “científico” para demonstrar aquilo que 

não é “científico” (TERRIN, 1998, p. 127). Ao longo da pesquisa, procurou-se manter um 

estado de vigilância para não cair em reducionismos que, por um lado, limitam a narrativa do 

crente à teoria, e, por outro lado, desconsideram-na completamente.  

No tocante às terapias religiosas, estas foram abordadas sob a perspectiva do culto 

enquanto campo organizado de práticas e representações, no interior do qual o homem 

religioso manipula um conjunto de símbolos para produzir a cura. Segundo o entendimento de 

Lévi-Strauss, para que os símbolos religiosos funcionem, isto é, produzam cura, é preciso que 

sejam compartilhados pelo curador, pelo doente e pela comunidade de referência.  

Portanto,  

 

[...] a eficácia da magia implica na crença da magia, e que esta se apresenta 

sob três aspectos complementares: existe, inicialmente, a crença do feiticeiro 
na eficácia de suas técnicas; em seguida, a crença do doente que ele cura, ou 

da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro; finalmente, a 
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confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam a cada instante 

uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se definem e se situam 

as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça. (LÉVI-STRAUSS, 
1985, p. 194-195). 

 

Nesse contexto plural, que envolve saúde, doença, religião e práticas terapêuticas, foi 

possível reconhecer competências e especialidades dos atores sociais envolvidos. Eles foram 

objeto de descrição e análise deste estudo, que visou compreender o papel desempenhado 

pelas Comunidades Terapêuticas com enfoque religioso no apoio aos drogadictos e às formas 

de engajamento dos atores sociais envolvidos nos recursos terapêuticos disponíveis.  

Este trabalho foi organizado da seguinte maneira: a introdução, com uma breve 

reflexão sobre a construção do objeto de pesquisa, na tentativa de deixar claro ao leitor os 

objetivos propostos e os motivos que levaram à realização deste trabalho a partir do 

referencial teórico que é discutido, bem como os recursos metodológicos utilizados para a 

elaboração da pesquisa; o primeiro capítulo consiste na apresentação de conceitos-chave 

utilizados dentro do universo particular da Comunidade Terapêutica objeto deste estudo, 

aqueles que dizem respeito à sua definição de saúde/doença, drogadicção, Comunidade 

Terapêutica e religião como prática terapêutica; o segundo capítulo traz os resultados da 

pesquisa etnográfica, em que se descreve o itinerário terapêutico, perfil da Comunidade 

“Desafio Jovem de Sergipe”, os serviços que ali são prestados e as possíveis práticas 

terapêuticas utilizadas para a recuperação dos drogadictos; o terceiro capítulo analisa trechos 

das narrativas dos terapeutas e dos drogadictos em recuperação na comunidade, a fim de 

compreender as concepções que estes têm de saúde, doença, cura, ritual e religiosidade. Nas 

considerações finais, são retomados os dados mais significativos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1. SAÚDE/DOENÇA, COMUNIDADE TERAPÊUTICA E RELIGIÃO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade realizar uma incursão em torno dos conceitos e 

categorias: saúde/doença, drogadicção, situação-limite, Comunidade Terapêutica e religião, os 

quais contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa.  

O binômio saúde/doença está relacionado a fatores específicos tais como: herança 

genética, educação, classe social e religião inerente a cada indivíduo na sua totalidade social. 

A dependência química propicia um desequilíbrio, doença, que coloca o homem em 

uma situação-limite da sua sobrevivência. No enfrentamento desta realidade surgem as 

Comunidades Terapêuticas que atuam no tratamento de pessoas que sofrem de drogadicção. 

A religião no contexto cultural tem um papel determinante no indivíduo 

impulsionando-o ao enfrentamento da doença e na ressignificação da sua condição de vida. 

Dentro deste viés, pode ser considerada como uma prática terapêutica. 

 

 

1.1 Perspectiva antropológica da saúde e da doença 

 

 

Doença e saúde são temas que remetem a reflexões sobre diversas questões. Estes 

conceitos demandam um investimento de pesquisa sobre uma das áreas mais críticas da 

existência humana; a experiência universal da doença, do sofrimento, da aflição, da 

perturbação, do mal-estar e da saúde. Numa análise dos aspectos sociais dessa dualidade 

destacam-se, a demanda e oferta dos serviços de saúde, as escolhas terapêuticas, a 

medicalização, a reconstrução de identidades sociais, a higiene corporal, a sexualidade, a 

contracepção, a drogadicção, etc.  

 A perspectiva antropológica da saúde e da doença permitiu resgatar a sutura entre 

natureza e cultura, rompida e dicotomizada pela experiência e pelo discurso da cultura 

ocidental sobre a concepção intelectualizada e materializada de doenças físicas. Envolve 

todos os aspectos sociais, históricos, econômicos, psicológicos e biológicos que incluem 

Dissertação%20Mestrado%20Final.doc#_Toc267972339
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saúde e doença, discutindo sobre a variedade ou modalidade cultural de representações de 

doença e de sofrimento. 

O problema da doença e o conceito de saúde estão imbricados à cultura de um povo. A 

percepção e a conceitualização da realidade apresentam-se sempre mediadas por modalidades 

sociais de apropriação dessa realidade. O que se pode dizer é que, a existência da doença está 

atrelada ao relato do que é apresentado e do significado que lhe é socialmente atribuído. 

Portanto, ela está inserida em contextos socioculturais, aceitos e comprovados, que definem 

sua expressão e eficácia a partir do conjunto de valores simbólicos atribuídos pelo mundo 

social particular, inserindo-se geralmente numa concepção holística de significação e 

validação. 

De acordo com Terrin, “essa perspectiva, que parece ser simplesmente “nominal”, na 

verdade atinge o cerne do problema, pois a doença é submetida a regras médico - culturais de 

uma dada experiência e, por conseguinte, a cura não é mais somente um problema médico, 

como na medicina ocidental” (TERRIN, 1998, p. 208).  

Segundo Duarte (1998), a perspectiva antropológica tem como pressuposto um 

holismo metodológico que implica o estranhamento simbólico radical de todas as experiências 

humanas e de sua inseparabilidade do horizonte integrado de cada cultura, implicando, 

portanto, o permanente desafio do relativismo  

 

Trata-se certamente de estratégia analítica específica [...] permite que os 

fenômenos da „doença‟ ou „perturbação‟ sejam sistematicamente associados 
ou cotejados com as perspectivas mais amplas dos estudos de „construção 

social‟ da Pessoa, do Corpo ou das Emoções, mais tradicionais nos estudos 

antropológicos [...] (DUARTE, 1998, p.12).  

 

A contextualização da doença, portanto, pode ser feita dentro da problemática da 

pessoa, do corpo e da própria vida. No indivíduo a doença possui particularidades advindas da 

sua formação, educação e cultura. Ela causa um desequilíbrio que necessita de uma proposta 

terapêutica com diversas modalidades de atuação, unificadas e acessíveis a todos. O 

tratamento permite perceber, na totalidade da experiência social, um conjunto de categorias, 

representações, práticas e instituições. 

De acordo com o entendimento de Canesqui, “a pessoa total, como unidade de 

referência, e a saúde e doença, não como entidades clínicas abstratas, mas como experiências 

vividas pelos indivíduos, famílias e comunidades, eram princípios básicos a serem observados 

pelos antropólogos sociais” (CANESQUI, 1998, p. 16). 
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Na compreensão do referencial teórico sobre representações sociais, Moscovici 

(2009), refere que todas as interações humanas, sejam elas entre duas pessoas ou entre dois 

grupos, pressupõem representações sociais. Na realidade, as interações humanas são 

caracterizadas pelas representações sociais, sempre presentes quando se encontram pessoas ou 

coisas, quando se é familiar a elas. Para o autor, se esta constatação for menosprezada, 

restariam apenas trocas de ações e reações mitigadas. Para ele, o que é importante é a natureza 

da mudança, através da qual as representações sociais se tornam capazes de influenciar o 

comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. É dessa maneira que as 

representações são criadas, mentalmente, pois desse modo o próprio processo coletivo se 

insere como fator determinante, dentro do pensamento individual.  

Tais representações aparecem como objetos materiais e são produtos de nossas ações e 

comunicações. Elas possuem, de fato, uma atividade profissional, no que se refere àquelas 

atividades representantes da ciência, cultura ou religião, cuja função é instituí-las e transmiti-

las. Tais atividades estão destinadas a se multiplicar, e essa tarefa se tornará mais sistemática 

e explicita. Em parte, devido às representações, e em vista de tudo que implica nessas 

representações, Moscovici ainda argumenta que essa era se tornará conhecida como a era da 

representação, em cada sentido do termo, pois, “quanto menos pensamos nelas, quanto menos 

conscientes somos delas, maior se torna sua influencia” (MOSCOVICI, 2009, p. 42) 

Pensar nas representações sociais acerca da doença é pensar que elas estão diretamente 

relacionadas aos usos e às ideias que as pessoas fazem de seus corpos e, portanto, perceber 

que elas estão imbricadas no contexto cultural dos diversos pares ou grupos que compõem a 

sociedade. Enquanto categoria de análise, a doença pode ser compreendida como uma 

desarmonia física ou orgânica, uma perturbação grave na saúde do indivíduo por meio de uma 

intervenção direta dos elementos naturais.  

De acordo com o entendimento de Aldo Terrin, “[...] as doenças são devidas a 

situações diversas e conflitivas de ordem natural [...] Desse modo, a doença física é sempre 

um desequilíbrio que acontece entre natureza e homem, entre fatores sociais e pessoais, entre 

a visão espiritual universal e aquela particular e pessoal.” (TERRIN, 1998, p. 162, 170). A 

partir das Ciências Sociais podemos dizer que há uma ordem de significações culturais mais 

abrangentes que informa o olhar lançado sobre o corpo que adoece e que morre. A linguagem 

da doença não é, em primeiro lugar, linguagem em relação ao corpo, mas em relação à 

sociedade e às relações sociais.  

A ordem de significações culturais, do ponto de vista causal, tanto informa como se 

refere à visão do mundo; são atitudes coletivas face à infelicidade dominadora; „pecado‟ que 
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se personaliza na doença, como rompimento do homem com os códigos morais e religiosos; 

corpo doente como espaço do „horrível‟, infeliz e alienante. Do ponto de vista do senso  

comum, o indivíduo é causador de doença por meio de questões hereditárias, castigo divino 

ou pecado individual. As doenças, quase sempre, são interpretações que revelam desígnio 

divino, fatalidade ou desordem que remetem à desobediência ou à quebra de normas e tabus 

coletivos, ultrapassando as razões do corpo individual e do estado orgânico.  

Segundo Minayo,  

 

[...] as concepções da origem da doença por causas exógenas estão ligadas à 

sociedade, compreendida como agressiva, opressiva e ao modo de viver 

pouco saudável. As causas atribuídas particularmente ao modo de vida são 
definidas como sendo o quadro espacial e temporal no qual o individuo vive, 

e suas características (densidade populacional, atmosfera), ritmo de vida 

(horários e estímulos), assim como seus reflexos em certos comportamentos 

cotidianos: alimentação, atividades, descanso, sono. Trata-se de uma 
representação que revela a relação de exterioridade na forma como o 

indivíduo se pensa em relação à sociedade, mas que tem, ao mesmo tempo, 

significação comum ao grupo. [...] O meio ambiente e a própria organização 
social são representados como hostis, e portadores de doenças e 

desequilíbrio. (MINAYO, 1998, p. 177, 179).  

 

Não restam dúvidas que, para o homem, o estado de doença representa um aspecto 

limitador do seu cotidiano, ora porque o debilita fisicamente, afastando-o do trabalho e de 

outras atividades, ou porque o aparato de saúde pública não atende ao mínimo necessário de 

suas necessidades; o estado de doença se constitui num problema angustiante, colocando-o no 

limite de sua existência.  

As diversas abordagens sobre a doença explicitam a complexidade do seu 

entendimento centrado no indivíduo e vinculado ao contexto organizacional para o seu 

tratamento. 

 

 

1.2 Drogadicção e Comunidades Terapêuticas 

 

 

A dependência química é uma doença que tem como consequência um desequilíbrio 

que afeta o indivíduo e suas relações sociais. A preocupação com a dependência química no 

Brasil tem se revelado através de vários aspectos: na estruturação de vários Centros de 
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Excelência12, no significativo número de clínicas para tratamento – Casas de Apoio e/ou 

Comunidades Terapêuticas, e, principalmente, na recorrência às terapias religiosas de cura. A 

procura por práticas terapêuticas alternativas ao modelo biomédico é um fenômeno crescente 

e liga-se, principalmente, à crise dos pressupostos do modelo oficial de saúde, que trata o 

corpo e a mente de forma separada. 

O uso frequente de substâncias psicoativas é um problema angustiante na vida da 

pessoa, pois provoca um estado de dependência química que compromete não só o indivíduo 

biológico, mas também o indivíduo social. Desafia a ordem social e gera uma desordem 

física, psicológica, moral e social. Quando se trata de lidar com este tipo de problema, em 

nossa sociedade, a constituição de Comunidades Terapêuticas contribui de maneira decisiva. 

O “Glossário de Álcool e Drogas”, elaborado por um grupo de pesquisadores com o 

apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e editado pela Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD), definiu Comunidade Terapêutica como:  

 

Um ambiente estruturado no qual indivíduos com transtornos por uso de 
substância psicoativa residem para alcançar a reabilitação. Tais comunidades 

são em geral especificamente destinadas a pessoas dependentes de drogas; 

elas operam sob normas estritas, são dirigidas principalmente por pessoas 

que se recuperaram de uma dependência, e são em geral isoladas 
geograficamente. As Comunidades Terapêuticas são caracterizadas por uma 

combinação de “teste de realidade” (através da confrontação do problema 

relacionado ao uso de droga pelo individuo) e de apoio dos funcionários e de 
co-residentes para a recuperação. Elas têm uma linha muito similar à dos 

grupos de ajuda mútua tais como Narcóticos Anônimos. (SENAD, 2006, p. 

44-45).  

 

A “Agencia Nacional de Vigilância Sanitária” (ANVISA), através Resolução nº 

101/2001, também definiu Comunidades Terapêuticas, como:  

 

Serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso 

de Substancias Psicoativas (SPA), em regime de residência ou outros 

vínculos de um ou dois turnos, segundo modelo Psicossocial, são unidades 

que têm por função a oferta de 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 

                                                
12 A saber, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD); Extensão Permanente da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (FAMED/UFBA); Centro Mineiro de 

Toxicomania (CMT); Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG); Secretaria de Estado 

da Saúde de Minas Gerais; Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana (CECRH); Fundação de 

Saúde Amaury de Medeiros da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco; Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEPAD); 

Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes de Drogas (PROAD); Departamento de 

Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (UNIFIESP). 
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acordo com o programa terapêutico adaptado às necessidades de cada caso. 

É um lugar cujo principal instrumento terapêutico é a convivência entre os 

pares. Oferece uma rede de ajuda no processo de recuperação das pessoas, 
resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de 

reabilitação física e psicológica, e de reinserção social. (ANVISA, 2001).  

 

A partir dos conceitos oficiais da OMS e ANVISA, Comunidade Terapêutica é uma 

organização que procura desenvolver ações sociais, estimular a convivência e a comunicação 

inter-grupal em busca de oportunidades reais de reabilitação e reinserção social do drogadicto 

que começa com a possibilidade de participação efetiva na governança da comunidade, 

exercendo atividades e papéis que contribuem para o seu funcionamento.  

Para Elena Goti (1997), a Comunidade Terapêutica deve ser buscada voluntariamente 

pelo drogadicto, principal autor de sua cura. Seu funcionamento ocorre em um modelo 

residencial estruturado com uma equipe atuante que oferece ajuda e atua através de um 

sistema de dinâmicas, rotinas e estabelecimento de regras. Estimula a explicitação da 

patologia em comum do residente frente a seus pares, que servirão de espelho da 

conseqüência social de seus atos. 

Às definições acima, agrega-se ainda, a atuação dentro de um sistema de pressões 

artificialmente provocadas diante de seus pares, o enfoque na pessoa como um todo, dando 

ênfase a ela e não à droga, a coesão interna sustentada por um sentimento de solidariedade 

fraterna e pela aceitação de valores morais e religiosos. 

A Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe”, e de igual modo as demais 

comunidades investigadas são instituições que atuam como um organismo social que se 

propõem a reabilitar o indivíduo por meio de sua integração à comunidade. Sua assistência vai 

desde os profissionais que acolhem os drogadictos até a oferta de práticas religiosas com a 

perspectiva de proporcionar um novo sentido para a vida, por meio da absorção de uma nova 

linguagem. 

 

 

1.3 Religião como prática terapêutica 

 

 

A religião é um aspecto importante da realidade humana, parece indissociável do 

processo social e possibilita o desenvolvimento de convicções e de valores. Mesmo 

compreendendo a religião como um valor tradicional, na moderna cultura ocidental, ela é um 

valor edificante, principalmente quando se trata de lidar com a doença e com os problemas 
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subjetivos da nossa sociedade, o que contribui de maneira decisiva para a formação de 

diversos tipos de Comunidades Terapêuticas, sobretudo no enfrentamento da drogadicção. 

A drogadicção produz conseqüências desastrosas, uma desordem que afeta não apenas 

o drogadicto, mas também os seus familiares, amigos e pessoas que não fazem parte do seu 

convívio social. Tal desordem se afigura como insanável e de solução inatingível, o que atrai 

o apelo ao sobrenatural que para Durkheim, 

 

[...] entende-se toda a ordem de coisas que vai além do alcance do nosso 

entendimento; [...] Assim, para que tenhamos a ideia do sobrenatural, não 
basta que sejamos testemunhas de acontecimentos inesperados; é necessário 

que esses sejam concebidos como impossíveis, ou seja, como inconciliáveis 

com a ordem que, com ou sem razão, nos pareça necessariamente implicada 

na natureza das coisas. (DURKHEIM, 1989, p. 54-58). 

 

Portanto, todos estão vulneráveis ao “desequilíbrio”, compreendido como estado de 

doença, ao ponto de atingir situações-limite13 em meio às quais o indivíduo busca o sagrado, 

através da aceitação de práticas religiosas disponibilizadas na recuperação de sua saúde e da 

própria vida.  

Segundo Geertz,  

 

[...] na situação-limite, há pelo menos três pontos nos quais o caos – um 

túmulo de acontecimentos ao qual faltam não apenas interpretações, mas, 
interpretabilidade – ameaça o homem: nos limites de sua capacidade 

analítica, nos limites de seu poder de suportar e nos limites de sua 

introspecção moral (GEERTZ, 2008, p.73).  

 

O interesse pelas práticas terapêuticas religiosas está associado àqueles indivíduos que 

experimentam situações-limite, como estados de angústia, de culpa, de desespero e de 

depressão diante da dor e da morte. O medo da morte acaba por estigmatizar tudo o que a 

cerca, especialmente a dor e a doença, tendo esta, adquirido personificações, como bem 

exemplifica Terrin, citando Morenz,  

 

Os diagnósticos, as práticas e as receitas médicas estão quase sempre juntos 

com as conjurações mágicas, que são concebidas somente como derivadas de 

uma esfera na qual os deuses e todos os tipos de entidades intermediárias 

                                                
13 Essa expressão indica um estado caracterizado por decadência física, moral, espiritual, mental e 

material. 
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provocam tudo o que for possível, especialmente o pavoroso contexto da 

doença. (MORENZ, 1983, apud TERIN, 1998, p. 161). 

  

Minayo argumentou que, “[...] em situações-limite de desespero frente ao sofrimento, 

à dor, à morte, em nossa sociedade se recorre a poderes sobrenaturais, em vista da 

precariedade dos elementos naturais disponíveis” (MINAYO, 1998, p. 61). O termo 

sobrenatural, segundo Peter Berger, “denota uma categoria fundamental da religião, sobretudo 

a afirmação ou a crença de que há outra realidade, a de significação última para o homem, que 

transcende a realidade dentro da qual se desenrola nossa experiência diária”. (BERGER, 

1997, p. 21).  

A análise do processo de substituição das medicinas populares pela medicina ocidental 

apontada nos trabalhos científicos de Paula Montero (1985) demonstrou que práticas médicas 

populares, ou práticas terapêuticas, vêm exercendo um papel terapêutico paralelo ao da 

biomedicina. Nos três primeiros séculos da história do Brasil essas práticas mesclaram 

elementos das culturas negra, indígena e da tradição cristã, e foram amplamente hegemônicas 

com relação à medicina de origem europeia.  

No contexto das religiosidades populares, a utilização de terapias nos terreiros de 

Candomblé e Umbanda está sempre presente, com o objetivo de sanar os diversos tipos de 

aflição. Nas paróquias, por meio do catolicismo popular, tradicional, ou de grupos 

carismáticos, rituais de cura divina têm sido prática constante nas reuniões de louvor à 

Virgem Maria e em cultos a outras entidades místicas. No espiritismo, a prática de cura é 

realizada através de passes magnéticos e reuniões de desobsessão. Também entre os 

protestantes históricos
14

, pentecostais
15

 ou neopentecostais
16

, os rituais de cura divina se 

realizam com grande frequência, apresentando-se, inclusive, como fundamento da 

religiosidade. 

Os processos e dinâmicas, que envolvem as práticas terapêuticas realizadas no interior 

do campo religioso, baseiam-se em variadas representações sobre doença, saúde, cura, ritual e 

a própria religiosidade. Essa variação ocorre muito de uma sociedade para outra e também 

numa mesma sociedade  

 

                                                
14 São exemplos da classificação apresentada no bojo do texto: Igrejas Anglicana, Batista, Luterana, 

Metodista, Ortodoxa e Presbiteriana.  

15 Destacam-se como exemplos de protestantes pentecostais: Igrejas Assembleia de Deus, Congregação 

Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil para Cristo e Deus é Amor. 

16 Os neopentecostais são constituídos pelas Igrejas Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da 

Graça de Deus, Sara Nossa Terra e Renascer em Cristo. 
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[...] em um certo momento de sua história, as correntes médicas, os sistemas 

de pensamento, as escolas, os comportamentos sociais são extremamente 

variados e a essas variações sociais acrescentam-se as variações individuais. 
[...] o que tentaremos mostrar é que não deixam por isso de existir 

permanências, constantes ou se preferirmos, invariantes da experiência 

mórbida e da esperança de cura perfeitamente identificáveis, cujo número 

não é ilimitado (LAPLANTINE, 1991, p. 11). 

As práticas terapêuticas representam uma ajuda, uma intervenção colaborativa aos 

doentes por meio de ações com o intuito de proporcionar o restabelecimento da saúde. Esta 

ajuda se opera por meio da biomedicina e de práticas religiosas a exemplo do que se observou 

na comunidade estudada. Segundo Aldo Terrin, “na concepção clássica dos antigos, o 

conceito terapeía indica antes de tudo “uma assistência”, um “estar próximo”, um “cuidar de” 

e trata-se de um termo muito próximo ao conceito religioso e cristão de diakonia” (1998, p. 

156). A assistência e utilidade da religião reforçam a inserção de práticas religiosas como 

práticas terapêuticas, evidenciando a função “terapêutica” da religião. 

O campo religioso brasileiro possui uma “rica e diversificada oferta terapêutica”. 

Tavares (2006), em seu artigo intitulado, “Usos e Significados da Terapêutica no Contexto 

Religioso Contemporâneo Brasileiro”, aborda a questão terapêutica no contexto religioso 

brasileiro atual. Instiga um debate mais amplo face às nuances e tendências que envolvem as 

relações entre terapêutica, performance ritual, discussões sobre a legitimidade da eficácia de 

cura, e ainda, face “à importância crescente da terapêutica como um “valor” social que vem 

redefinindo a legitimidade das práticas de cura religiosa e produzindo interpretações variadas 

do que se convencionou designar como eficácia terapêutica no âmbito do espaço ritual”       

(p. 189). 

Para a autora, 

 

A legitimidade social crescente do termo “terapêutico” também tem 

produzido variações sobre a percepção acerca do seu “efeito” em cultos, 
rituais e vivências religiosas. Os “efeitos” terapêuticos podem ser 

“experimentados” no âmbito (ou como consequência imediata) da 

performance ritual: neste caso, temos algo mais próximo de uma “estratégia 
de resultados”, característica – segundo algumas interpretações 

antropológicas clássicas – do referencial mágico.  Pode-se ter, por outro 

lado, a percepção do terapêutico não exatamente como um “efeito” de 

procedimentos mobilizados no contexto ritual, mas como uma dimensão da 
experiência. (TAVARES, 2006, p.189). 

  

A pesquisa de campo que culminou na construção desta dissertação, identificou a 

religião atuando como uma agência terapêutica. No universo que envolve a Comunidade 

“Desafio Jovem de Sergipe” e as demais comunidades identificadas nesta pesquisa, foi 
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possível reconhecer a legitimidade social do termo “terapêutico” e a dimensão da experiência 

nas narrativas dos atores sociais, o que reforça a tese de revitalização da “dimensão 

terapêutica” da religião abordada por Tavares: 

 

Os embates constantes entre a medicina oficial e a heterodoxia terapêutica - 

alternativas e tradicionais - constituem apenas uma das dimensões dessa 

questão. Podemos também ressaltar, nesse processo, a revitalização da 
“dimensão terapêutica” da religião, reconhecida, cada vez mais como um 

domínio legítimo para a viabilização dos processos curativos. (TAVARES, 

2006, p.196).  

 

A religião é de fundamental importância em qualquer época e em qualquer sociedade 

direcionando as ações humanas à ordem social. “Ajusta as ações humanas a uma ordem 

cósmica imaginada e projeta imagens da ordem cósmica no plano da experiência humana” 

(GEERTZ, 2008, p. 67). 

A resposta religiosa para ajustar as ações humanas à ordem social é sempre a mesma. 

Ela se realiza por meio de símbolos, com a formulação de uma imagem genuína do mundo, 

dando conta das ambigüidades, dos enigmas e paradoxos da experiência humana. “O esforço 

não é para negar o inegável – que existem acontecimentos inexplicados, que a vida machuca 

ou que a chuva cai sobre o justo – mas para negar que existam acontecimentos inexplicáveis, 

que a vida é insuportável e que a justiça é uma miragem.” (GEERTZ, 2008, p. 79). 

Está claro que as religiões seriam inúteis se os homens não precisassem de „salvação‟, 

e acabam por ser descartadas quando não respondem positivamente ao enfrentamento das 

doenças, incômodos físicos e psicológicos do cotidiano. Nesse contexto, Terrin chama 

atenção para a omissão das religiões quanto a sua  

 

[...] incapacidade ou a declarada incompetência do cristianismo em „sanar‟ 

os males e as doenças dos homens de hoje. [...] o homem contemporâneo é, 

antes de tudo, um ser doente de corpo e espírito, um paciente e um sofredor 

que sabe que está doente e que pede, com absoluta prioridade, para ser 
„curado‟ [...] (TERRIN, 1998, p. 149).  

 

O homem necessita de ajuda física e espiritual para enfrentamento das doenças, e por 

isto, a religião é provocada para evidenciar sua natureza terapêutica. Ainda de acordo com 

Terrin, nesse contexto, o interesse maior está voltado ao  

 

[...] thalitha kumi: “menina, levanta-se”, do evangelho, interessa-nos 

reconhecer como a salvação tem ou pode ter uma antecipação significativa 

no momento em que se torna „saúde‟ e „cura‟ e não quando, com a fácil 
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promessa de um outro céu em um futuro mais ou menos distante, nos deixa 

entretanto viver na angústia e na doença (TERRIN, 1998, p. 150). 

 

 As narrativas dos atores sociais envolvidos na comunidade estudada revelam que não 

só as terapias ocupacionais resolvem o problema da doença, elas ressaltam a necessidade da 

religião para mudar o comportamento e abrandar as angústias decorrente da situação limite 

causada pela dependência química.  

O conceito de saúde relacionado à salvação na trajetória da história da medicina 

encontra eco no passado tornando-se significativo e atual para o presente.  

Para Terrin,  

 

[...] as religiões desde sempre associaram de maneira bem estreita o conceito 

de salvação ao de saúde e bem estar e, muitas usaram os dois termos 
indiscriminadamente com um único significado e para indicar uma única 

realidade geral, da qual o homem tem necessidade num mundo no qual ele 

está constantemente ameaçado. (TERRIN, 1998, p. 189). 

 

Na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, as práticas religiosas são legitimadas 

por meio da linguagem e pelo conjunto de elementos simbólicos como terapias capazes de 

restabelecer a saúde e bem estar dos atores sociais submetidos ao tratamento, e contribuir para 

a “salvação” do drogadicto ameaçado, frente às situações limites decorrentes da drogadicção. 

A religião oferece um conjunto de símbolos capazes de subsidiar a construção de 

idéias e representações sociais sem perder a concepção autoritária da forma total da realidade. 

Ela também reforça o poder dos recursos simbólicos para expressar emoções. A mensagem 

religiosa é ofertada na comunidade objeto deste estudo para todos que estão em tratamento. 

Para os atores sociais que aderem a esse conjunto de práticas, os símbolos religiosos 

representam uma espécie de garantia para sua capacidade de compreender o mundo de forma 

mais equilibrada, legitimando-os.  

De acordo com Geertz,  

 

[...] para aqueles capazes de adotá-los e enquanto forem capazes de adotá-

los, os símbolos religiosos oferecem uma garantia cósmica não apenas para 
sua capacidade de compreender o mundo, mas também para que, 

compreendendo-o, dêem precisão a seu sentimento, uma definição às suas 

emoções que lhes permita suportá-lo, soturna ou alegremente, implacável ou 
cavalheirescamente (GEERTZ, 2008, p.77). 

 

As atividades simbólicas da religião como sistema cultural se dedicam a projetar um 

sentido real e impulsioná-lo tornando-o infalível. Não sem razão, Geertz ressalta que  
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[...] a perspectiva religiosa repousa justamente nesse sentido “do 
verdadeiramente real” [...] a essência da ação religiosa constitui, de um 

ponto de vista analítico, imbuir um certo complexo específico de símbolos – 

da metafísica que formulam e do estilo de vida que recomendam – de uma 
autoridade persuasiva. (GEERTZ, 2008, p.82).  

 

Como já foi dito, a adesão às práticas religiosas ofertadas no tratamento envolve a 

absorção de uma nova linguagem recomendada, imbuída de símbolos e rituais utilizados na 

Comunidade Terapêutica, os quais reforçam a convicção de que os valores religiosos são 

verdadeiros e corretos.  

Ainda de acordo com Geertz,  

 

[...] é no ritual – isto é, no comportamento consagrado – que se origina, de 

alguma forma, essa convicção de que as concepções religiosas são verídicas 
e de que as diretivas religiosas são corretas. É em alguma espécie de forma 

cerimonial – ainda que essa forma nada mais seja que a recitação de um 

mito, a consulta a um oráculo ou a decoração de um túmulo – que as 
disposições e motivações induzidas pelos símbolos sagrados nos homens e 

as concepções gerais da ordem da existência que elas formulam para os 

homens se encontram e se reforçam umas às outras (GEERTZ, 2008, p. 82). 

 

Nas Comunidades Terapêuticas pesquisadas a religião promove assistência, 

acolhimento, e está associada à ordem, estruturação e valores curativos. Nelas, as práticas 

religiosas são reconhecidas e legitimadas como uma intervenção eficaz nos processos de cura. 

Os cultos estão inseridos no contexto terapêutico ofertado ao drogadicto; e a condição sine 

qua non para o sucesso do tratamento é a aceitação das práticas religiosas. 

A importância dos cultos religiosos na interpretação e no tratamento da doença é um 

tema bastante discutido entre os estudiosos das Ciências Sociais17. Os autores compreendem 

que o tratamento religioso apresenta peculiaridades e aspectos positivos quando comparado 

aos serviços oferecidos pela biomedicina. Eles discutem a tendência da medicina oficial em 

despersonalizar o doente com explicações reducionistas e chamam atenção para os sistemas 

religiosos de cura, que oferecem uma explicação à doença, que a inserem no contexto 

sociocultural do doente como um todo.  

Sobre essa temática, Aldo Terrin compreende que a medicina da fé retorna às antigas 

teses de inspiração religiosa, admitindo a seguinte premissa: “crer, ter fé na vida e ter fé em 

                                                
17 Rabelo (1998), Minayo (1998), Terrin (1998) e Meneses (2008). 
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Deus não são fatores separados, mas ajudam a vencer doenças e a superar os estados de 

sofrimento e de angústia de maneira bem determinante” (TERRIN, 1998, p. 277).  

Segundo Tomas O‟dea, “o culto religioso não se dirige, fundamentalmente, a símbolos 

ou outros objetos, mas a um poder que se difunde em tais coisas. Os poderes ou forças estão 

na raiz da atitude religiosa”. (1969, p. 39). Os cultos religiosos possibilitam a interação entre o 

indivíduo e o sagrado, por meio da confiança na mudança da situação aflitiva, e legitimam a 

força do poder da crença, sustentada em símbolos para a superação do desequilíbrio que 

caracteriza o estado de doença.  

Peter Berger considera que, “essas explicações ou legitimações são destinadas a 

convencer o povo de que aquilo que lhe é dito não é só coisa sensata, mas também a única 

coisa certa e salutar” (BERGER, 1997, p. 67). A legitimação tem a finalidade de transformar a 

aceitação da prática religiosa em uma verdade absoluta e benfazeja, admitindo a pertinência 

da inclusão das práticas religiosas no tratamento da drogadição. 

Na realidade social da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, os cultos e rituais 

adotados dizem respeito ao uso de discurso, cânticos e orações que contribuem para reorientar 

os atores sociais na construção de novo contexto, o simbólico-religioso. A linguagem 

simbólica é a ferramenta mais importante do cotidiano terapêutico. Ela é imprescindível para 

a absorção dos valores religiosos que é senso comum da comunidade estudada.  

Sobre esse tema Berger e Luckmann argumentam que  

 

[...] a linguagem constrói, então, imensos edifícios de representação 

simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana como 

gigantescas presenças de um outro mundo. A religião, a filosofia, a arte e a 
ciência são os sistemas de símbolos historicamente mais importantes desse 

gênero. A simples menção destes temas já representa dizer que apesar do 

máximo desprendimento da experiência cotidiana que a construção desses 
sistemas requer, podem ter na verdade grande importância para a realidade 

da vida cotidiana (LUCKMANN, 1990, p. 61).  

 

No universo simbólico da comunidade estudada se observa por meio da legitimação 

das práticas religiosas, a produção de novos significados que mobilizam forças para a 

mudança da situação aflitiva do drogadicto que vivencia uma circularidade no entrelaçamento 

das rotinas do cotidiano na comunidade com as práticas religiosas. 

Essa circularidade trata do movimento das rotinas, das práticas ou atividades 

cotidianas do indivíduo que está submetido ao tratamento da drogadicção, por meio dos 

elementos ritualísticos propostos pela comunidade em tela, o que produz uma sequência de 

afazeres cíclicos, como por exemplo: as rotinas que compõem o programa de tratamento – o 
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despertar, as refeições, as tarefas de limpeza e manutenção da instituição, as terapias 

ocupacionais, terapia psicológica e os cultos – proporcionando um significado vagamente 

concebido, mas intensamente sentido.  

Para Geertz,  

 

[...] esse elemento comum significativo, uma vez abstraído, pode ser então 
utilizado para propósitos rituais – como quando, numa cerimônia de paz, o 

cachimbo, o símbolo da solidariedade social, se movimenta deliberadamente 

num circulo perfeito, de um fumante para outro, e a pureza da forma evoca a 
beneficência dos espíritos – ou para construir mitologicamente os paradoxos 

e anomalias peculiares da experiência moral, como quando alguém vê numa 

pedra redonda o poder modelador do bem sobre o mal. (GEERTZ, 2008, 

p.94).  

 

Nas rotinas da comunidade, assim como, nos rituais de cura, procura-se chamar a 

atenção do doente para relativizar sua experiência ou a compreendê-la sob uma nova 

perspectiva inserindo-o em um novo contexto absorvido a partir da linguagem religiosa 

ofertada. 

Portanto, os ritos religiosos possuem uma característica terapêutica. As práticas 

terapêuticas e a religião caminham lado a lado com o propósito de assistir o doente, seu 

círculo familiar e comunitário por meio de cultos, rituais, orações e possibilitar a absorção de 

uma nova linguagem e um sentido para a vida. Neste contexto, observa-se que a presença da 

religião no rol das atividades desenvolvidas pela comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” 

reforça seu caráter terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2. COMUNIDADE TERAPÊUTICA:  

UM OLHAR SOCIOANTROPOLÓGICO 

  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever sobre a origem das comunidades que tratam 

dependentes químicos com terapia religiosa, o itinerário dessas comunidades, a identificação e 

descrição da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, objeto de estudo desta pesquisa. 

Também consta neste capítulo, os resultados da pesquisa etnográfica proposta em páginas 

pretéritas, apresentando as rotinas e características do programa de tratamento aplicado na 

comunidade contextualizando-a com os referencias teóricos que norteiam o presente estudo.  

 

 

2.1 Itinerário Terapêutico  

 

 

O primeiro registro histórico no Ocidente acerca da existência de comunidades 

terapêuticas, com enfoque religioso, para atendimento aos vários tipos de dependência 

química ou psicológica, ocorreu em 1860, com a criação de uma organização religiosa 

chamada de Oxford. Essa organização recebia críticas veementes da Igreja da Inglaterra e 

tinha como objetivo principal o “renascimento espiritual da humanidade”. Em sua origem era 

conhecida por Associação Cristã do Primeiro Século e, após o ano de 1900, teve seu nome 

alterado para Moral Rearmement. Os participantes dessa organização praticavam encontros 

semanais, nos quais liam a Bíblia e comprometiam-se reciprocamente a serem honestos e fiéis 

aos ideais cristãos. O desenvolvimento da prática demonstrou que muitos de seus integrantes 

eram dependentes alcoólicos que buscavam a recuperação18.  

Nos Estados Unidos da América, também houve registro da atuação dessa organização 

religiosa. As reuniões ocorriam com o objetivo de partilhar o esforço que seus membros 

faziam para permanecer sóbrios. Constituiu, portanto, a primeira experiência de Alcoólicos 

                                                
18 Informações colhidas no site, http://www.teeenchallenge.com  

http://www.teeenchallenge.com/
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Anônimos – AA, na cidade de Akron, no estado de Ohio. Esse modelo deu origem às 

Comunidades Terapêuticas19. 

 

As Comunidades Terapêuticas para drogadictos têm sido adotadas em países com 

diferentes formas de governo, de culturas diversas, de vários graus  de desenvolvimento e de 

religiões diferentes. Segundo De Leon (2003), elas estão relacionadas a uma espécie de auto-

ajuda, fora das correntes psiquiátricas, psicológicas e médicas, com destaque para a natureza 

terapêutica de todo o ambiente e a flexibilidade no enfoque da pessoa como um todo, que 

deve resultar em mudança pessoal e no estilo de vida. 

Nesse aspecto, as Comunidades Terapêuticas têm como característica o acolhimento 

de pessoas com dependência química ou portadoras de outras dificuldades psicossomáticas, 

sendo, a maioria das comunidades em tela ligadas a instituições religiosas. Não guardando 

necessariamente esse vínculo, as Comunidades Terapêuticas privilegiam a espiritualidade 

como fator fundamental na recuperação. O objetivo dessas comunidades está intrinsecamente 

ligado à abstinência e à mudança do comportamento, a partir da convivência com pessoas 

com problemas semelhantes, estabelecendo-se um elo pautado na auto-ajuda.  

Entre essas comunidades religiosas, com características terapêuticas, destaca-se o 

“Desafio Jovem”. Sua origem remonta a década de 1950, nos Estados Unidos da América, 

com o nome Teen Challenge, fundada pelo pastor David Wilkerson, autor do best-seller A 

Cruz e o Punhal. Atualmente, conta com cento e cinquenta centros de atendimento nos 

Estados Unidos e mais de duzentos e cinquenta espalhados pelo mundo. Sua finalidade é a 

recuperação de drogadictos, promovendo o restabelecimento físico, mental e espiritual através 

da reflexão e prática dos ensinamentos bíblicos20. 

A história do “Desafio Jovem”, no Brasil, revela duas etapas. A primeira, de 1977 até  

1982, quando foi fundada pelo pastor Bernardo Johnson, responsável pela vinda ao Brasil do 

“grande amigo das obras de recuperação”, o pastor David Wilkerson. Por razões diversas, a 

obra nacional foi se desativando e durante anos ficou sem foco. A segunda etapa é datada de 

1995, ano em que o movimento nacional se rearticulou, sob a orientação do pastor Galdino 

Moreira Filho, e recebeu o nome de Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do 

                                                
19  http://www.aabrasilportugal.org/historia.htm   

20 http://www.teenchallenge.com  

http://www.aabrasilportugal.org/historia.htm
http://www.teenchallenge.com/
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Brasil (FETEB), programa que despertou centenas de entidades para a luta constante contra o 

uso de drogras21.  

A preocupação com o respaldo técnico e ético dessas comunidades foi encampada pela 

Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  (FEBRACT), criada em 16 de outubro de 

1990. Uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de utilidade pública, entidade de fins 

filantrópicos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), cadastrada na 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que passou a ministrar cursos voltados à formação 

de pessoal que trabalhava com programas de prevenção ao uso de drogas. Por meio de seus 

registros pode-se concluir a existência de pelo menos 507 Comunidades Terapêuticas no 

Brasil22, o que aponta um número expressivo de unidades em funcionamento, sendo 

consideradas instituições-modelo no tratamento e na orientação para a reabilitação e a 

reinserção social de seus residentes, baseadas, fundamentalmente, na terapia religiosa.  

No Estado de Sergipe, todas as Comunidades Terapêuticas que acolhem e tratam 

pessoas que sofrem de drogadicção, possuem como principal característica, a inclusão de  

terapia religiosa, como parte de seus programas de tratamento. A “Fazenda Esperança”, 

localizada no município de Lagarto, adota práticas terapêuticas religiosas de acordo com os 

preceitos do catolicismo; a “Fazenda Mãe Natureza”, que funciona no município de Santana 

do São Francisco, realiza práticas terapêuticas holísticas; o “Esquadrão da Vida”, no 

município de Itabaiana, a “Bethesda Casa de Misericórdia”, situada no município de 

Itaporanga D‟Ajuda, e o “Desafio Jovem de Sergipe”, localizado no município de Areia 

Branca, estas últimas adotam as práticas terapêuticas da matriz religiosa pentecostal.  

A Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe”, e de igual modo as demais 

comunidades pesquisadas, são instituições que atuam como um organismo social que se 

propõe a reabilitar o indivíduo por meio de sua integração à comunidade. Sua assistência vai 

desde os profissionais que acolhem os dependentes químicos até a oferta de práticas religiosas 

com a perspectiva de proporcionar, um novo sentido para a vida, por meio da absorção de 

uma nova linguagem. 

 

 

2.2 Comunidades Terapêuticas Religiosas Pentecostais 

                                                
21 Maiores informações no site: http://www.desafiojovemdobrasil.com.br  

22 Informações contidas no site http://www.febract.org.br  

 

http://www.desafiojovemdobrasil.com.br/
http://www.febract.org.br/
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O “Desafio Jovem de Sergipe” é uma dessas entidades que acolhe e proporciona 

práticas terapêuticas religiosas para pessoas que sofrem de drogadicção. Esta comunidade não 

possui qualquer vinculação religiosa, mas adota práticas pentecostais, ou seja, a 

contemporaneidade dos dons pentecostais: a glossoalalia – falar em línguas estranhas, o dom 

do discernimento de espíritos e o dom de cura divina. A instituição possui como referência a 

imagem de seu presidente, o pastor Joaldo Barreto, que estabelece vínculos com o 

pentecostalismo clássico da Igreja Assembléia de Deus.  

De acordo com Meneses (2008), o movimento de pentecostalização iniciou-se no 

Brasil com a criação das Igrejas Congregação Cristã do Brasil e Evangélica Assembléia de 

Deus, no período de 1910 a 1911. O autor também compartilha com o entendimento de 

Campos sobre o surgimento do referido movimento, que “[...] aparece como uma resposta à 

necessidade do povo em criar e ordenar contextos simbólicos próprios para dar sentido à 

realidade e para ordenar a conduta na vida cotidiana.” (MENESES, 1997, p. 54). 

Dentre as principais características dos religiosos pentecostais destaca-se, a 

contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, dos quais sobressai o dom de falar línguas 

estranhas (glossolalia), o dom do discernimento de espíritos e o dom de cura divina 

(MARIANO, 1999, p. 10).   

O dom de falar “línguas estranhas” é evidenciado como diferenciador na relação com 

outros religiosos. Segundo Meneses (2008), “foi o da glossolalia ou simplesmente o fato de 

“falar línguas estranhas”, que significava, quando esse fenômeno acontecia, que o fiel estava 

sob a ação do Espírito Santo e esse fato o distinguia daqueles que não haviam passado pela 

experiência” (MENESES, 2008, p. 17).  

A proposta da Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” é acolher o 

drogadicto que recorre à entidade na busca de solução para as questões que se apresentam 

insanáveis.  

Com base no relato do presidente da referida Comunidade Terapêutica, “quando o 

drogadicto ou seu familiar busca o apoio da comunidade é porque a situação de desordem na 

vida cotidiana já afetou a todos que convivem com o problema da dependência química.”23 

Nesses casos, o que a instituição tem a oferecer, é um programa de tratamento que vai desde o 

                                                
23 Expressão transcrita da narrativa do ator social realizado em 18 nov. 2009. 
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acolhimento, processo de desintoxicação, terapia ocupacional, terapia psicológica, e, 

inclusive, a terapia religiosa. 

Ultrapassado o período de abstinência a que foi submetido o drogadicto na primeira 

fase do seu tratamento na Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem”, ele é convocado a 

interagir com seus pares e compartilhar a rotina da comunidade por meio de sua participação 

em atividades ocupacionais, terapias esportivas, de trabalho, de grupo e terapias religiosas. 

Tais experiências podem promover um sentimento de pertença à comunidade, pois, além de 

serem compartilhadas entre dependentes químicos e terapeutas, elas contribuem para inserção 

do indivíduo no grupo, para restaurar e fortalecer sua dignidade.  

O fato de pertencer a este grupo pode ser interpretado positivamente – por exemplo, 

em relação aos familiares e àqueles que, de uma maneira ou de outra, vivenciaram os piores 

momentos durante a fase critica decorrente da drogadicção. 

A rotina compartilhada pelos atores sociais da comunidade em tela reforça sua 

permanência no grupo, pois, a convivência diária compartilhada em todas as atividades 

desenvolvidas impõe um cenário coletivo e interativo.  

O relato de Pedro, drogadicto em recuperação, expressa como ele se sente em relação 

à sua experiência na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”:  

 

Aqui é o meu porto seguro agora. Essa é a quarta vez que eu entro em 
tratamento só este ano. De uns tempos prá cá, quando eu percebo que vou 

cair de vez, sozinho mesmo, eu já procuro pelo pastor e falo que preciso 

ficar uns tempos na comunidade para me recuperar. Eu sou diferente de 

outros rapazes que estão aqui porque eu não fico violento, nem fico 
agressivo querendo matar alguém por causa da droga. O meu problema é que 

eu não consigo parar de usar e estou ficando muito fraco sabe, porque eu 

parei de comer. Já perdi mais de vinte quilos por causa do crack. Eu não 
consigo largar da droga, mesmo passando pelo tratamento aqui na 

comunidade. Enquanto estou aqui, eu me sinto muito bem, e as pessoas que 

ajudam na obra são todos os meus amigos. Eles me ajudam muito, me 
estimulando para eu participar nas atividades. Aqui, todo mundo tem que 

participar das atividades e aprender a conviver com os outros. Mas eu sou 

fraco mesmo, estou desviado de Deus e todo mundo sabe por que quando eu 

saio e volto pra rua, curto o bagulho de novo.24  

 

                                                
24 Transcrição da narrativa de Pedro, vinte e seis anos, evangélico, submetido ao tratamento para 

dependência química pela quarta vez e registrado com o código alfanumérico JFRS26E em 06. dez. 

2009. 
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Na narrativa do ator social, percebe-se que a comunidade é uma referência de 

assistência e segurança, quando ele se refere a ela como o seu “porto seguro”. O drogadicto 

sente-se amparado e protegido das adversidades decorrentes do consumo danoso das 

substâncias psicoativas. A recorrência do ator social em buscar na comunidade estudada o 

restabelecimento de sua saúde, sempre que o consumo do crack o debilita, indica o papel 

terapêutico desta instituição. Observa-se também, na fala do ator social, a dimensão da 

dificuldade no tratamento da drogadicção pela necessidade de consumo ininterrupto.  

A Comunidade Terapêutica estudada adota práticas e rituais afins aos propósitos do 

movimento pentecostal que tem como característica, a transformação do indivíduo, 

experiências de pertença à comunidade, contato com o sagrado e assistência aos indivíduos. 

Sobre esse movimento Mariz, compreende que  

 

[...] o pentecostalismo transforma o indivíduo, não apenas através das 

experiências de pertença à comunidade e de contato direto com o sagrado, 

que são experiências também oferecidas pela religião em geral e que são 
capazes de restaurar no indivíduo sua dignidade, oferecer-lhe poder, 

coragem e um senso de coerência, mas também através de experiências que 

ajudam os indivíduos pobres a melhor se adaptarem às sociedades modernas. 

(MARIZ, 1996. p. 177). 

 

A transcrição da narrativa de Lucas, ator social evangélico, que outrora foi submetido 

a tratamento na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, e, atualmente, trabalha como 

voluntário há mais de três anos, corrobora com o entendimento de Mariz sobre os propósitos 

do movimento pentecostal.  

 

Eu cheguei aqui muito mal mesmo. Eu tava sozinho, a minha família abriu 
mão de mim por causa da droga [...] foi o pastor que me deu a mão e o teto 

para eu não ficar largado na rua. [...] Depois de um tempo ouvindo a 

“palavra”, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Eu sou muito feliz aqui. Sou 
respeitado. Não quero mais sair daqui da comunidade. Então, eu pedi ao 

pastor para ficar ajudando na obra, e ele deixou [...] Eu me converti e ajudo 

em quase tudo que precisa porque o pastor confia muito em mim [...] Aqui é 

minha casa que eu cuido, e os alunos25 que estão aqui para se recuperar são 
meus irmãos na fé. Nos cultos, é o meu testemunho de vida que ajuda aos 

outros. [...] Eu leio a bíblia para eles e aprendi a tocar violão para ensinar os 

alunos e louvar ao Senhor. (COLABORADOR LUCAS). 

 

                                                
25 Expressão comumente utilizada entre terapeutas e drogadictos na Comunidade “Desafio Jovem de 

Sergipe” para referir-se àqueles que estão submetidos ao tratamento. No bojo deste trabalho, adotei a 

mesma expressão para referir-me aos dependentes químicos em tratamento. 
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Essa narrativa reforça o contato direto com sagrado e o caráter de pertencimento ao 

grupo quando o mesmo afirma que foi “tocado pelo Espírito Santo” e “não quero mais sair 

daqui”, demonstrando que não pretende se desligar da comunidade. Quando diz, “meu 

testemunho de vida ajuda aos outros”, sua fala ressalta que as ações proselitistas atuam como 

uma ajuda ao próximo. Assim, nas falas dos atores sociais sobressaem os traços do 

pentecostalismo destacados por Mariz.  

Paulo, drogadicto em tratamento na comunidade em tela, tem trinta e seis anos, é 

torneiro mecânico com terceiro grau incompleto e, aos treze anos começou a fazer uso de 

substâncias psicoativas. Sua narrativa sinaliza que a base do tratamento está amparada nos 

cultos e rituais de princípios religiosos: 

 

Estou na sexta internação. Fui internado em São Paulo, em Minas e em 

locais onde o tratamento era muito sofisticado e não havia pregação. 
Também fiquei internado em uma fazenda que pregava a religião Católica, 

mas era diferente dessa comunidade que estou agora, que fala mais em Deus. 

A Católica prega que para chegar a Deus precisa de intermediário. Aqui a 

cura se chama culto de libertação e oportunidades, todas terças e quintas. 
Nesses dias é louvor e oração, nós cantamos, e tocamos violão. Aqui eu 

reconciliei com Deus. Quando eu sair, Deus estará em primeiro lugar, 

porque aqui eu me apeguei muito a Deus porque a base do tratamento é a 
espiritualidade. [...] Deus opera na vida da gente de forma inesperada. Eu 

sempre freqüentei a igreja, mas nunca tive tanta confiança como estou tendo 

agora, depois desse contato com a palavra nessa comunidade que tem 
princípios evangélicos. [...] Tem os cultos que são ministrados pelo pastor e 

pelos obreiros. (ALUNO PAULO).  

 

No “Desafio Jovem de Sergipe”, os ritos religiosos pentecostais são praticados 

periodicamente em prol do restabelecimento da saúde física e mental de seus drogadictos e/ou 

alunos, reafirmando valores que legitimam a existência da própria comunidade. 

 Segundo Durkheim, “As representações religiosas são representações coletivas que 

exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras de agir que surgem unicamente no seio 

dos grupos reunidos e que se destinam a suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais 

desse grupo”. (DURKHEIM, 1989, p. 38). 

No universo que compõe a comunidade em estudo, foi possível identificar o caráter do 

ritual no dia a dia dos alunos, nas terapias ocupacionais, nas reuniões de grupo com a 

psicóloga e no culto que encerra as atividades diárias da comunidade. Nessa realidade, 

compreende-se que está em jogo um universo particular de símbolos que são utilizados dentro 



43 

 

 

de cada contexto específico e transmitidos entre os atores sociais que estão envolvidos nessa 

“teia de significados”.  

Dificilmente, alguém que nunca tenha participado desse manejo terapêutico poderá 

compartilhar o entendimento das noções e dos símbolos utilizados, a menos que o faça por 

meio de aprendizagem. 

Sobre o conjunto de símbolos que circulam nesse ambiente, pode-se dizer que o 

formato das etapas que envolvem o manejo terapêutico também se aproxima do que se define 

por ritual. Destaque para o rigor na sucessão de etapas, o caráter formal, o tom de respeito 

mútuo entre os atores envolvidos e para a utilização de orações no começo e no fim, 

demarcando limites. Nas narrativas do dia a dia dos alunos da comunidade em questão, a todo 

o momento, foi possível perceber que o cotidiano desses indivíduos é diferente da situação 

anteriormente vivenciada quando estavam fora da comunidade. Por exemplo, na observância 

da sistemática das normas e dos rituais imprime a linguagem simbólica trabalhada para a 

legitimação das práticas religiosas como terapêutica.  

Rafael, nascido em Aracaju, atualmente com vinte anos, segundo grau completo, 

aprovado no vestibular para o curso de Educação Física, sem atividade profissional e que tem 

experiência em outras comunidades terapêuticas, afirmou:  

 

Aqui, para tudo tem hora e tem disciplina também. Para acordar, para comer, 
para limpar, para conversar com a psicóloga, com o pastor, com a família, 

para jogar com os parceiros, para o culto e até para dormir. Ainda assim eu 

acho que aqui é bem melhor que estar preso na penitenciária. No primeiro 
mês, eu só ficava quieto no meu canto e com raiva de todo mundo. Agora, eu 

participo de tudo e, ainda, ajudo com os novatos que estão inconformados. 

(ALUNO RAFAEL). 

  

No que diz respeito ao pentecostalismo, enquanto experiência religiosa, a utilização 

dos rituais de cura é prática constante e comum nos cultos e nos programas radiofônicos ou 

televisivos, apresentados pela religiosidade pentecostal com o objetivo de oferecer respostas 

para solucionar problemas gerais e mais especificamente os de saúde, como também divulgar 

a fé por meio dos testemunhos de fiéis. Nesse sentido, é importante destacar que para os 

religiosos pentecostais, o ritual de cura não pode ser tratado apenas como uma mercadoria, e 

sim, como o fundamento da religiosidade. Meneses, no texto “Os protestantes que curam: 

uma análise dos rituais de cura entre pentecostais”, afirma que,  

 

[...] a cura divina não é uma prática isolada no interior do culto pentecostal. 

Insere-se na diversidade de ações e expectativas que envolvem desde a 
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pregação proselitista, passando pelo ato de conversão, afiliação e vinculação 

do indivíduo como membro do grupo, até as sistemáticas solicitações de 

bênçãos26.  

 

Com base nesse entendimento, o ritual de cura divina não foi aqui abordado como uma 

prática mercadológica, e sim a partir do amplo processo que envolve desde ações proselitistas, 

atos de conversão e de afiliações ao grupo, considerados de extrema relevância para os 

processos de socialização do indivíduo, como também a legitimação da religiosidade. O 

registro das impressões de Lucas, colaborador na instituição, demonstra sua atitude 

proselitista e corrobora a legitimação da valorização do ritual de cura divina como prática 

terapêutica na comunidade estudada.   

 

Tem mais de três anos que estou aqui na comunidade e já vi muita coisa boa 
e ruim acontecer. Outro dia chegou aqui um rapaz, menor de idade, que foi 

encaminhado pelo Conselho Tutelar, e ele ficou mais de uma semana 

trancado em um dos quartos esperando passar a crise de abstinência. No dia 
que ele foi liberado, todo mundo já estava participando do culto, quando ele 

entrou com a cabeça baixa e sentou numa das últimas cadeiras da sala. Nesse 

dia, o culto foi uma benção. Todo mundo muito entusiasmado, orava em voz 

alta e louvava a Deus com as músicas que ensaiamos na semana. Antes de 
terminar o culto, o pastor chamou o novato para vir à frente e perguntou se 

ele queria ser tocado pelo Espírito Santo. Então, ele levantou a mão direita, 

segurou na cabeça, depois ungiu a testa do garoto com óleo e começou a orar 
e ordenar pela libertação da ação do demônio. [...] Ele começou a se 

estremecer e a se debater até que ficou inconsciente.27  

 

No universo que envolve a Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe”, foi 

possível constatar, durante os cultos, evidências de rituais de cura divina, por meio de um 

olhar mais atento, que identificou os personagens pentecostais e suas respectivas atuações 

como terapeutas religiosos. Nesse caso, vale destacar o papel do presidente, do pastor e de um 

ex-aluno, que atua há mais de quatro anos como colaborador na referida instituição. As 

evidências demonstram que estes atores sociais exercem um tipo de liderança carismática, 

confirmando suas experiências de cura por meio de práticas proselitistas, como também foi 

possível perceber, a manifestação do dom de falar “línguas estranhas” durante os cultos. 

                                                
26 Trabalho apresentado na XXII Reunião Brasileira de Antropologia, no Fórum de Pesquisa “Quando 

religião e busca de saúde se cruzam”.  Brasília, 15 a 19 de julho de 2000.  No prelo para ser publicado 

na Revista Tomo, Mestrado em Ciências Sociais da UFS. 

 
27 Material transcrito da narrativa de Lucas em 18 nov. 2009. 
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Nos rituais de cura divina, as relações sociais que se estabelecem entre sacerdotes, 

fiéis e a comunidade de crentes que buscam a cura são intensas. O processo ritualístico 

envolve a experiência do saber específico do sacerdote, da comunidade, e a experiência que o 

doente tem da própria doença, refletindo na convicção que os envolvidos têm do sucesso 

alcançado naquilo que é solicitado durante os rituais. O ritual de cura divina reforça o 

processo de legitimação, posto que, os cultos são praticados de forma contínua e reiterados, 

com a finalidade de fortalecer os símbolos religiosos e aumentar o seu alcance nas práticas 

religiosas.  

Sobre os rituais de cura divina Geertz compreende que, “o grupo ao praticá-lo – e isso 

é feito rotineiramente em todos os cultos –, o faz com o propósito de auto fortalecimento para 

ampliação de espaços no interior do campo religioso” (GEERTZ, 2008, p. 73). Ou seja, o 

ritual primitivo em si já tem o objetivo de reafirmar as convicções do grupo.  

No meio pentecostal, onde o ritual de cura tem papel destacado, exatamente por 

preencher os requisitos estabelecidos no tripé que envolve a cura descrita no texto, O 

feiticeiro e sua magia, do antropólogo Lévi Strauss (o fiel que acredita poder ser curado, o 

líder carismático que acredita no Deus que derramará poder, e a comunidade que compartilha 

a essência do pensamento dos dois), também é um ambiente propício para introduzir uma 

pregação proselitista como parte do apelo de conversão. Por meio da linguagem oral, os 

líderes desse grupo procuram atingir as estruturas emocionais dos indivíduos, oferecendo-lhes 

soluções aos estados de tensão frente à situação limite. 

A utilização das práticas pentecostais é recorrente no enfrentamento de doenças e 

situações de difícil controle e solução. Nessa perspectiva, reforça-se a ideia do 

pentecostalismo como um movimento que pretende dar alento e rumo aos que nele crêem. Os 

cultos e as práticas pentecostais, desenvolvidos na Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem 

de Sergipe”, são representados por um conjunto de manifestações orais, cânticos, orações, 

apelos e testemunhos, para exaltação do sobrenatural.  Percebe-se, no contexto de 

possibilidades de contato com o sagrado, que o drogadicto busca a solução do seu problema 

na adesão às práticas religiosas pentecostais ofertadas, por acreditar na intercessão do 

sobrenatural, materializada na Comunidade Terapêutica.  

As narrativas dos atores sociais corroboram com as explanações dos autores citados 

acima sobre os rituais e cultos, conforme explicitado a seguir: “Os cultos têm orações, o 



46 

 

 

pastor dá conselhos, e quem não quer conselho, ele dá a bíblia. No culto, tem a parte da cura 

divina e ocorre pela manhã e depois do jantar”.28   

Os moldes do pentecostalismo são compatíveis com o enfrentamento da drogadicção, 

legitimam, pois, a constituição dessa comunidade acolhedora, que difunde o sagrado como 

salvação e a ideia de que o poder de vencer as adversidades se opera por meio da fé divina e 

da confiança em que as intempéries têm um sentido maior, sempre em prol do bem. A 

respeito dessa temática, Mariz enfatiza que,  

 

[...] a fé na providência divina e num plano de Deus específico para cada 

indivíduo é muito enfatizada no pentecostalismo e desenvolve nos seus fiéis 

o sentimento de que os acontecimentos irracionais e sofrimentos da vida têm 
um sentido e obedecem a uma lógica maior, em que o bem sempre vencerá. 

(MARIZ, 1996. p, 175). 

 

A Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” se caracteriza pela adoção 

desse conjunto de crenças e de práticas pentecostais, como um sistema de possibilidades de 

proteção e acolhimento às pessoas que buscam, no tratamento religioso, o suprimento de suas 

necessidades vitais frente à doença e, sobretudo, um sentido para suas vidas, em que a religião 

exerce um papel terapêutico e salvador.  

A utilização de práticas terapêuticas religiosas na Comunidade “Desafio Jovem de 

Sergipe”, remete-nos ao entendimento de Terrin sobre as religiões, quando afirma que estas  

 

[...] não somente se dão conta da força negativa da doença, mas também 

arrogam para si “funções terapêuticas” [...] as religiões são também decisões, 
atos de fé, são experiências vividas na primeira pessoa do singular ou do 

plural, com uma forte carga propositada e também emotiva. E esse estatuto 

do mundo religioso deve ser reconhecido pelos estudiosos das religiões 
como fundamental e insubstituível para a própria essência da religião. 

(TERRIN,1998, p. 196 e 47). 

 

Percebe-se, claramente, na ideia teórica defendida por Terrin, que a religião, seja 

pentecostal ou não, é um remédio contra a força negativa da doença. 

O modelo de comunidade estudada utiliza-se de práticas religiosas de forma 

terapêutica. A religião se afigura como um instrumento para a sobrevivência em face de 

situação limite causada por uma doença, que desafia a biomedicina e atrai a busca incessante 

                                                
28 Material transcrito da narrativa de Isaías em 28 nov. 2009. 
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da cura por meio do sobrenatural, cujos símbolos e crenças religiosas sugerem modos de 

atrelamento do indivíduo a um novo mundo, dotado de sentido para a vida.  

A religião disponibiliza recursos espirituais e sociais de reestruturação, como 

ocupação do tempo livre em trabalhos voluntários, atendimento “psicológico” 

individualizado, valorização das potencialidades individuais, nova rede de amizades, coesão 

do grupo, apoio dos líderes religiosos e a formação de uma “nova família”. Ela é utilizada 

como prática terapêutica, na medida em que se comporta como um instrumento de 

solidariedade em detrimento dos desequilíbrios, tida, portanto, como provedora de sentido 

para a vida. 

 

2.3 “Desafio Jovem de Sergipe” - Um olhar etnográfico  

 

 

O propósito deste estudo é compreender a utilização de práticas religiosas no 

tratamento da drogadicção a partir do conceito cultural de religião que pode atuar como um 

sistema de símbolos, traduzidos no contexto das narrativas dos atores envolvidos no 

fenômeno e sobre o que as narrativas têm a dizer sobre doença, saúde, cura, ritual e 

religiosidade.  

A investigação na busca dessa compreensão se desenvolveu através de 12 entrevistas, 

realizadas dentro do contexto da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. Foram 

entrevistados o presidente e a psicóloga da entidade, na condição de informantes-chave da 

pesquisa; oito dependentes químicos em recuperação, na faixa etária de 22 e 36 anos; e dois 

agentes terapeutas, um pastor e um coordenador. O presidente e a psicóloga apresentaram 

material impresso com informações detalhadas sobre a programação diária e o sistema de 

funcionamento da instituição, e ainda, por meio de entrevista informal, disponibilizaram 

algumas informações sobre o comportamento dos drogadictos, bem como, os resultados 

decorrentes do tratamento na referida comunidade.  

A Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” é uma entidade filantrópica 

constituída em 15 de janeiro de 1997. Situada no povoado Rio das Pedras, município de Areia 

Branca, tem por objetivo acolher pessoas com dependência química, ofertando apoio 

psicológico, atividades ocupacionais, de limpeza e manutenção do ambiente, atividades 

esportivas e a possibilidade de práticas religiosas pentecostais. Ela privilegia a espiritualidade 

como fator fundamental na recuperação dos drogadictos e possibilita a mudança de 

comportamento a partir da convivência entre pessoas que vivenciam situações semelhantes.  
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Sua instalação física é mantida em um pequeno sítio, que conta com uma casa ampla 

em estado de conservação precário. Possui uma sala de estar, com dois sofás e uma televisão. 

Em seu interior, encontram-se cinco dormitórios, cada um com quatro camas do tipo beliche e 

capacidade para acolher oito alunos. Também possui dois banheiros, um situado ao lado da 

sala de visitas e outro no final do corredor, depois dos quartos e, junto deste, uma área que 

serve como copa, contendo uma pia, uma geladeira e uma mesa pequena com quatro cadeiras. 

 A cozinha e o refeitório ficam na parte externa da casa, a uma distância de 

aproximadamente cinco metros, em um galpão coberto com telhas de amianto. A cozinha 

possui um fogão industrial e um armário com várias panelas, pratos, talheres e recipientes 

plásticos. Existe também um armário fechado com cadeados onde são armazenados os 

alimentos e os produtos de limpeza. No refeitório, estão distribuídas dez mesas, cada uma 

com quatro cadeiras, um balcão para dispor os alimentos prontos para servir e uma televisão. 

 Numa distância de aproximadamente dez metros da casa, situa-se outro galpão, de 

proporção menor, para realização de atividades ocupacionais e cursos profissionalizantes. No 

sítio, ao lado da casa, também há uma capela de orações, para que os alunos possam se reunir 

diariamente e assistir aos cultos. Atrás da capela, há um espaço cercado onde os alunos 

plantam abóbora, quiabo, macaxeira e algumas hortaliças para o consumo na própria 

comunidade. 

A história de vida do idealizador e presidente da comunidade imprime uma “teia de 

significados”. Ele é um brasileiro nascido em Aracaju, capital de Sergipe. Teve uma infância 

feliz, sob a tutela de seus avós maternos, no município de Itaporanga D‟Ajuda, até seus dez 

anos de idade, quando, por força judicial, passou a residir com a mãe, o padrasto e dois 

irmãos. Sua adolescência, ao lado da mãe biológica, foi marcada por maus tratos, revolta, 

ódio, rancor, vingança e agressividade, sendo, portanto, considerado, de acordo com suas 

palavras, a “ovelha negra da família”29.  

Aos treze anos de idade, por “curiosidade, desajuste familiar e más amizades”, 

começou a usar drogas na ilusão de que elas deixavam as pessoas extrovertidas e resolviam os 

problemas. Foi excluído do serviço militar, por utilizar maconha, e passou um bom tempo na 

marginalidade, em contato frequente com traficantes, consumindo outras drogas, além das 

injetáveis. Cometeu delitos, na intenção de comprar tais substâncias, para nutrir o vício, viveu 

nas ruas, dormiu em marquises, sendo detido, diversas vezes, pela polícia.  

                                                
29 Expressão transcrita do relato do ator social. 
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De pequenos delitos chegou a se tornar um traficante “bem sucedido”. Nessa trajetória 

delituosa, foi preso pela Polícia Federal, recolhido à penitenciária e sentenciado a seis anos de 

prisão em regime fechado. Preso e acuado, entre a facção que o queria como líder do grupo de 

detentos e a busca pela liberdade, no intuito de conseguir benefício judicial, passou a 

frequentar as reuniões religiosas semanais, que ocorriam na penitenciária, oferecidas pelos 

grupos Espírita, Pastoral Carcerária e Evangélicos.  

Nesse contexto de diversidade de movimentos religiosos, o ator social relatou as 

impressões acerca do envolvimento com tais grupos:  

 

Parei para ouvir um pouco de Deus, mesmo sem estar nem aí para Ele, e 
fizeram um sarapatel de religião na minha cabeça: o grupo de espírita me 

dizia que eu tinha que passar por tudo aquilo e não reclamar para alcançar 

em outra encarnação uma vida melhor; o grupo de católico me levava uma 
vez por mês um padre para que eu me confessasse e eu dizia todo mês a 

mesma coisa a ele, e ele também me dava a mesma receita; o grupo 

evangélico me falava de um homem chamado Jesus que, inclusive, Ele tinha 
morrido por mim e que Ele tinha um grande plano em minha vida e, 

sobretudo tinha poder para salvar a minha alma do tão temido inferno. Como 

eu encarava a cadeia como um inferno, eu tinha muita dificuldade em 

acreditar que existisse um lugar pior do que aquele, de forma que eu não 
tinha em minha mente uma opinião formada sobre Deus, porém isso não me 

importava muito, eu só queria mesmo era que através da minha presença nas 

reuniões a justiça facilitasse para mim o livramento condicional.
30

  

 

Após enfrentar tais adversidades, o ator social recebeu liberdade condicional e, 

amparado pela família materna, ao retomar sua vida, deparou-se com dilemas do passado, os 

quais atraiam as tentações de praticar tráfico com antigo parceiro.  

Sua luta entre o “bem” e o “mal” se abranda quando ele decide aceitar o convite de 

uma missionária, da Igreja Assembléia de Deus, para participar de um retiro espiritual, na 

Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Recife”. A partir de então, já na condição de 

aluno da referida entidade, retomou os estudos e criou afinidade com um grupo religioso da 

Igreja Assembleia de Deus. Esse grupo proporcionou apoio emocional e o motivou a praticar 

sua retórica e desenvolver seus dons carismáticos em favor de pessoas com experiências 

semelhantes à sua. Desta maneira, utilizou-se das ações proselitistas, como parte do apelo de 

conversão, em busca do sucesso no tratamento da drogadicção. 

                                                
30 Narrativa do Sr. Joaldo Barreto. Material transcrito em 18 nov. 2009. 
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 A conversão e o envolvimento com as ações proselitistas proporcionaram ao ator 

social, não apenas a absorção de uma nova linguagem oferecida pela mensagem religiosa 

pentecostal, como também contribuíram de forma decisiva para que ele gradativamente 

tivesse o seu antigo ethos31 transformado por meio da absorção daquela linguagem.  

Esse novo estado é compreendido por Alves, como “[...] uma resposta a uma 

experiência de dor [...] um processo de assimilação do sofrimento a um novo esquema de 

significação que lhe dá sentido” (ALVES, 1979, p. 77-78). Nessa visão, quando o indivíduo 

passa pelo processo de assimilação de uma nova linguagem, ele estabelece novas fórmulas de 

enfrentamento do mundo, endossadas pelo seu novo ethos, como ocorreu com o entrevistado. 

Foi assim que o ator social lançou mão de sua experiência para, por meio das práticas 

proselitistas, atingir as estruturas emocionais de indivíduos em situação limite decorrente da 

drogadicção. O aprofundamento daquela experiência religiosa na Comunidade Terapêutica 

“Desafio Jovem de Recife”, culminou com a idéia de voltar à cidade de Aracaju e constituir, 

em 15 de janeiro de 1997, a Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, entidade filantrópica 

para acolhimento de dependentes químicos. Sua ação, em favor dos dependentes químicos, 

contribuiu de maneira significativa para o seu ingresso na política local, na condição de 

vereador do município de Aracaju no período de 2001 a 2004.  

Ainda de acordo com o relato do presidente da Comunidade “Desafio Jovem de 

Sergipe”, o encaminhamento dos drogadictos é feito por meio de uma triagem realizada em 

uma unidade de atendimento localizada na Rua Siriri, n.º 814 B, na cidade de Aracaju. Essa 

unidade oferece atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e 

das 14h às 18h, e adota um sistema de funcionamento composto por quatro fases: a primeira 

delas é a procura da entidade pelos familiares, acompanhados ou não do candidato. No caso 

do alcoolismo, ou outro tipo de droga, à exceção do crack, o candidato se submete a uma série 

de entrevistas com psicólogo, assistente social, capelão e, ainda, é submetido a uma bateria de 

exames (Hemograma completo, VDRL, HIV, sanidade mental e exame de pele). Essa fase, 

com duração de oito a quinze dias, se realiza com o candidato interno no centro de triagem. 

Vale ressaltar que, nessa fase, mesmo se tratando de uma entidade filantrópica, o 

candidato ou responsável necessita efetuar um depósito bancário em favor da instituição no 

valor de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e ainda assumir o 

compromisso de pagar o equivalente a um salário mínimo por mês até o final do programa de 

                                                
31 Ethos é “[...] o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticas [...] 

um conjunto de disposições e motivações [...]” (GEERTZ, 1989, p. 103 - 134). 
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tratamento32. De acordo com a narrativa do presidente da instituição, os valores 

correspondentes à taxa inicial de adesão sofrem, eventualmente, alguns ajustes por causa das 

condições econômicas das famílias dos drogadictos. Em seu depoimento ele argumenta que: 

“não é possível cobrar de uma mãe que não tem nem o alimento do dia para sua família.”33 E 

por esta razão, se faz necessário captar recursos por meio de outras instâncias. 

Durante a entrevista, o presidente da comunidade fez considerações sobre a 

dificuldade no gerenciamento de capitais e argumentou que a falta no repasse de verbas dos 

governos federal, estadual e municipal influencia a precariedade das instalações físicas e inibe 

a contratação de novos colaboradores.  

A respeito da questão financeira, registra-se que a subcomissão parlamentar de 

combate ao crack destina verba para comunidades que acolhem os dependentes químicos. No 

entanto, essas comunidades precisam ter habilitação jurídica e técnica para concorrer a esses 

recursos. No ano passado, foram destinados R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Fazenda 

Esperança, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Fazenda Mãe Natureza e R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) para Fazenda Bethesda.34   

A dificuldade apontada pelo representante da Comunidade “Desafio Jovem de 

Sergipe” é corroborada pelos responsáveis das demais comunidades visitadas: “Bethesda Casa 

de Misericórdia”, “Fazenda Mãe Natureza”, “Fazenda Esperança e Esquadrão da Vida”. Para 

eles, seriam necessários mais recursos para que suas comunidades pudessem atender a um 

maior número de pessoas diante da crescente demanda, sobretudo, quando as ações 

governamentais não atendem a contento.  

Sobre as ações governamentais registra-se a implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial em Sergipe (CAPS). Unidades de atendimento intensivo e diário aos portadores 

de sofrimento psíquico grave, constituindo uma alternativa ao modelo centrado no hospital 

psiquiátrico, caracterizado por internações de longa permanência e regime asilar. Os Centros 

de Atenção permitem que os usuários permaneçam junto às suas famílias e não utilizam 

práticas religiosas. No Estado, são trinta e uma unidades ao todo, sendo cinco especializadas 

                                                
32 Dados fornecidos pelo mantenedor da instituição em 18 nov. 2009. 

 
33 Expressão transcrita do relato em 18 nov. 2009. 

 
34 Fonte: http://enotícias.jor.br/tag;susana-azevedo, 23/01/2010, (acesso às 20h:17min). 

 

http://enotícias.jor.br/tag;susana-azevedo
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no atendimento de usuários de álcool e outras drogas, localizadas em Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro, Lagarto e Itabaiana.35 

 Em sequência, na fase seguinte da rotina adotada pelo programa de tratamento da 

Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, o candidato é enviado à Comunidade Terapêutica, 

no município de Areia Branca, e ingressa no programa propriamente dito. Nessa fase, com 

duração mínima de três meses, o candidato inicia de fato o tratamento, sendo considerado, 

portanto, “aluno em reabilitação”, passando a cumprir em regime de residente, a seguinte 

programação diária: o despertar, às 06h00, higiene pessoal, culto matutino, café da manhã, 

terapia ocupacional, almoço, silêncio para descansar, meditar e dormir, estudo bíblico, terapia 

em grupo e individual, lazer/esporte, jantar, reunião de partilha e toque de recolher às 21h 

15min.  

No período em que se encontra sob tratamento na comunidade, o aluno tem a 

possibilidade de participar dos cursos de pedreiro, motorista, carpinteiro, serralheiro, 

encanador e silkscreen. Com o apoio do corpo auxiliar que é composto por psicólogo, 

assistente social, capelão e ex-drogadicto, intensifica-se, além da terapia ocupacional, a 

utilização da linguagem religiosa, dando destaque à ação espiritual da fé na luta contra o mal.  

Na última fase do tratamento, os alunos são encaminhados ao centro de triagem da 

comunidade estudada, localizado na Rua Siriri, nº 814, na cidade de Aracaju. Neste centro, os 

alunos permanecem residentes podendo passar os finais de semana em casa de seus 

familiares, porém, mediante autorização. Por indicação terapêutica, continuam a obedecer às 

normas e aos horários definidos pela instituição. Essa fase consiste na integração dos 

dependentes no convívio familiar, ofertando-lhes apoio psicológico, estudos bíblicos, 

atividades ocupacionais e aconselhamentos pastorais. Os alunos podem sair em busca de 

inserção no mercado de trabalho, porém sempre acompanhados por outro interno que já tenha 

cumprido, pelo menos, quarenta e cinco dias, da quarta fase. Além disso, é obrigatório assinar 

um livro ata, registrando o destino e o horário do retorno.  

Quando ultrapassada a fase crítica da dependência química, a comunidade oferece aos 

indivíduos a possibilidade de receber os recursos espirituais e sociais, de reestruturação para 

suas vidas, por meio de uma nova linguagem cognitiva, considerada salvadora e libertadora – 

a linguagem religiosa. O relato apresentado indica que o objetivo dessa comunidade vai além 

                                                
35 Fonte: Jornal da Cidade - 23 de janeiro de 2011) http://www.webartigos.com/articles/3373/1/Centro-

De-Atencao-Psicossocial---Caps/pagina1.html#ixzz1Bt0ZYgZx (acesso às 15h:38min).  

 

 

http://www.webartigos.com/articles/3373/1/Centro-De-Atencao-Psicossocial---Caps/pagina1.html#ixzz1Bt0ZYgZx
http://www.webartigos.com/articles/3373/1/Centro-De-Atencao-Psicossocial---Caps/pagina1.html#ixzz1Bt0ZYgZx
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do tratamento da dependência química, ela também se ocupa com o acolhimento dos 

drogadictos, orientação, reabilitação e, até mesmo, a reinserção social.  

Como no “Desafio Jovem de Sergipe”, de igual modo, nas demais Comunidades 

Terapêuticas identificadas no Estado de Sergipe, a preocupação também é o acolhimento, a 

orientação, a reabilitação e a reinserção social dos drogadictos. Essas outras comunidades 

possuem um número variado de pessoas submetidas a esse tipo de tratamento. Contudo, não 

se distanciavam muito do quantitativo identificado no “Desafio Jovem de Sergipe”. 

Constatou-se que as comunidades, “Bethesda Casa de Misericórdia”, localizada no município 

de Itaporanga D‟Ajuda, e “Fazenda Esperança” localizada na cidade de Lagarto, albergavam 

em média quarenta drogadictos, número superior ao da Comunidade “Esquadrão da Vida” e 

ao da “Fazenda Mãe Natureza”, as quais contam com quinze e trinta e cinco drogadictos, 

respectivamente. O número de dependentes químicos submetidos ao tratamento em todas as 

comunidades pesquisadas não é irrisório ao ponto de ser ignorado. Ao contrário, é 

significativo para atestar a recorrência do fenômeno estudado. 

Constatadas as primeiras impressões da comunidade objeto deste estudo, a partir do 

relato de seu presidente e do material informativo disponibilizado, chegou o momento de dar 

início à pesquisa de campo, em busca da compreensão de como são utilizadas as práticas 

religiosas no tratamento da drogadicção na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, a partir 

da contextualização das ideias que os drogadictos e os terapeutas fazem da doença, da saúde, 

das terapias e, sobretudo, da religião como provedora de sentido para vida. 

Nesse viés, a psicóloga da entidade, foi designada como informante-chave, para 

acompanhar os trabalhos da pesquisa de campo, possibilitar o primeiro contato com os 

drogadictos submetidos ao tratamento e prestar as informações necessárias.   

Às oito horas da manhã do dia primeiro de dezembro do ano de 2009, após encontro 

com a psicóloga, ocorrido na unidade situada na Rua Siriri, nº 814 B, em Aracaju, iniciou-se 

uma viagem, em veículo próprio, em direção ao município de Areia Branca, onde se localiza a 

Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, para começar os trabalhos de campo.  

Com muitas expectativas e indagações em mente, durante o percurso de 

aproximadamente quarenta quilômetros, questionei sobre a idade, experiência profissional e 

afiliação religiosa da informante. A psicóloga informou que tinha 26 anos de idade e 

trabalhava na comunidade há cinco meses. Disse que, muito embora tivesse sido batizada na 

Igreja Católica, frequentava a Igreja Evangélica Quadrangular desde o ano de 2007. Informou 

que o trabalho que desenvolve no “Desafio Jovem de Sergipe” é a sua primeira experiência 

profissional com pessoas portadoras de dependência química. De acordo com sua visão, “os 



54 

 

 

drogadictos, são pessoas frágeis que precisam de um trabalho psicológico bastante intenso 

para fazer um resgate dos valores que perderam durante o processo que desenvolveu a doença. 

[...] Por isso, eu realizo todos os dias a terapia em grupo. E no caso dos recém chegados à 

comunidade, a recomendação é a terapia individual.”36  

A psicóloga informou que, naquele momento, enfrentava algumas dificuldades, em 

decorrência da redução do tempo para o tratamento dos drogadictos, atribuída às obras de 

reforma da sede da comunidade. Nesse período de reforma, por conta das limitações do seu 

espaço físico, a entidade, guardadas algumas exceções, limitou o período de permanência do 

aluno para três meses, quando, em circunstâncias normais, o programa propõe um período de 

nove a doze meses.  

No que se refere às exceções, a informante esclareceu que a entidade priorizou os 

alunos que estavam com o tratamento em curso antes do início das obras, que demonstraram 

interesse em colaborar com a reforma da referida instituição, executando tarefas de ajudante 

de pedreiro e de carpinteiro. Admitiu, inclusive, que alguns já haviam ultrapassado o período 

do tratamento.   

A notícia das obras de reforma na estrutura física do sítio onde funciona a 

Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” e da sua respectiva transferência provisória 

constituiu um novo fato: mudança de localização geográfica do objeto estudado e do espaço 

físico de funcionamento de suas atividades para outro, onde provisoriamente a comunidade 

estudada foi transferida. Dessa forma, coube ao bom andamento desta pesquisa, acompanhar 

as mudanças e dirigindo-se ao sítio localizado a 5 km do povoado Serra Comprida, município 

de Areia Branca, podendo verificar que de fato a comunidade estava em reforma.  

Foi constatada a presença de dois alunos que lá estavam exercendo mister de pedreiro, 

como prática das técnicas adquiridas por meio dos cursos profissionalizantes ofertados pela 

comunidade. Lá também estava um grupo de quatro pessoas que buscava informações sobre o 

tratamento. Essas pessoas se retiraram e reiniciou-se a coleta de novas informações para esta 

pesquisa de campo.  

Em relato, um dos alunos declinou que se encontrava em tratamento há 

aproximadamente um ano, e que colaborava como voluntário na realização das obras de 

reforma do sítio. Informou também que os demais alunos em tratamento estavam alojados, 

provisoriamente, no município de Itabaiana, em um prédio alugado, até que os trabalhos de 

                                                
36 Trecho extraído do relato da psicóloga em 26 nov. 2009. 
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reforma na estrutura estivessem completamente prontos
37

.  No sítio, somente se encontravam 

os alunos mais antigos no tratamento e que possuíam interesse em colaborar com as obras. 

Nesse contexto, foi imprescindível conhecer o novo espaço geográfico onde a 

comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” passou a funcionar temporariamente, suas 

instalações físicas e rotina.  

Na companhia da informante-chave, psicóloga da entidade, por volta das 9h da manhã 

foi possível conferir o trabalho desenvolvido no prédio alugado pelo presidente da 

comunidade estudada, situado na cidade de Itabaiana, localizada na rodovia federal - BR 235. 

Nesta visita, constataram-se as seguintes impressões físicas do imóvel: é composto por dois 

pavimentos, fora construído anteriormente para funcionamento de uma pousada, o acesso ao 

andar superior é por meio de escadas. O andar superior possui uma pequena sala de estar e 

dezesseis cômodos, cada um com banheiro privativo, uma TV, um aparelho receptor de sinal 

para antena parabólica, frigobar e tem capacidade para acomodar até três pessoas. Apenas um 

desses cômodos foi preparado e reservado para acomodar o interno em síndrome de 

abstinência. De acordo com a psicóloga, no período da síndrome de abstinência “o dependente 

químico fica muito violento e pode machucar tanto os outros alunos submetidos ao 

tratamento, como a si próprio.”38 

O pavimento térreo possui quatro quartos, dos quais, três estão equipados com um 

banheiro, uma cama e, assim como os outros cômodos, também possui TV, aparelho receptor 

de sinal de antena parabólica e frigobar. Um desses cômodos foi adaptado para funcionar a 

sala de atendimento psicológico. A área onde funcionava a recepção da pousada atualmente é 

destinada para funcionamento de uma espécie de mini-mercado, para os alunos ou familiares 

adquirirem produtos de higiene e limpeza pessoal. O espaço do restaurante foi adaptado para 

“capela de orações”, onde, segundo a informante, são ministrados diariamente cultos 

religiosos pentecostais. A lanchonete da antiga pousada foi transformada em habitação para o 

responsável pela vigilância interna e externa da comunidade. Atrás, na parte lateral do 

pavimento térreo, funciona uma cozinha industrial. Ao lado da cozinha, fora construído um 

galpão, bastante improvisado, destinado às refeições dos alunos. Na área dos fundos, em 

estado precário, funcionam a lavanderia, o almoxarifado, um salão de jogos e a sala de 

musculação. Na parte da frente do imóvel, que servia de estacionamento para os hóspedes da 

                                                
37 Vale salientar que a pesquisa de campo se processou tanto na sede oficial do “Desafio Jovem de 

Sergipe” que se encontrava desativada devido os serviços de reforma, como também e, principalmente, 

na sede provisória da referida comunidade. 

38 Trecho extraído do relato da psicóloga em 28 nov. 2009. 
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antiga pousada, atualmente, o espaço estava sendo utilizado para atividades esportivas, como 

voleibol e futebol, contudo, cumpre destacar que tais práticas ocorrem à margem da rodovia 

estadual, não descartando os riscos de acidentes e eventuais fugas de drogadictos insatisfeitos 

com a situação. 

O depoimento da informante-chave foi de extrema importância para registrar dados 

sobre o ingresso e o fluxo do aluno na comunidade; a ideia que faz sobre o estado de doença e 

a rotina terapêutica adotada. Ela também foi responsável pela indicação de alguns alunos que 

poderiam ser possíveis colaboradores com a investigação da utilização da religião como 

prática terapêutica de cura, de acordo com os critérios previamente estabelecidos para a 

escolha do público-alvo. 

 Sobre o ingresso e a quantidade de alunos, a informante relatou que: “precisa passar 

por uma triagem para ver o estado em que se encontra o dependente e a situação financeira 

familiar”. Disse que a responsabilidade da triagem era exclusivamente do presidente da 

entidade. Informou ainda que “a comunidade está acolhendo vinte e oito alunos, porém, neste 

novo local, há alojamento suficiente para comportar quarenta pessoas.” Informou ainda, que é 

impossível precisar o número de alunos submetidos ao tratamento na comunidade porque todo 

dia se apresenta um fato novo. “Tem dia que chega um, às vezes, dois em um só dia e, às 

vezes, nenhum. [...] Também tem aqueles que já estão prontos para ser liberados, e outros que 

não aguentam a rotina; alguns pedem para a família vir buscar e, outros, simplesmente 

fogem.”  

No que diz respeito às práticas terapêuticas aplicadas na comunidade, a informante 

esclareceu que no momento são oferecidos: “acompanhamento espiritual através de culto, 

acompanhamento psicológico e terapia ocupacional.” Disse também que, embora o programa 

de tratamento contemple o projeto “Vidas sim, drogas não”, que tem como objetivo a oferta 

de cursos profissionalizantes para os dependentes químicos, ainda não foi possível 

implementá-los em razão da comunidade está desprovida de espaço físico adequado à 

viabilização dos cursos por causa da reforma na sede. 

Indagada sobre a ideia que faz sobre o estado de doença, a que está submetido o 

drogadicto, a informante disse que entende como “um desequilíbrio amparado no tripé que 

envolve a base espiritual, o físico e o psicológico”. Para ela, “a cura da dependência química 

só é possível se a pessoa envolvida nesse estado de desequilíbrio estiver realmente consciente 

do problema e com vontade de mudar completamente sua vida e seus hábitos”. Esta narrativa 

encontra eco na tripla experiência relatada na obra O feiticeiro e sua magia, onde o xamã, o 

doente e o público se interagem e inicia um novo contexto, assim afirma:  
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Esta tabulação de uma realidade em si mesma desconhecida, feita de 
procedimentos e de representações é afiançada numa tripla experiência: a do 

próprio xamã que, se sua vocação é real (e, mesmo se não o é, somente pelo 

fato do exercício), experimenta estados específicos de natureza 
psicossomática; a do doente que experimenta ou não uma melhora; enfim, do 

público, que também participa da cura, e cujo arrebatamento sofrido, e a 

satisfação intelectual e afetiva que retira, determinam uma adesão coletiva 

que inaugura ela própria um novo ciclo. (LEVI-STAUSS, 1985, p. 207)  

 

Quanto à utilização de medicamentos, oferecidos pela biomedicina, a psicóloga 

informou que, “eventualmente utilizam tranquilizantes”, porém esses casos são bem 

específicos. Explicou, ainda, que, quando o drogadicto já estava fazendo um 

acompanhamento psiquiátrico e opta, também, pelo tratamento na comunidade, ele chega com 

as prescrições disponibilizadas pelo psiquiatra. “Só é possível a administração desse tipo de 

medicação em casos de emergência, para controlar sintomas”. Nesses casos, a comunidade 

conta com o apoio voluntário de um profissional da área de psiquiatria que fornece esse tipo 

de medicamento específico.  

Questionada sobre a adesão às práticas religiosas, a psicóloga informou que:  

 

Como faz parte das normas de ingresso, a adesão é de quase cem por cento. 

[...] às vezes, dependendo do estado de ânimo do aluno, no momento do 
culto, ele prefere ficar sozinho e fazer coisas do tipo: ver televisão, ouvir 

rádio ou desenhar”. A questão que envolve a adesão dos alunos na 

participação das práticas religiosas é um tema bastante discutido entre os 
terapeutas que atuam na comunidade. Eles entendem que para o sucesso da 

terapia, o aluno deve participar obrigatoriamente de todas as atividades 

propostas no programa de tratamento. Ocorre que nem todos participam 

assiduamente das atividades propostas no programa de tratamento. “Aqui 
temos o aluno problema. [...] Só este ano ele ingressou quatro vezes, [...] não 

participa de nenhuma atividade e ainda tumultua a vida dos outros alunos, 

incitando-os à fuga. (PSICÓLOGA DA COMUNIDADE). 

 

Quanto ao resultado da utilização das práticas religiosas, a entrevistada disse que não 

sabe responder com segurança. Contudo, entende que  

 

Mesmo que o aluno não se converta à religiosidade ofertada na comunidade, 

ainda assim, eles têm como possibilidade outra visão de mundo, porque se 

torna conhecedor da palavra de Deus que é imprescindível para auxiliar no 
tratamento de qualquer enfermidade, pois ela – a palavra de Deus – abre uma 

perspectiva de esperança. (PSICÓLOGA DA COMUNIDADE). 
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De acordo com a narrativa da psicóloga, vale salientar que, mesmo não havendo 

conversão à religiosidade ofertada na comunidade, a religião “abre uma perspectiva de 

esperança”. Nesse caso, é possível reconhecer a religião como um canal de acolhimento sem 

distinções, “como presença invisível, sutil, disfarçada, que se constitui num dos fios com que 

se tece o acontecer do nosso cotidiano. A religião está mais próxima de nossa experiência 

pessoal do que desejamos admitir.” (ALVES, 1979, p. 12).  

Outra questão mencionada durante esta entrevista foi sobre a reinserção do indivíduo 

na sociedade quando este se desliga do programa. A informante disse que, nesses casos, “ela 

só é possível através da inserção no campo de trabalho e o apoio incondicional da família para 

resgatá-lo. [...] Ocorre que, em muitos casos a dificuldade é produzida pela desconfiança e 

medo das possíveis recaídas” (PSICÓLOGA DA COMUNIDADE). Informou ainda que, na 

comunidade havia um acompanhamento sistemático com os ex-alunos e seus familiares, mas 

no momento este serviço está desativado. A prioridade da comunidade após a conclusão da 

obras de reforma é fazer o acompanhamento como previsto no programa de tratamento. 

Após as primeiras investigações em parceria com a informante-chave, realizaram-se 

dez visitações para entrevistar oito drogadictos em recuperação, com o objetivo de registrar as 

narrativas de suas experiências pessoais e compreender suas representações sociais sobre 

saúde, doença e utilização de práticas religiosas de forma terapêutica.  

Três dias passados da primeira visita, durante dez dias subsequentes, com a finalidade 

também de registrar as possíveis terapias aplicadas no tratamento do drogadicto, foram 

colhidos, na comunidade, todos os depoimentos propostos na pesquisa. Entretanto, para 

compor esta etnografia, além do material fornecido pelos informantes-chave, foram utilizados 

também depoimentos do coordenador da instituição, do pastor e de alguns drogadictos.39 

Dando continuidade à pesquisa de campo, foi investigada a rotina administrativa da 

comunidade, observado seu dia a dia e os cultos religiosos praticados. O despertar nessa 

instituição começa às seis horas da manhã com o soar de uma música religiosa que invade 

todo o ambiente até as nove horas. Enquanto alguns alunos realizam sua higiene pessoal, a 

equipe responsável pela cozinha prepara café da manhã para servi-lo a partir das sete horas. 

 Terminado o café da manhã, a equipe operacionaliza os serviços de limpeza da 

cozinha. Enquanto isso, outros alunos se dispersam entre os demais espaços da comunidade, a 

fim de realizar as tarefas de limpeza dos quartos, banheiros e, inclusive, das áreas comuns, 

atividades entendidas como ocupacionais, de acordo com o tratamento proposto. Percebeu-se 

                                                
39 Como já foi dito em páginas pretéritas, ao longo da pesquisa, foram utilizados nomes fictícios para os 

dependentes químicos submetidos ao tratamento na comunidade a fim de preservar o anonimato. 
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que todas as atividades ocupacionais são realizadas entre os dependentes químicos em 

recuperação em sistema de rodízio semanal entre seus pares. 

A partir das nove horas da manhã, os alunos são convidados a participar, 

opcionalmente, do momento de reflexão religiosa, geralmente dirigido pelo colaborador da 

instituição; neste caso, um drogadicto em recuperação, que optou após seu tratamento, em 

permanecer prestando serviços de auxiliar de pastor na comunidade. Este ator social vive na 

comunidade há mais de três anos e informou no caso de sua ausência ou impossibilitado de 

conduzir os momentos de reflexão religiosa, ele poderia ser substituído por algum candidato 

interessado. Sem alguém para substituí-lo, os encontros não se realizam, e os alunos passam a 

desenvolver outras atividades. Percebeu-se que a presença constante do coordenador na 

comunidade também contribui para manter a ordem e a rotina do grupo, sobretudo, durante a 

noite. 

Quando os alunos optam por não participar do momento de reflexão religiosa, eles 

podem ser atendidos individualmente pela psicóloga, que fica à disposição no horário das 9h 

às 12h, de segunda à sexta-feira. À tarde, o atendimento psicológico é viabilizado para o 

grupo das 15h às 16h. 

O almoço é servido pontualmente ao meio-dia e depois os alunos são liberados para 

descansar em seus quartos, praticar esportes (voleibol e futebol) ou participar das terapias de 

grupo com a psicóloga. Impreterivelmente às 17h30min é servido o café da tarde para todos 

os alunos da comunidade. Às 19h30min, o pastor40 inicia o trabalho espiritual com a 

realização do culto, que tem a duração de 1h e 30min de segunda a sexta-feira e, inclusive aos 

domingos, a partir das 15h, com a participação de visitantes e familiares.  

Os cultos são ministrados em uma sala grande com 30 cadeiras plásticas brancas, uma 

mesa voltada para os participantes e sobre ela um vaso com flores artificiais. Nem todos os 

alunos participaram do culto, porém os que compareceram se comportaram com muita 

motivação. Eles, com o apoio dos obreiros, iniciaram a reunião com cânticos variados por 

aproximadamente vinte minutos. Após os cânticos de louvor, o pastor Wilson se posicionou à 

frente dos participantes, ao lado da mesa central, que serve de apoio para a Bíblia Sagrada e o 

óleo. Assim iniciou a pregação: leu uma passagem bíblica pré-selecionada e ao seu término, 

relacionou temas da leitura proferida com situações da vida real de forma a motivar os 

presentes a louvar e agradecer a Deus as graças obtidas e a oportunidade de ser um 

“escolhido” para estar naquele espaço sagrado e não “em uma penitenciária”. Neste momento, 

                                                
40 O pastor Wilson José dos Santos é evangélico, tem 50 anos de idade, reside e trabalha na cidade de 

Itabaiana/Se e contribui com seu trabalho voluntário para a comunidade há mais de 10 anos.  



60 

 

 

os participantes interagem e repetem “Glória Deus” e “Aleluia”, enquanto o coordenador 

balbuciava uma oração em línguas estranhas. Em seguida, os cânticos foram retomados e o 

pastor concede a palavra para o aluno que queira dar seu testemunho de fé, ou compartilhar 

alguma experiência. Encerrado o culto, os dependentes químicos em recuperação se 

recolheram aos aposentos e os portões da comunidade foram fechados. 

A partir da descrição do culto realizado no “Desafio Jovem de Sergipe” foi possível 

perceber suas características pentecostais. A presença do pastor em determinados momentos 

do culto assumindo a figura de assistente, a palavra franqueada a todos para se manifestarem 

individual ou coletivamente, com entoação de cânticos, saudações e testemunhos.  

Os traços e a cadência dos cultos pentecostais realizados na comunidade estudada 

reforçam o que diz Waldo Cesar e Richard Shaull sobre o culto pentecostal: “a palavra falada,  

cantada, gritada, murmurada. Não fala apenas o pastor. Todos podem expressar-se de alguma 

forma, nos hinos, nos aleluias, na saudação aos irmãos, no testemunho – ou em línguas 

estranhas”. (CESAR & SHAULL, 1999, p. 67) 

 Os cultos são considerados pelos membros da comunidade como uma ferramenta 

essencial para aqueles que desejam livrar-se do problema da drogadicção, além de ser a porta 

de entrada para o contato com os símbolos sagrados.  No conjunto de eventos relatados na 

narrativa dos alunos, foi possível perceber que a participação nos cultos poderia ajudar a 

alcançar a cura de seus males, o que é reforçado por tal afirmação:  

 

[...] seus cultos, evangélicos ou não, praticamente batem só nesta tecla. 

Funcionam como prontos-socorros espirituais e como tais são procurados. 

Baseiam-se em promessas e rituais para a cura física e emocional, 
prosperidade material, libertação de demônios, resolução de problemas 

afetivos, familiares, de crise individual e de relacionamento interpessoal.  

(MARIANO, 1999, p. 09)    

 

Durante o dia, a comunidade conta com o apoio de um ex-aluno - um colaborador 

voluntário, uma psicóloga e com um estagiário da área de serviço social, que possui curso 

técnico de assistente terapêutico e atua como coordenador no horário das 7h às 15h. As 

atividades por ele desempenhadas são: a separação das quantidades diárias de alimento que 

deverão ser utilizadas nas refeições; monitoramento e controle dos medicamentos, das tarefas 

de limpeza e conservação do ambiente; organização e manutenção de um ambiente 

harmonioso para evitar conflitos entre os alunos. 

Vê-se que, por conta das limitações da sede provisória – falta de espaço físico para o 

lazer e da precariedade de suas instalações físicas – o presidente da comunidade, viu-se 
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compelido a reduzir o período de tratamento e estadia para apenas 03(três) meses. Esta 

medida repercutiu desfavoravelmente entre terapeutas e os alunos interessados na proposta de 

recuperação da entidade. Segundo o pastor que lidera as atividades religiosas, “é pouco tempo 

para a pessoa que sofre de dependência química limpar o organismo e ainda absorver a nova 

linguagem que está sendo ofertada”.41  

De acordo com o relato do coordenador, face às limitações físicas da sede provisória, a 

comunidade mantém contrato de locação com um clube privado, situado no município de 

Itabaiana, para que os alunos possam frequentá-lo, com privacidade, todas as segundas-feiras. 

Os alunos que manifestam interesse em participar do lazer são transportados em veículo 

próprio da entidade e em companhia do coordenador. Lá, podem desfrutar de banho de 

piscina, praticar esportes e jogos em geral. 

Cumpre registrar que, quando a Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” funcionava 

no sítio, no município de Areia Branca, somente aceitava pessoas do sexo masculino. Com a 

transferência para a sede provisória, que tem dois andares, o presidente da comunidade, em 

atenção aos apelos de familiares, passou a aceitar pessoas do sexo feminino, em número de 

três, que ocupam os quartos do pavimento térreo, deixando os alunos do sexo masculino no 

andar superior. Dentre as três alunas, uma chegou à comunidade há duas semanas, e as outras 

duas há pouco mais de um mês. Os homens entrevistados possuem tempo de internamento 

variado, conforme adiante demonstrado.  

Vale salientar que nem sempre os alunos convivem em ambiente harmonioso. Os 

conflitos se instauram na comunidade em decorrência da falta de empatia entre os alunos 

alojados num mesmo quarto, quando ocorrem fugas, ou em caso de ingressarem na instituição 

com algum tipo de droga. Nos casos de falta de empatia, os alunos são substituídos como em 

um sistema de rodízio, até ocorrer afinidade e boa convivência. Nos demais casos, a 

comunidade convoca a família para deliberar sobre a permanência do interno no tratamento.  

A partir dessas informações, evidencia-se a presença de padrões hierárquicos de poder, em 

que os dependentes químicos precisam se submeter às regras da comunidade e às 

determinações dos terapeutas.  

Esta etnografia permitiu registrar o universo que envolve a utilização de práticas 

religiosas no tratamento da drogadicção promovendo o diálogo entre os referenciais teóricos 

da Sociologia da Religião e da Antropologia da Saúde a partir das narrativas dos atores sociais 

                                                
41 Expressão transcrita do relato do ator social em 26 jan. 2010. 
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sobre doença, saúde, cura, ritual e religiosidade. Esse registro não toma a narrativa das 

pessoas envolvidas no processo terapêutico da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” 

como interpretação da realidade, mas como um reflexo da realidade observada. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE DOENÇA, TERAPIA E RELIGIÃO 

 

 

A Teoria das Representações Sociais operacionaliza conceitos para trabalhar com o 

pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade. Parte da premissa de que existem 

formas diferentes de conhecer e de se comunicar, e define duas delas: a consensual e a 

científica, cada uma gerando seu próprio universo. O universo consensual seria aquele que se 

constitui principalmente na conversação informal, na vida cotidiana, enquanto o universo 

reificado se cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia 

interna. As representações sociais constroem- se mais freqüentemente na esfera consensual.  

A representação provém da ação e da comunicação e a elas retorna no “poder das 

idéias” de senso comum, e de como se transformam idéias em práticas.  Em síntese, ela se 

preocupa em compreender como o tripé grupos/atos/ideias constitui e transforma a sociedade. 

É em função das representações (e não necessariamente das realidades) que se movem 

indivíduos e coletividades. Saber como se formam ou como operam essas representações – 

onde se misturam a um só tempo o pensamento primitivo, senso comum e ciência – tece a 

trama da discussão apresentada sobre doença, terapia e religião.  

Os efeitos das atividades e das experiências na vida das pessoas estão imbricados em 

uma ampla rede de significados coletivos e de valores. Nessa “teia de significados”, o 

processo que envolve o fenômeno da utilização de práticas religiosas no tratamento da 

drogadicção na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” é parte de um contexto 

sociocultural amplo e requer a compreensão de determinadas categorias de pensamento. Por 

essa razão, no desenvolvimento desta pesquisa, procurei identificar no quadro de narrativas 

dos atores sociais, a ideia que estes têm sobre doença, saúde, ritual e, inclusive, sobre as 

terapias adotadas na comunidade.  

Sobre as terapias utilizadas na comunidade, o coordenador se manifestou dizendo que 

o trabalho inicial era focado na problemática de cada aluno: 

 

Focamos na problemática: o que fez com que eles entrassem para o mundo 

das drogas, [...] como era o relacionamento com os pais, a infância, o estudo, 
os amigos e fazemos um mapeamento da vida de cada um deles. [...] 

conversamos com o pastor sobre cada interno para que ele possa fazer o 
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trabalho espiritual focando na problemática. (COORDENADOR DA 

COMUNIDADE).  

 

Para os alunos recém-chegados, nos primeiros dias, a psicóloga e o pastor fazem um 

acompanhamento sistemático e individual. Uma semana depois, estes alunos participam, 

obrigatoriamente, das terapias ocupacionais como limpeza e manutenção da área ocupada, 

bem como, a elaboração da comida. De acordo com Berger e Luckman (1990), o ser humano 

tem de estar continuamente se exteriorizando na atividade sujeita ao hábito, que fornece a 

direção e a especialização que faltam no equipamento biológico do homem, aliviando assim o 

acúmulo de tensões resultantes dos impulsos não dirigidos. Em face de um problema, 

enquanto as rotinas da vida continuar sem interrupção acabam por ser aprendidas como não 

problemáticas. As rotinas e a religião praticadas na comunidade são produtoras de campos de 

significação.  

Nessa fase, além das rotinas pré-estabelecidas, os alunos também vão se ocupando 

com as reuniões para estudo bíblico, aula de música, terapia de grupo com a psicóloga e com 

a participação nos cultos. Esse conjunto de atividades são terapias que buscam prestar 

assistência física, psicológica e espiritual aos dependentes químicos. Nesse contexto, observa-

se que a presença da religião no rol das atividades desenvolvidas pela comunidade reforça seu 

caráter terapêutico na medida em que proporciona acolhimento, o que por si só já representa 

uma “assistência”, conceito fortemente relacionado com a religião, que se afigura como um 

ajuda terapêutica.  

Segundo Aldo Terrin,  

 

O próprio termo Therapeuein, com seus correlatos, que significa “assistir”, 
era um termo eminentemente religioso, pois indicava a assistência e ajuda 

prestada aos doentes com elementos naturais transformados em remédio na 

concepção hipocrática, mas depois indicava também o serviço e a assistência 

prestada pelos deuses às pessoas doentes (TERRIN, 1998, p. 236).   

 

Trechos das narrativas dos atores envolvidos, nesta pesquisa, ressaltam a utilização da 

religião de forma terapêutica, bem como, sua atuação como uma espécie de remédio “natural” 

reconhecido como essencial no tratamento da doença. Destaca-se que, não somente para a 

Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, objeto deste estudo, mas igualmente para as 

demais comunidades identificadas que utiliza a religião como prática terapêutica, tal prática se 

impõe como primordial na cura da drogadicção; doença que causa desequilíbrio e desordem.  
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A ideia do estado de doença aprendida na fala do coordenador traduz desordem, 

anormalidade ou limitação. De acordo com sua narrativa, “é algo que deixa a pessoa 

impossibilitada de realizar suas atividades. [...] É como se sentir preso e não estar em seu 

estado normal. Tudo fica fora de ordem. A pessoa fica sem casa, sem trabalho, sem família, 

sem identidade”. O ator social ressalta que é importante não somente o trabalho da psicóloga, 

mas, sobretudo a prática religiosa dentro da comunidade porque, segundo ele, “os 

dependentes químicos chegam atordoados e os primeiros dias são os mais críticos, alguns 

deles acordam sem ânimo, com vontade de usar drogas, de sair por aí. [...] Mas, é nas 

mensagens do culto que eles recuperam o ânimo”.42  

Essa assertiva reforça a importância da religião no tratamento da drogadicção, haja 

vista que, diante da situação limite causada por essa doença, o sagrado torna-se instrumento 

de transcendência em busca da salvação. Segundo Geertz, (2008), a força de uma religião ao 

apoiar valores sociais, bem como as forças que se opõem à sua compreensão, são ingredientes 

fundamentais.  A religião neste contexto representa o poder da imaginação humana de 

construir a realidade na qual, os acontecimentos não estão apenas lá e acontecem, mas tem um 

significado e acontecem por causa desse significado.  

Para o coordenador da comunidade, a terapia “é muito importante porque tem um 

estágio que o usuário não consegue parar, ele não raciocina; então, ele precisa do tratamento 

psicológico e espiritual. [...] o pastor não é psicólogo formado, mas faz esse trabalho de 

orientação”. O entrevistado argumenta ainda que: “é somente através da palavra de Deus que 

é possível sair daquela situação de fundo do poço e adquirir novos valores”. Vê-se, portanto, 

que as terapias desenvolvidas na comunidade atuam como um complemento uma da outra, ou 

seja – a terapia psicológica, ocupacional e religiosa. Contudo, de acordo com a visão do 

entrevistado, a terapia religiosa possui um caráter mais relevante, principalmente, para os 

casos de difícil tratamento. Segundo ele, 

  

[...] quando o paciente chega ao estágio de surto é preciso utilizar os 
remédios, o tratamento psicológico e a prática religiosa que ajuda em 

noventa por cento. O culto é a parte mais importante. [...] Na oração de cura, 

o pastor tem muita autoridade e expulsa os espíritos maus. Ele unge os 

doentes com óleo, enquanto os doentes pedem para ser tocado pelo Espírito 
Santo. [...] Os alunos começam a perceber que existe algo maior do que eles, 

que é Deus. Eles chegam totalmente destruídos, sem nenhuma esperança, e 

com o tratamento, tudo muda. Deus se torna uma esperança 
(COORDENADOR DA COMUNIDADE).  

                                                
42 Relato do coordenador do “Desafio Jovem de Sergipe” transcrito em 02 jan. 2010. 
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No entanto, a drogadicção é uma doença peculiar, ou seja, o drogadicto em tratamento 

e mesmo após o tratamento nunca estará completamente curado, e sim, sempre em estado de 

recuperação e vigilância com as “recaídas” que, segundo o coordenador, ocorrem 

frequentemente. “É difícil dizer que não haverá recaída, porque para quem veio de uma vida 

de drogas, três meses de tratamento é muito pouco, só serve para tirar essas pessoas do 

convívio social, familiar e impedir que algo danoso possa ocorrer com os mesmos”. 

 Tal assertiva reforça que a redução do período fixado pelo programa compromete o 

tratamento, no entanto, ainda assim, a comunidade oferece esse paliativo, porque três (03) 

meses são considerados como um tempo mínimo para o processo de desintoxicação e 

possibilidade de encontro com uma nova perspectiva para sua vida por meio da absorção de 

uma linguagem religiosa. Independente do tempo que o aluno fica sob os cuidados da 

comunidade, o programa de tratamento também se propõe a ressocialização do indivíduo que 

deixa a comunidade. Perceba o que diz o coordenador:  

 

Primeiramente a família tem que mudar radicalmente [...] a verdade é que 

eles teriam de mudar de ambiente, de amizades, deve continuar com o 
trabalho terapêutico com auxílio de um psicólogo, e também, se manter fiel 

na igreja. [...] Para o dependente químico é muito difícil, por causa do 

preconceito (COORDENADOR DA COMUNIDADE). 

 

Serge Moscovici (2009) aproxima-nos do universo das representações sociais e nos 

faz refletir sobre o modo como agimos em nosso cotidiano, mediados pela linguagem. Na 

Sociologia e na Antropologia, os temas ou análises temáticas expressam uma regularidade de 

estilo, uma repetição de conteúdos que foram criados e preservados pela sociedade. Contudo, 

a noção de tema indica que a possibilidade efetiva de sentido vai sempre além daquilo que foi 

concretizado pelos indivíduos, ou realizado pelas instituições. As impressões dos alunos sobre 

a ideia de doença, de saúde e da utilização das práticas terapêuticas adotadas pela comunidade 

no tratamento da drogadicção foram colhidas no recorte das entrevistas, e foi possível 

identificar as categorias socioantropológicas de análise trazidas à baila para a compreensão do 

fenômeno estudado. 

O aluno Marcos está em tratamento no programa da Comunidade “Desafio Jovem de 

Sergipe” há um mês. Ele tem 22 anos de idade, segundo grau completo, é instrutor da área de 

informática e considera-se evangélico. Segundo ele, residia no município de Tobias Barreto 

quando, aos 17 anos, teve seu primeiro contato com a maconha. Disse que, por conta da 
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preocupação que seus pais tinham com as amizades e as possibilidades do vício, com 18 anos 

foi morar na companhia de seus tios em Aracaju.  

Contou que há dois anos utiliza crack e que o agravamento da sua dependência 

química deu-se em razão de uma grande decepção, causada por traição e roubo praticados por 

seu ex-sócio na escola de informática. Após esta decepção, ele contou que antes de completar 

18 anos já estava utilizando cocaína a ponto de se tornar traficante: “[...] na verdade eu não só 

consumia, também vendia [...] antes de conhecer o mundo das drogas, a única doença que 

tinha era gripe” (ALUNO MARCOS). Quando criança, todas as vezes que adoecia, por conta 

de qualquer mal estar, a mãe procurava primeiro um médico. Sobre o estado de doença, o 

entrevistado afirmou mais:  

 

[...] é fruto dos deslizes do ser humano. A pessoa para ser saudável tem que 

trabalhar, praticar esporte e descansar [...] durante a minha infância e 
adolescência eu sempre fui saudável [...] agora eu vivo doente e fraco. Aqui 

existem pessoas do mundo das drogas, todo mundo é perigoso, eu mesmo já 

fiz e já mandei fazer arte com outras pessoas [...] brigar, matar, pegar com 
pedaço de pau [...] aqui tem pessoas com vários homicídios nas costas 

(ALUNO MARCOS).
43

 

 

Tratar a concepção de doença enquanto fruto de desequilíbrio na vida de uma pessoa 

foi o posicionamento de Aldo Terrin, que defende a ideia de que “é totalmente lógico que a 

doença como mal, ou melhor, como a concretização física e “determinativa de um mal”, entre 

no contexto das religiões e defronte-se com o problema da vida e do seu significado. (1998, 

p.194)  

O aluno Paulo é natural de Caitité, município da Bahia, tem 36 anos de idade, cursou o 

terceiro grau incompleto e é torneiro mecânico. Considera-se católico não praticante. Está em 

tratamento no programa da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, há noventa dias, sendo 

esta a sua sexta internação. Em seu depoimento, afirmou que, essa é a segunda comunidade 

evangélica que trata do seu problema com a drogadicção. Disse que a dependência química é 

decorrente do crack, e que a trata como doença “do ainda”, “[...] se você ainda não vendeu os 

móveis da sua casa e continuar usando crack, você ainda vai vender [...] se você ainda não foi 

internado, é porque ainda vai ser [...] se você continuar usando o crack você ainda vai 

adoecer” (ALUNO PAULO). 

                                                
43  Material transcrito em 12 jan.2010. 
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 Segundo o entrevistado, a droga leva a pessoa a três possibilidades: “cadeia, clínica e 

cemitério [...] essa doença traz uma sensação ruim, vontade de morrer, querer matar. É obra 

do diabo. É uma disputa entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal [...] a doença é coisa do 

demônio” (ALUNO PAULO). Essa representação social da doença corrobora com o 

entendimento de Terrin (1998), que apresenta a idéia de que “a doença é fruto dos espíritos 

malignos, é obra do diabo, é fruto do pecado, vem da possessão, remonta ao grande monstro.” 

(TERRIN, 1998. p. 157) 

Ainda sobre as referências acima destacadas, foram registrados trechos da entrevista 

do aluno Zaqueu44, natural da cidade de Aracaju. Ainda jovem, com apenas 14 anos, 

experimentou seu primeiro cigarro de maconha, e desde então, não apenas aumentou o 

consumo desta substância, como passou a consumir cocaína e depois o crack. “Aí foi minha 

desgraça mesmo. Porque quando eu não fumava o crack, eu tinha muita dor no estômago e 

minha cabeça zumbia o tempo todo e eu ouvia a voz” (ALUNO ZAQUEU). Ele está 

submetido a tratamento na comunidade há um mês e vinte dias. Sobre seu estado de doença, 

ele disse que foi diagnosticado esquizofrênico pelo CAPS, e associa esse diagnóstico ao alto 

consumo de substâncias químicas. Há quinze anos consome substâncias psicoativas e já 

perdeu as contas de quantas vezes foi submetido a tratamento, e acrescenta o ator social: 

 

O mundo das drogas afetou minha saúde mental [...] eu tive uma crise 
emocional que me jogava debaixo dos carros, passei uma semana internado 

no hospital Santa Maria, tem dois anos que aconteceu isso [...] eu estava 

ultrapassando todos os limites [...] fiz minha mãe vender tudo e fiquei muito 

agressivo. [...] A dependência química é uma doença espiritual e também 
humana porque adoece o organismo [...] se eu não tivesse parado já estava 

em um caixão (ALUNO ZAQUEU).  

 

Os depoimentos acima destacados refletem que a doença representa uma fraqueza que 

abate o ser humano e limita sua existência. François Laplantine argumenta que doença é uma 

alteração relacionada a um desequilíbrio interno:  

 

A doença é ao mesmo tempo, uma advertência que faz supor uma infração 

(voluntária e involuntária), cometida, um apelo à ordem que exige uma 
reparação, uma injunção, para que se restaurem as relações da comunidade 

                                                
44 Zaqueu, identificado nesta pesquisa com código alfanumérico EFL29E, tem 29 anos de idade e sua 

família possui vínculos com a Igreja Evangélica Assembléia de Deus Madureira. Ele conseguiu 

terminar o 1º grau aos 16 anos de idade e, desde então, não prosseguiu com os estudos, tampouco se 

qualificou profissionalmente.  
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com ela mesma, já que foi posta em perigo pela doença de um só de seus 

elementos. (LAPLANTINE, 1991, p. 63). 

 

O estado de doença desafia a restauração da ordem física, moral e social, expõe o ser 

humano ao medo da dor, do sofrimento e da morte. Quando seu tratamento é complexo, 

percebe-se o apelo ao sagrado como um recurso a mais para fortalecer o indivíduo a vencer os 

perigos da doença. Sugere-se, então, que essas representações chancelam a utilização das 

práticas religiosas como forma terapêutica na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”.  

A drogadicção, caso não tratada, afigura-se uma doença incurável e fatal. Expõe o 

dependente a um desequilíbrio que deságua em situações limite, entre a vida e a morte. Além 

de desconfortos e sofrimentos físicos, torna o doente vulnerável a transtornos sociais e morais. 

O indivíduo pode morrer de acidente ou causar acidentes a terceiros, pode ainda morrer por 

ingestão de doses excessivas, por síndrome de abstinência, doenças oportunistas, infecções 

generalizadas, debilidade óssea ou até mesmo, em razão do estado de insanidade, causar 

morte ou violência a terceiros. O drogadicto não mede consequências para nutrir seu vício, 

chegando ao verdadeiro estado de desequilíbrio, como relatado pelos alunos entrevistados. 

A título de comparação, de igual modo, o depoimento do responsável pela 

Comunidade Terapêutica “Bethseda Casa de Misericórdia” situada em Itaporanga D‟Ajuda, 

pastor Eduardo Vieira Barros apresentou semelhança sobre a idéia de doença associada ao 

desequilíbrio físico e à influência de espíritos malignos.  

 

Tanto a doença física como a doença espiritual geram desequilíbrio. [...] O 

usuário de crack chega aqui com muitos problemas no estômago, com dores 

de cabeça e muito descontrolado emocionalmente. O médico sozinho não 

pode curar, porque a dependência química é coisa do diabo: [...] a pessoa 
fica vulnerável à ação de espíritos malignos (PASTOR EDUARDO).   

 

A narrativa do pastor Eduardo, missionário vinculado à Igreja Presbiteriana do Brasil, 

localizada à Rua São Cristóvão em Aracaju/SE, reforça a visão da doença como um 

desequilíbio vulnerável à ação de espíritos do mal, o que também foi referido na Comunidade 

“Desafio Jovem de Sergipe”. Observou-se, ainda que em ambas comunidades a religião atua 

de maneira complementar às terapias da biomedicina no enfrentamento da situação-limite 

vivenciadas pelos drogadictos em tratamento.  

Em relação à “Bethseda Casa de Misericórdia” diferentemente do “Desafio Jovem de 

Sergipe”, seu mantenedor não tem história pregressa de drogadicção e sempre teve vocação 
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missionária. Para ele, o adoecimento implica sofrimento e dor. O que corrobora com o 

entendimento de Duarte,  

 

[...] o que faz o essencial da “doença”, ou seja, a experiência de uma 

disrupção das formas e funções regulares da pessoa implica necessariamente 

o “sofrimento”, quer se o entenda no sentido “físico” mais restrito, quer se o 
entenda no sentido “moral”, abrangente, em que o estamos aqui empregando 

e que engloba, inclui o sentido físico. [...] Os investimentos antropológicos 

sobre “doença” ou “saúde” se concentram na oposição ao reducionismo 
biomédico, “procurando desconstruir, em múltiplas frentes, a arraigada 

percepção de uma naturalidade das experiências do adoecimento e de suas 

terapêuticas. (1998 p. 13 - 17). 

 

As transcrições acima reforçam a ideia de dependência química como uma doença que 

está associada à ideia de desequilíbrio e degradação física, moral e psicológica do indivíduo; 

situação limite, de difícil tratamento e recuperação. Tal dificuldade atrai a busca do 

sobrenatural através das práticas religiosas como terapia.  

Segundo Rubem Alves, é nestas situações, “quando a dor bate à porta e se esgota os 

recursos da técnica que nas pessoas acordam os videntes, os exorcistas, os mágicos, os 

curadores, os benzedores, os sacerdotes, os profetas e poetas, aquele que reza e suplica, sem 

saber direito a quem” (ALVES, 1986, p.11).  

Dessa maneira, em situações em que a esperança na biomedicina está mitigada diante 

da gravidade da doença, cujas tentativas de tratamento desafiam a ciência, registra-se a 

adoção de práticas religiosas como o caminho em busca da salvação, que não está dissociada 

a salvação no sentido espiritual, o que remete a perspectiva de Terrin sobre a cura 

representada pela recuperação da saúde. “Se Deus nos salva com a sua graça e a sua 

misericórdia, cura-nos com a força intrínseca da natureza e com os diversos remédios nela 

presentes, para que tudo se apresente como um dado concomitante e correlativo ao evento da 

salvação.” (TERRIN, 1998, p.186).  

O autor considera que a salvação e a saúde não estão dissociadas, nem tão pouco são 

conceitos distintos, separados da realidade social. Para ele, a “salvação não pode ser 

dissociada da saúde, não pode ser isolada dos contextos concretos em que se vive [...] não há 

distinção entre saúde e salvação: os dois pólos são complementares e faces da mesma 

experiência de vida” (TERRIN, 1998, p. 155 e 159).  

Para melhor compreender a relação entre doença e a visão religiosa, Terrin aponta que 

é necessário olhar para a cultura e para a religião do mundo antigo. Pois, “[...] as religiões do 
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passado e de modo particular também a tradição cristã, jamais dissociaram a própria missão 

de “salvação” da sua tarefa “terapêutica” (TERRIN, 1998, p. 151). 

No caso da comunidade estudada, tais práticas são adotadas em conjunto com outras 

intervenções terapêuticas, sobre as quais a psicóloga e o coordenador já prestaram 

informações. Assim, é fundamental destacar o depoimento dos alunos, Marcos, Paulo e 

Zaqueu sobre o tema.  

Marcos fez uso das práticas terapêuticas da biomedicina. “Minha mãe sempre me 

levava no Posto de Saúde e, antes de entrar para o programa de tratamento, fui ao psiquiatra 

para ele passar remédios para insônia” (ALUNO MARCOS). Sobre as outras intervenções 

terapêuticas, informou que cumpre rigorosamente o programa adotado pela comunidade e 

pontuou as seguintes impressões:  

 

Aqui, funciona como um presídio, mas a gente tem liberdade de sair. Não 

tem policiais armados, mas tem obreiro olhando. O obreiro é uma espécie de 

colaborador e conselheiro religioso, é a pessoa que conhece um pouco da 
Bíblia e vai colaborar para recuperação de todos [...] foram alunos e hoje 

estão comportados, aí trabalham como obreiros. [...] Os obreiros conversam 

com os alunos e ainda ajudam com a terapia ocupacional – limpeza da casa e 

elaboração das refeições [...] A melhor coisa, porque servem para distrair e 
não pensar em besteira [...] eu não participo do culto pela manhã porque 

estou ajudando com o almoço que é também uma terapia. Somente à noite eu 

participo do culto (ALUNO MARCOS). 

 

 Ainda sobre as terapias aplicadas, o aluno observou que a comunidade oferece 

tratamento psicológico e religioso. “O trabalho da psicóloga é muito bom. Quem não quer 

falar com ela vai fazer o lazer: vôlei, sinuca e futebol.” O trabalho da psicóloga é 

complementado com o trabalho do pastor e dos obreiros, o que confirma a utilização também 

das práticas terapêuticas religiosas. “Tanto faz a conversa com o obreiro, com a psicóloga ou 

com o pastor, o que eles querem é fazer a pessoa entender que não dá para viver no mundo da 

droga.” (ALUNO MARCOS) 

A utilização da religião no tratamento para o entrevistado imprimiu a ideia de 

limitação da biomedicina para lidar com a drogadicção frente à dificuldade e ao desfio para 

tratá-la. “Depois que eu comecei a usar o crack, a minha mãe pediu ajuda ao pastor para eu 

entrar nesse programa. Ela dizia que médico nenhum podia me tirar dessa vida, e que somente 

Deus poderia ajudar a me livrar desse mal”. Sua mãe, embora de formação católica, participa 

dos cultos realizados na comunidade nos dias de visitas. O entrevistado disse que para ela não 

importava a religião praticada, pois “o Deus é o mesmo para todo mundo. O importante é ter 
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fé e contar com Deus sempre. Até a caminho do médico tem que contar com Deus”. (ALUNO 

MARCOS).  

Em sua narrativa sobre os cultos realizados na comunidade, ele ressaltou certa 

peculiaridade: 

 

O culto durante a semana é muito diferente do culto de domingo. Tem pouca 
emoção, sabe. Eu acho que é porque nem todos descem para participar e não 

tem aquela música ao vivo, nem as famílias podem participar porque a 

maioria vive em outras cidades. [...] nos domingos é uma benção mesmo, as 
famílias que vêm visitar podem participar e até as pessoas que vivem por 

perto. Tem gente que fica o tempo inteiro orando e louvando. Tem muito 

aluno que é tocado [...] eles choram muito; [...] depois eles ficam assim 

entendendo melhor a situação deles e ficam mais amigos, conversam 
querendo participar mais da obra e ajudando os outros sendo mais 

companheiro (ALUNO MARCOS).45
   

 

Paulo está sendo submetido a tratamento para dependência química pela sexta vez em 

Comunidade Terapêutica Religiosa. Valorizou o tratamento proposto pela Comunidade 

“Desafio Jovem de Sergipe” e reconheceu como positivo o esforço de sua família para custeá-

lo. “O tratamento que faz na comunidade ajuda, [...] é um investimento que a minha mãe está 

fazendo, porque a casa tem muito a oferecer” (ALUNO PAULO). 

O entrevistado observou que dentre as terapias aplicadas, o tratamento contempla a 

espiritualidade, o trabalho e a rotina; entretanto, a terapia espiritual aplicada é a mais 

importante para ele, pois “se o aluno acompanhar as normas da casa, com certeza vai valer à 

pena. Aqui o tratamento é dividido em três partes: parte espiritual, trabalho e convivência [...] 

a base do tratamento aqui na comunidade é espiritual [...] é baseada nos ensinamentos da 

Igreja “Deus é Amor.” (ALUNO PAULO). 

Nota-se que o entrevistado imprimiu a ideia de doença como fruto da ação demoníaca, 

em que a religião, expressada como uma instância superior, ajuda na cura e na salvação dos 

seus males: “a doença é coisa do demônio [...] primeiro lugar Deus, porque aqui eu me 

apeguei muito a Deus. Não existe clínica, médico, ou remédio, porque Deus é quem vai curar 

e guiar pelo caminho certo.” 

O aluno Zaqueu já perdeu as contas de quantas vezes foi submetido ao tratamento de 

desintoxicação desde que as drogas passaram a ser um grande problema para ele e para toda 

sua família. Esboçou a ideia semelhante à do entrevistado Paulo e informou sobre as terapias 

                                                
45 Expressão transcrita do relato do ator social (ALUNO MARCOS) em 02 jan. 2010. 
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aplicadas no tratamento ofertado na Comunidade “Desafio Jovem”, sobre o trabalho da 

psicóloga e as peculiaridades dos cultos realizados, da seguinte maneira:  

 

O tratamento aqui é dividido em três partes: convivência, terapia 

ocupacional e terapia espiritual [...] o trabalho da psicóloga é orientar nas 

reuniões, conversar e incentivar. Ela coloca filmes sobre drogados, sobre a 
família e sobre temas relacionados ao vício. [...] eu acho que o meu 

problema é espiritual, porque eu ouço uma voz me mandando fazer coisas. 

[...] essa casa é diferente das outras, ela toca muito no sofrimento da gente, 
os cultos são direcionados para o que você sofreu e se quer sofrer 

novamente. Através do diálogo, às vezes, você está triste e aí eles lhe falam 

uma palavra de conforto [...] no culto o pastor faz uma palestra, depois 
louvamos a Deus, e o pastor faz orações para nos libertar desse mal [...] nos 

cultos de domingo, temos os testemunho, de pessoas que saíram daqui e se 

converteram (ALUNO ZAQUEU). 

 

Neste particular, a partir da narrativa do aluno, constata-se que os cultos eram 

ancorados em rituais que reforçavam o intuito da cura física, emocional e espiritual.  Nos 

rituais adotados na comunidade estudada, observou-se um ambiente interativo com palavras 

de conforto, louvores, cânticos e manifestações coletivas, de forma a tocar o sentimento e o 

drama dos alunos.  

Segundo Geertz,  

 

O ritual pode ser tratado como o drama encenado coletivamente, no qual 

existem atores principais e atores secundários, havendo, necessariamente, a 

participação de todos. É como, ou realmente é, uma encenação interativa, 

onde atores e platéia se entrecruzam produzindo o mesmo espetáculo. No 
ritual de cura divina ocorre essa necessária ação interativa: os cânticos 

coletivos, como ações preparatórias; as orações, nas quais todos se 

manifestam com gritos, pulos e lágrimas; e a leitura bíblica, quando os atores 
debruçam-se sobre o falar de Deus (GEERTZ, 1989, p. 132). 

  

Embora de modo diferenciado, as impressões dos alunos entrevistados sobre as 

intervenções aplicadas na comunidade sugerem os cultos religiosos como terapia fundamental 

no tratamento.  

A partir dessa premissa, para desvendar os aspectos envolvidos na utilização da 

religião como prática terapêutica, é pertinente, nesta etnografia, destacar as informações 

prestadas pelo pastor Wilson que trabalha como voluntário na Comunidade “Desafio Jovem 

de Sergipe” há sete anos. O entrevistado tem cinquenta e dois anos de idade, é casado e pai de 

três filhos. Atua como pastor na Igreja “Pentecostal de Jesus Cristo” há dezesseis anos na 

cidade de Itabaiana. O seu interesse em colaborar com as pessoas que sofrem de problemas 
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causados pela drogadicção data de 1982, quando cursou o seminário e trabalhou como 

voluntário na Comunidade “Desafio Jovem de São Paulo”.  

Para o Pastor Wilson, líder espiritual da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, a 

drogadicção é uma doença que está associada à morte. “A doença é um inimigo querendo 

matar”. Ele relacionou a doença como um evento espiritual. “Tem coisas materiais e 

espirituais, a doença é espiritual.” Sugeriu que a drogadicção imprime nas substâncias 

químicas um poder demoníaco de destruição, porque instiga o consumo até as piores 

consequências. “A droga é do espírito maligno [...] não existe centro de recuperação 

milagrosa”.  Seu trabalho é prestar assistência religiosa para os jovens “desviados pela 

porcaria da droga” (PASTOR DA COMUNIDADE). Consiste em visitas diárias, prestando 

aconselhamento individual, ouve o aluno e sugere a adesão ao tratamento religioso, como uma 

real possibilidade de solução para seu dilema. Além disso, profere culto pentecostal e 

incentiva a leitura da Bíblia para absorção desta nova linguagem.   

De igual modo, o relato do Pr. Eduardo, responsável pela Comunidade Terapêutica 

“Bethesda Casa de Misericórdia”, corrobora com a visão de seu colega, Pr. Wilson, líder 

espiritual da comunidade objeto deste estudo. Para o Pr. Eduardo, a utilização de prática 

religiosa no tratamento da drogadicção é fundamental no processo de cura. Na comunidade 

em que é líder, observou-se que não há outro tipo de atividade terapêutica, senão a religiosa e 

as atividades ocupacionais. Os dependentes químicos submetidos ao tratamento realizam as 

tarefas de limpeza, conservação do ambiente e confecção da própria alimentação. As terapias 

religiosas estão presentes no dia a dia dos dependentes químicos submetidos ao tratamento. 

 Na pesquisa de campo, foi possível observar que durante o dia, nos ambientes 

internos da comunidade “Bethesda Casa de Misericórdia”, os aparelhos de som e TV 

permaneciam ligados com apresentação de músicas e programação evangélica com 

depoimentos de pessoas que passaram por situações aflitivas e que alcançaram sucesso após a 

conversão. Todas as tardes, o Pr. Eduardo e sua esposa, a Missionária Eunice, prestam 

aconselhamento espiritual (dependendo do caso, às vezes individual, às vezes coletivo). Foi 

observado também, que nessa comunidade, ao contrário da comunidade objeto deste estudo, 

os cultos de cura divina somente ocorriam aos domingos no período da tarde e com a 

participação dos familiares e pessoas que vivem nas imediações da comunidade.  

O Pastor Wilson também ressaltou a importância da permanência do vínculo com a 

prática religiosa, não somente durante o tratamento, mas também após e para o resto de suas 

vidas. Ele entende que os dependentes químicos devem recomeçar suas vidas, mas nunca 

sozinhos. Veja o trecho de sua narrativa:  
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Os cultos começam com cantos de louvor e depois que faz a leitura da 
palavra de Deus abre o espaço para conversar. Ouve-se muita coisa e depois 

fica aberto o espaço para a gente trabalhar [...] a recomendação é sair do 

tratamento e correr para dentro da Igreja. Tem que ter acompanhamento 
depois que sai da comunidade46. 

  

A narrativa do Pr. Wilson reforça o entendimento a cerca da função terapêutica da 

religião que deverá ser diária e contínua, mesmo após a finalização do tratamento na 

comunidade.  

A realização de cultos e as práticas proselitistas foram identificadas em todas as 

comunidades pesquisadas, sobretudo, na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”, onde os 

cultos ocorrem diariamente. Cultos e práticas proselitistas são representações religiosas que 

dialogam com a possibilidade de reconciliação por meio da absorção dos valores da religião. 

Por esta razão Terrin, argumenta que: “quem vê o mundo reconciliado em Deus e elimina as 

contradições possíveis da vida tem uma força maior dentro de si mesmo, que lhe permite 

superar as doenças e viver sadio” (TERRIN, 1998. p. 217). 

Da mesma forma, a narrativa de Pedro, aluno submetido ao tratamento na 

comunidade, reforça o entendimento do pastor Wilson acerca da função terapêutica da 

religião que deverá ser diária e contínua. 

Relata:  

 

Eu fui criado dentro da igreja. Mas, depois eu me desviei [...] comecei a sair 

com gente da pesada e todo dia eu experimentava algo novo. Foi assim que 
eu cheguei nessa situação: roubei minha família, não tenho trabalho já faz 

dois anos e meio. Agora fiquei com esse problema de dor no estômago e na 

cabeça. O médico disse à minha mãe que eu tenho úlcera. [...] Mas ela (a 

mãe) disse que o meu problema é coisa de espíritos maus e foi pedir ajuda ao 
pastor Joaldo para eu ficar aqui na comunidade. [...] Tem dois meses que eu 

estou me tratando aqui e já me sinto outra pessoa, eu não quero voltar a viver 

no mundo das drogas. Se o pastor deixar, eu fico aqui para ajudar na obra. 
[...] Eu participo dos cultos todos os dias porque eu quero ser tocado pelo 

Espírito Santo de Deus.
47

  

 

                                                
46 Relato do pastor Wilson, líder espiritual da comunidade Desafio Jovem de Sergipe.  Material 

transcrito em 13 dez 2009. 

47 Pedro, identificado nesta pesquisa com código alfanumérico JFRS26E, tem 26 anos de idade e sua 

família possui vínculos com Igreja Evangélica Quadrangular. Ele possui o segundo grau completo e 

curso técnico em segurança do trabalho.  
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O relato das entrevistas possibilitou a construção das noções que os atores sociais 

entrevistados têm sobre as categorias socioantropológicas destacadas nesta pesquisa. Sugere 

que a utilização de práticas religiosas no tratamento da drogadicção se explica por ser uma 

doença de difícil tratamento; e a religião, por ser um instrumento de abrangência nas situações 

de extremo perigo à saúde e à vida. Neste viés, Aldo Terrin argumenta que: “[...] parece 

chegado o momento de mudar a concepção da doença de uma compreensão fisiológico e 

biológica para uma interpretação “sistêmica”, psicológica e espiritual.” (TERRIN, 1998, p. 

203) 

Percebe-se que, quanto mais difícil o enfrentamento da doença e inatingível sua cura 

ou solução por meio da biomedicina, atinge-se a situação limite, em que a busca da cura, no 

apelo ao sagrado, se apresenta como alternativa recorrente na comunidade estudada. Ela 

oferta cultos religiosos como prática terapêutica complementar, visto que a drogadicção atrai 

a necessidade de equilíbrio, saúde e restauração da ordem por meio da intervenção religiosa. 

Como já referendado, essa doença impõe um estado de situação limite, em que se experimenta 

um esgotamento de possibilidades para sua solução, e que se compatibiliza com os valores da 

religião, sobretudo as práticas do movimento pentecostal adotadas na comunidade. De acordo 

com Souza (1969), “[...] aceitam os pentecostais, basicamente, “dois princípios que dão 

origem às moléstias, vendo-as como conseqüência direta do pecado ou como “obra do diabo”. 

Ambas as causas se acham com frequência interligadas [...]” (SOUZA, 1969. p. 166). 

Os relatos dos atores sociais entrevistados permitiram a constatação de que a ideia de 

doença como fruto de ações demoníacas sobressai à ideia de doença física causada apenas 

pelo excessivo consumo de substâncias químicas e que, diante da situação limite causada pela 

drogadicção, a prática religiosa é uma terapia adequada, sendo a permanência nos cultos, 

durante e após o tratamento, fundamental para manter o estado de recuperação.   

Na situação limite, o indivíduo acuado social e psicologicamente, é convencido a ir a 

uma Igreja, sob o argumento dessa necessidade e, por conseguinte, a própria experiência 

religiosa que, em última instância, é uma resposta aos problemas decorrentes desse estado. 

Contudo, essa experiência religiosa não é portadora de respostas permanentes; a dúvida 

continua a fazer parte do mistério, estabelecendo a necessidade de práticas ritualísticas que 

consolidem, que legitimem e, principalmente, que ofereçam condições de continuidade.  “[...] 

embora a catástrofe e a infelicidade possam atingir os homens, a religião liga toda a sua 

confusão a toda a sua decepção a uma base mais profunda da existência, em função da qual 

tudo adquire sentido” (O‟DEA, 1969, p. 41). 
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A permanência nas práticas terapêuticas religiosas decorre da visão de religião como 

uma instância sobrenatural, acima de todas as coisas, capaz de dar sentido às situações 

incontornáveis e de como os grupos se constituem para legitimar a ordem na vida dos 

indivíduos. Não sem razão, Alves concorda com Max Weber, “ao indicar que a religião é um 

esforço para dar sentido àquilo que é experimentado como destituído de sentido” (ALVES, 

1979, p. 57).  

Nesse contexto, as entrevistas revelam que é oportunizado aos alunos a possibilidade 

de encontrar um novo rumo para suas vidas por meio da absorção da linguagem religiosa 

ofertada pelo grupo pentecostal. Vale salientar que, em todos os povos, as formas, os veículos 

e os objetos de cultos são rodeados por uma aura profunda seriedade moral. Em todo lugar, o 

sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação intrínseca: ele não apenas encoraja a 

devoção como a exige; não apenas induz a aceitação intelectual como reforça o compromisso 

emocional.    

Quando os fiéis identificam, nos indivíduos, uma possível má conduta ou 

comportamentos ético-morais considerados desviantes, a ação proselitista reforça a absorção 

de uma nova visão de mundo48, por meio do processo de assimilação da linguagem religiosa 

pentecostal. As pioneiras análises sociológicas do pentecostalismo enfatizaram suas funções 

de ajustamento e integração social, ou seja: 

 

[...] o pentecostalismo recriaria modalidades de contato primário existente na 

sociedade tradicional, firmaria laços de solidariedade entre irmãos de fé, 
incentivaria o auxílio mútuo, promoveria ampla participação do fiel nos 

cultos e ressocializaria, reorientando sua conduta, seus valores e sua 

interpretação do mundo conforme os estritos preceitos bíblicos impostos pela 

comunidade sectária, os quais seriam funcionais em relação às normas de 
ação da sociedade emergente (MARIANO, 1999, p. 225). 

 

A eficácia das terapias depende dos níveis de absorção da linguagem religiosa 

pentecostal transmitida e legitimada na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. A 

percepção da eficácia pode ser compreendida quando alguns desses indivíduos libertam-se, a 

cada dia, dos efeitos destrutivos da dependência química; adquirem equilíbrio em suas vidas e 

convertem-se aos grupos religiosos constituídos no centro terapêutico estudado, 

estabelecendo, dessa forma, um sistema solidário de crenças e de práticas que envolvem o 

                                                
48 Em Rodrigues, visão de mundo é como “[...] mundo amalgamado, feito de coisas empilhadas, 

entrelaçadas , misturadas, [...]” e que “[...] deveria ser como que desempilhado, à medida que 

triunfavam os poderes já esboçados pela cultura oficial” (1999, p. 61). 
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sagrado, materializado nos cultos religiosos adotados como forma terapêutica. “No passado, 

todas as religiões atribuíam a si uma verdadeira função “terapêutica” e “saneadora” e não 

pregavam somente uma salvação futura.” (TERRIN, 1998, p. 150).  

A comunidade pesquisada utiliza, em suas práticas terapêuticas religiosas de cura, 

símbolos culturais que agenciam a ressignificação do sofrimento e revitalizam os vínculos dos 

participantes entre os membros da comunidade, com os familiares e amigos. Dessa forma, 

além de proporcionar um espaço físico para a expressão emocional e atividades de ofício, com 

a finalidade de reinserir o indivíduo na sociedade; também proporciona mudanças na 

representação mental de sentimentos negativos, como medos, culpas, incertezas e 

ressentimentos, por meio das terapias aplicadas ao tratamento.  

Assim é compreendido que, 

 

O culto pentecostal inclui, pois, todo um conjunto de manifestações verbais 

nas quais o sermão nem sempre é o ponto culminante, a exemplo do que 

acontece na liturgia cristã tradicional [...] não fala apenas o pastor. Todos 
podem expressar-se de algumas formas, nos hinos, nos aleluias, na saudação 

aos irmãos, no testemunho – ou em línguas estranhas. (CESAR & SHAULL, 

1999, p. 67-72). 

 

Nesse contexto, o papel da comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” é 

proteger o drogadictos dos riscos decorrentes de danos físicos, morais e sociais, criando para 

ele um ambiente blindado pelos valores religiosos que o ajudam a suportar as consequências 

danosas da doença que vão, desde o “desequilíbrio” gerado pela dor, pelo sofrimento, pela 

privação coercitiva de liberdade, até mesmo chegando à morte. Reforçando essa ideia, Peter 

Berger em seu livro El Dosel Sagrado, entende que toda ordem sagrada é uma reafirmação 

contra o caos. Para ele, através da religião o ser humano é levado a aceitar o sofrimento e a 

própria morte, na medida em que isso tenha um significado convincente para os momentos 

cruciais de sua vida. (BERGER, 1985, p. 44-71).  

O significado é adquirido ou passado intrinsecamente pelos conteúdos abstratos das 

relações sociais e por meio da linguagem religiosa, proporcionando a interação entre o 

homem e sua realidade social, traduzindo um sistema de conceitos provenientes de idéias 

individuais e coletivas. A linguagem se materializa através das palavras com a função de 

transmitir ideias e significados. A linguagem religiosa é um aparato que agrega categorias 

aplicadas para todas as pessoas da comunidade envolvidas com a prática religiosa no 

tratamento da drogadicção. 
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 Segundo Alves, quando entramos no universo sagrado percebemos que uma 

transformação se processou. “Porque agora a linguagem se refere a coisas invisíveis, coisas 

para além de nossos sentidos comuns que, segundo a explicação, somente os olhos da fé 

podem contemplar” (ALVES, 1986, p. 25). Ao aceitar os significados da linguagem religiosa 

abre-se a possibilidade de transformação na vida pela absorção dessa nova linguagem.  

Sobre uma linguagem social própria: 

 

Ainda que a linguagem esteja carregada de dialeto e de jargão, a mensagem 

é ouvida porque serve de veículo entre a voz do inquilino e do esfarrapado; 
homens que vivem o que dizem, e que vivem no seio de uma situação social 

de problema e dificuldades, que compartilham com aqueles que os escutam. 

(D‟EPINAY, 1970, p. 99) 

 

O que se observa na comunidade estudada é a relevância e a legitimação da linguagem 

religiosa como instrumento de interação e transformação do drogadicto.  

Foi observada ainda, a relação entre o universo simbólico religioso e o universo 

cultural que o legitima. Essa observação remete às diretrizes da sociologia da religião como 

afirma Campos: 

 

[...] a sociologia da religião tem como uma de suas metas ligar o simbólico-

religioso e o universo cultural à realidade social, em que essa interação se 

concretiza. Esse universo, todavia, não é algo dado para sempre, mas 
herdado e continuamente reconstruído. Nele, uma instituição religiosa 

encontra e mantém uma eficiente capacidade funcional de mediação, quando 

ancoradas numa cultura que os garante e os legitima [...] (CAMPOS, 1997, 
p. 86).  

 

A legitimação do universo simbólico-religioso se efetiva nas comunidades pesquisadas 

porque elas oferecem tratamento que agrega em suas terapias, práticas religiosas, o que se faz 

notar por meio das narrativas dos atores sociais sobre suas expectativas terapêuticas de 

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A presente pesquisa não pretendeu trazer conclusões imutáveis sobre o seu objeto de 

estudo. Ela apresenta um recorte específico sobre determinada realidade – a utilização de 

práticas terapêuticas religiosas no tratamento da drogadicção na Comunidade “Desafio Jovem 

de Sergipe” – a partir do ponto de vista do pesquisador e dos atores sociais que vivenciam esta 

realidade. Desta forma, no viés da apresentação dos elementos conclusivos, a opção foi 

reforçar os temas abordados ao longo da pesquisa de forma a não esgotar o debate deixando o 

caminho aberto para futuras utilizações deste material.  

Pensando a religião a partir de um conceito cultural adotado por Geertz (1989), como 

parte indissociável da sociedade e influenciadora em seu contexto sociocultural, o olhar fixou-

se nas práticas terapêuticas religiosas, nas narrativas dos terapeutas e dos alunos ou 

dependentes químicos em recuperação na comunidade estudada. O objetivo deste estudo foi 

dialogar com os conceitos e com as categorias identificadas ao longo da pesquisa, na 

perspectiva de compreender o fenômeno da utilização da religião como prática terapêutica de 

cura da dependência química, a partir da ideia de religião como provedora de sentido para a 

vida.  

 O objeto da pesquisa foi contextualizado na situação compartilhada por aqueles que 

fazem parte do programa de tratamento adotado na Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem 

de Sergipe”, pelo fato de todos serem categorizados como dependentes químicos ou doentes – 

pessoas que sofrem de drogadicção – e buscam a solução para seus males por meio de 

Comunidades Terapêuticas que utilizam a religião como prática terapêutica.  

Foi apresentado, o referencial teórico e metodológico, as categorias de análise que 

envolve saúde, doença, religião e práticas terapêuticas; e o reconhecimento de competências e 

especialidades dos atores sociais da comunidade.  

A pesquisa identificou uma crescente demanda por tais comunidades. Essa demanda 

refletiu a carência de respostas positivas da biomedicina no tratamento da dependência 

química e ressaltou a importância do papel dessas Comunidades Terapêuticas que contribuem 

com a tarefa de acolhimento e desintoxicação do drogadicto com utilização de terapia 

ocupacional, psicológica e religiosa. Neste contexto abriu-se um espaço de contato com o 

sagrado e com a possibilidade de uma nova visão de mundo e um novo sentido para a vida. 
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Na discussão em torno dos conceitos e das categorias utilizadas dentro do universo 

pesquisado referentes às definições de doença, saúde, religião e práticas terapêuticas foi 

destacado o entendimento de Terrin (1998) sobre a doença como “desequilíbrio” e a sua visão 

de que a religião expressa um caráter substantivo, tendo como referência o sagrado e sua 

infalibilidade, arrogando sua função terapêutica.  

Em relação ao trabalho de campo verificou-se que os indivíduos, que aderiram ao 

tratamento ofertado na Comunidade Terapêutica estavam pré-dispostos a um processo de 

transformação.  

Os resultados da pesquisa etnográfica compuseram um perfil para Comunidade 

Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” e evidenciaram os aspectos mais sutis das rotinas 

dos terapeutas e dos dependentes químicos submetidos ao tratamento em seus momentos de 

interação e difusão de símbolos. Ainda descreveram as práticas terapêuticas utilizadas na 

comunidade: o acompanhamento espiritual, psicológico e a terapia ocupacional; apresentaram 

um conjunto de informações sobre o itinerário terapêutico, bem como sua característica de 

agência terapêutica de cultos e práticas pentecostais. 

A análise dos trechos das narrativas dos atores sociais envolvidos no fenômeno 

estudado revelou as representações sociais sobre doença, religião e terapia religiosa. Para 

esses atores sociais, a dependência química é uma doença que se traduz em um conjunto de 

situações-limites como estados de angústia, desespero, depressão, dor e morte. Além de 

debilitá-los fisicamente, as relações familiares e laborais são afetadas e fragilizadas em seus 

aspectos sociais, econômicos, psicológicos e morais. Nesse contexto, a experiência religiosa 

representou uma tentativa de resposta positiva à dificuldade de lidar com essa situação, 

ofertando contato com o sagrado em busca de uma perspectiva de cura.  

Embora os especialistas considerem a drogadicção uma doença crônica, foi possível 

perceber que para os integrantes da Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe” a 

compreensão de que esta seja uma doença curável é similar ao entendimento dado por Terrin 

a respeito de saúde e salvação. Tanto para os terapeutas e drogadictos desta comunidade, 

quanto para Terrin, saúde e salvação são elementos intrínsecos. Não obstante a idéia de uma 

relação intrínseca entre os dois conceitos acima, a compreensão dos atores sociais desta 

pesquisa revelou que a saúde do drogadicto se dá pelo autocontrole e abstinência total de 

substâncias psicoativas. Uma vez abstinente, está saudável. Uma vez saudável, está curado e 

por fim salvo atribuindo-se essa possibilidade de cura à salvação divina. 

As práticas terapêuticas desenvolvidas na Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” 

foram abordadas sob a perspectiva do culto produzindo mudanças subjetivas ao impor ordem 
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sobre a experiência social caótica do drogadicto. Elas também pretenderam o 

restabelecimento do estado de desordem impresso no desequilíbrio físico, moral, social e 

psicológico dos alunos da comunidade. As aplicações de tais práticas produzem e reproduzem 

símbolos culturais que agenciam a ressignificação do sofrimento e revitalizam os vínculos dos 

participantes entre si mesmos, seus familiares e amigos. Essa constatação reforça o 

pensamento de Terrin (1998), de que a religião “arroga para si funções terapêuticas”. 

A eficácia do tratamento depende exclusivamente da vontade do drogadicto em 

permanecer sóbrio e em cumprir as determinações da comunidade, conforme afirmam os 

envolvidos com esse tipo de terapia. Compreende-se, portanto, que o papel da Comunidade 

Terapêutica é positivo, na medida em que possibilita o equilíbrio físico, moral e social dos 

dependentes químicos e os mantêm protegidos dos riscos e adversidades do cotidiano; 

promove a segurança, não somente para o drogadicto, mas também para os seus familiares, e 

consequentemente para a própria sociedade. Contudo, pondera-se que, tal segurança está 

condicionada à absorção de novos comportamentos e de uma nova linguagem cognitiva 

religiosa em detrimento da liberdade e da individualidade. Também é papel dessas 

comunidades, a utilização do manejo terapêutico religioso, para atender às necessidades e 

demandas em saúde que a família, sociedade civil e governos não conseguiram suprir. 

O conjunto das práticas utilizadas nas comunidades reforça a religião como provedora 

de sentido, à medida que, adota os elementos do sagrado nas práticas terapêuticas. É possível 

inferir que a religião atua como agente terapêutico e a comunidade como agência, 

contribuindo não apenas para promover condições ao drogadicto de abster-se do consumo de 

drogas, como também oferecer recursos espirituais e sociais de reestruturação: ocupação do 

tempo livre em trabalhos comunitários e voluntários, atendimento psicológico 

individualizado, valorização das potencialidades individuais, nova rede de amizades e coesão 

do grupo, propiciando a formação de uma nova perspectiva para a vida.  

As narrativas dos informantes-chave, dos atores sociais envolvidos, bem como, as 

rotinas cotidianas e terapêuticas da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” legitimam a 

linguagem religiosa como um instrumento necessário à coesão do grupo fornecendo uma nova 

perspectiva individual ao drogadicto e ressaltam a importância da terapêutica como um 

“valor” social. 

A religião tratada em seu conceito cultural revelou agregar uma função social 

terapêutica na busca da modificação de realidades, fazendo-se presente de forma indissociável 

da sociedade. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA INTERNO EM RECUPERAÇÃO 

 

1. Identificação grafada pelas iniciais do entrevistado. 

2. Data de nascimento. 

3. Ocupação profissional. 

4. Possui alguma filiação religiosa? 

5. É praticante?  

6. Qual a frequência da participação?  

7. Religião dos pais? 

8. Sofre algum problema de saúde?  

9. Quem fornece os diagnósticos para os problemas de saúde da sua família? 

10. Como se percebe que não está saudável? 

11. Que tipo de medicamento costuma ingerir? 

12. Quando começou a utilizar substâncias psicoativas (ilícitas)? 

13. Já se sentiu mal por utilizar tais substâncias? Descrever os sintomas. 

14. Quantas vezes já foi submetido a tratamento? 

15. A que tipo de tratamento? (médico, religioso ou outros) 

16. Como se realiza o tratamento aqui na comunidade? 

17. Faz uso de algum medicamento fornecido pelo Ministério da Saúde? 

18. O tratamento do tipo religioso contribui para a cura?  

19. De que maneira as pessoas que estão aqui na mesma situação podem colaborar com o 

 sucesso do tratamento?  

20. Como é o trabalho do assistente social na comunidade? 

21. Como é o trabalho da psicóloga na comunidade? 

22. Como é o trabalho do pastor na comunidade?  

23. É possível o interno converter-se à religião ofertada durante o tratamento?  

24. O tratamento nesta comunidade produz resultados positivos? 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS TERAPÊUTAS DA COMUNIDADE 

 

1. Identificação 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Possui alguma filiação religiosa? Qual? 

5. É praticante?  

6. Ocupação profissional? 

7. Qual é a atividade que desempenha na comunidade?  

8. Como é feita a seleção (escolha) para o ingresso do drogadicto na  comunidade? 

9. Quantos dependentes químicos estão submetidos ao tratamento?  

10. Como é feito o tratamento dos alunos na comunidade? 

11. A dependência química é uma doença? Por quê? 

12. Que práticas religiosas são adotadas na instituição?  

13. Qual a importância das práticas religiosas no tratamento? 

14. A adesão a essas práticas religiosas é critério obrigatório durante o tratamento? 

15. A prática religiosa adotada faz parte do tratamento de forma terapêutica ou ela é 

 apenas complementar? 

16.  Há alguma correlação entre o sucesso do tratamento e a adesão às práticas religiosas 

 adotadas? 

17. É possível identificar os resultados no tratamento em função da adesão às práticas 

 religiosas adotadas? 

18. É realizado algum tipo de acompanhamento ao drogadicto depois que ele 

 termina o tratamento?  

19. Quais as estratégias utilizadas para que o dependente em recuperação possa ser 

 ressocializado? 

20. Quantos desses indivíduos se convertem à religião oferecida durante o tratamento?  
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome  ________________________________          Sexo  ________  idade _________ 

Endereço   _____________________________________________________________ 

Nível ocupacional/Escolaridade:  ____________________________________________ 

Religião ______________________________________________________________ 

 

Prezado (a) Sr (a). 

Estamos desenvolvendo pesquisa sobre a utilização de práticas religiosas no 

tratamento da drogadicção na Comunidade Terapêutica “Desafio Jovem de Sergipe”. 

Gostaríamos de compreender as representações sociais que envolvem esse fenômeno e se há 

uma relação entre essas terapias com outras possíveis terapias de cura desenvolvidas nessa 

comunidade. Para este estudo, precisamos da sua colaboração no sentido de permitir que 

usemos técnicas de entrevista para levantar os dados necessários com utilização de um 

gravador. Sua identidade não será revelada, pois, usaremos somente, as iniciais do nome, 

idade e afiliação religiosa. 

Se você concordar em participar deste estudo, deverá ler este termo de consentimento, 

perguntar sobre o que por ventura o preocupar, para ser devidamente esclarecido e assinar. 

Atenciosamente, 

  

Adalgisa Viana Dórea – Fone: (79) 32115331 ou (79) 99881805 

 

Forma de contrato________________________________________ 
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Ilustração 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÓREA, Adalgisa Viana. Vista da fachada externa da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. 2011. 

 

 

Ilustração 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Área externa (correspondente à parte da frente da comunidade, destaque para a 

porta em vidro escuro aonde outrora funcionava uma recepção e na época da pesquisa o espaço destinava-se à 

venda de materiais de higiene pessoal, doces, biscoitos, canetas, cadernos, camisas, bermudas e sandálias). 2011. 
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Ilustração 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÓREA, Adalgisa Viana. Salão destinado à realização dos cultos e palestras. 2011. 

 

 

Ilustração 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Descrição de atividades diárias por setores. 2011.  
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Ilustração 05: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÓREA, Adalgisa Viana. Um dos quartos ocupado por dois dependentes químicos em recuperação. 2011. 

 

 

Ilustração 06: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÓREA, Adalgisa Viana. Área interna do refeitório da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

Ilustração 07: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Sala destinada para atendimento individualizado da Psicóloga. 2011. 

 

 

Ilustração 08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÓREA, Adalgisa Viana. Área externa do refeitório da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe”. 2011. 
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Ilustração 09: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Quarto de nº 15 (destinado aos drogadictos que necessitam isolar-se no período de 

abstinência. Esse quarto possui grades de segurança para proteção do residente abstinente e dos demais membros 

da comunidade). 2011. 

 

 

Ilustração 10 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. As grades. (referentes ao quarto destinado ao interno em período crítico de 

abstinência). 2011. 
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Ilustração 11 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Teto do quarto quebrado (Teto do quarto destinado ao interno em período crítico de 

abstinência. 2011. 

 

 

 

Ilustração 12 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

DÓREA, Adalgisa Viana. Depósito para armazenamento dos alimentos. 2011. 
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Ilustração 13 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Área interna da sala de musculação. 2011. 

 

Ilustração 14 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

DÓREA, Adalgisa Viana. Área interna do salão de jogos. 2011. 
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Ilustração 15 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Interno em recuperação (executando atividade ocupacional). 2011. 

 

Ilustração 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÓREA, Adalgisa Viana. Vista da fachada interna da Comunidade “Desafio Jovem de Sergipe” (Destaque 

para os quartos na parte superior e, na parte debaixo o espaço aonde funciona o salão de jogos). 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


