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Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo contextualizar a atenção à saúde mental voltada para 
as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, além de buscar analisar a 
atuação do Serviço Social no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira (CPJM) em João 
Pessoa/PB. Trata-se de um relato de experiência de um projeto de intervenção profissional. 
De forma analítica, apresentam-se os resultados da experiência que se deu a partir da 
realização de quatro oficinas junto aos usuários do referido complexo. Os usuários 
demonstraram a necessidade desses momentos para conhecer a realidade do transtorno 
mental associado ao uso abusivo de drogas.  
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Abstract:  

The aim of this study is to contextualize mental health care for people who abuse alcohol and 
other drugs and to analyze the performance of Social Workers in the Juliano Moreira 
Psychiatric Complex (CPJM) in João Pessoa / PB. This is an experience project report of 
professional intervention. In an analytical way, we present the results of the experience that 
occurred from the realization of four workshops with the users of the referred complex. The 
users demonstrated the necessity of these moments to know the reality of the mental 
disorder associated with the abuse of drugs. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A luta pelo fim dos manicômios travada pela Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) se 

arrasta há décadas e ainda enfrenta entraves de ordem econômica, política e cultural. A 

sociedade ainda exclui as pessoas em sofrimento mental ao associar sua condição à 

periculosidade, principalmente àquelas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Assim como o louco, os usuários de drogas são estigmatizados evidenciando um processo 

de desqualificação social (YASUI, 2010). 

Vale destacar que o trajeto da loucura sempre foi polêmico e recebeu várias explicações ao 

longo da história. No século XVII, os “loucos” eram internados ou trancafiados juntos com os 

pobres, leprosos e marginais excluídos da sociedade. Já no século XIX, as antigas crenças 

a respeito da loucura dão espaço à Psiquiatria na busca de uma explicação científica para a 

loucura. O louco passa a ser observado e seus comportamentos/sintomas classificados e 

avaliados, definindo a prática médico-psiquiátrica levando à ressignificação do espaço 

hospitalar como lugar de tratamento. Assim surgem às práticas hospitalares manicomiais e o 

papel da psiquiatria passa a ter um reconhecimento científico, colocando a loucura como 

objeto de conhecimento (ALVES, 2009). 

O internamento manicomial foi por muitas décadas a estrutura clássica de tratamento da 

loucura e posteriormente alvo de denúncias de maus-tratos contra as pessoas com 

transtorno mental (VIEIRA, 2006). 

Na década de 1960 na Itália, inicia-se o movimento de desinstitucionalização, que tem o 

objetivo de transformar a vida das pessoas com transtorno mental, buscando uma nova 

forma de enfrentar o transtorno, desmontando a prática manicomial e proporcionando um 

novo olhar à saúde mental, tendo em vista que o tratamento manicomial tem um viés 

burguês que isola a pessoa com transtorno mental de suas relações sociais (NETTO, 2003).  

A experiência de Trieste na Itália, desencadeada por Franco Basaglia, foi Revolucionária no 

campo da Psiquiatria, uma tentativa bem sucedida de resgate da cidadania das pessoas 

com transtorno mental e da superação do sistema manicomial. 

No Brasil, a situação de isolamento e exclusão do indivíduo em sofrimento mental levou a 

criação do Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental que passou atuar denunciando 

as violências e os maus tratos cometidos nas instituições psiquiátricas do país. Este 

processo, foi a base para o desenvolvimento do Movimento Brasileiro pela Reforma 

Psiquiátrica (MBRP). “O referido processo desenvolveu-se em direção à proposta de uma 
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Reforma Psiquiátrica, com a discussão do Projeto de Lei n° 3.657/1989, de autoria do 

Deputado Paulo Delgado (PT/MG)” (DUARTE, 2010, p. 185).  

Após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional a proposta de Paulo Delgado foi 

promulgada sob a forma da Lei n° 10.216, que trata da “proteção e dos direitos de pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental”. 

Não há dúvidas que esta lei é considerada uma conquista em relação aos direitos das 

pessoas com transtorno mental, porém, ela se diferencia da proposta originária da PL 

3.657/89, quando esta não evidencia a questão da extinção dos manicômios (DUARTE, 

2010). 

Os CAPS surgem dentro do bojo da Reforma Psiquiátrica se configurando enquanto novas 

práticas em saúde mental, numa tentativa de reverter à lógica manicomial (FURTADO, 

CAMPOS, 2006).  

Com o aprofundamento da reforma, observamos a diversificação dos serviços CAPS, 

atendendo assim diferentes demandas da saúde mental. Nesse sentido, foram criados: o 

CAPS infantil para atender as crianças e adolescentes com transtornos mentais graves; o 

CAPS Álcool e drogas, conhecido com ad, para o atendimento das pessoas com transtornos 

mentais relativos ao uso abusivo de drogas. A política de saúde mental passa também a 

redirecionar o cuidado na atenção aos usuários de drogas.  

Sabe-se que, historicamente, o uso de drogas tem se configurado como um dos maiores 

problemas da sociedade, além de constituir-se enquanto problema de saúde pública. Cabe 

ainda destacar que o tema vem sendo associado à criminalidade e práticas antissociais e a 

oferta de tratamentos inspirados em modelos de exclusão, que vem colocando a população 

usuária em estado de vulnerabilidade social, deixando-a sem muitas perspectivas de vida 

(PRATTA, 2009). Até o final do século XIX e início do século XX o tratamento disponibilizado 

aos usuários de drogas era baseado no modelo biomédico, centrado na exclusão do 

convívio social.  

Utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental com a finalidade de contextualizar as 

drogas e a dependência química, a Reforma Psiquiátrica em andamento no Brasil, bem 

como analisar a atuação do Serviço Social no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira em 

João Pessoa/PB, por meio do desenvolvimento do projeto de intervenção.  

A motivação por este objeto surgiu a partir das inquietações dos estagiários de Serviço 

Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que durante as observações realizadas 

durante o período de estágio supervisionado I e II no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira 

(CPJM) em João Pessoa/PB, levantaram a necessidade de ofertar um trabalho 

socioeducativo juntos aos usuários do complexo. A partir desta experiência foi possível 
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observar a necessidade de intervir com esse grupo de usuários, prestar orientações por 

meio de um processo educativo e, assim, contribuir com o debate acerca da dependência 

química, drogas e saúde mental. Esses usuários, em sua maioria, não têm informações 

sobre dependência química e drogas, sendo perceptível a necessidade informá-los sobre a 

temática.   

Neste sentido, foi elaborado e executado um Projeto de intervenção intitulado: “DROGAS, 

SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL: a complexidade do cuidado no CPJM em João 

Pessoa/PB”, em que realizamos oficinas com o intuito de desenvolver uma compreensão 

acerca da dependência química e das formas para seu enfrentamento; os cuidados em 

saúde mental; o uso abusivo de álcool e outras drogas e proporcionar a compreensão 

acerca da Reforma Psiquiátrica, do Serviço Social e sua atuação no CPJM. 

Os beneficiários do projeto foram os usuários que apresentavam dependência química e 

que estavam internos no CPJM no período de realização das oficinas. Contamos ainda com 

a participação de profissionais e dos demais estagiários da instituição que se interessaram 

pelo desenvolvimento das atividades do projeto.   

 

2 MÉTODO 

 

As oficinas foram planejadas de modo a proporcionar uma abordagem crítica sobre os 

temas escolhidos. Deste modo, utilizamos uma metodologia de trabalho baseada na 

perspectiva freiriana, que preza pela construção de um conhecimento pautado no saber 

popular e na realidade de vida das pessoas. Assim, para Schram e Carvalho (2008 apud 

FREIRE, 2001) toda ação ou proposta educativa deve prezar uma postura libertadora e 

problematizadora do conhecimento, que favoreça a emancipação das pessoas ao mesmo 

tempo em que possibilite a construção crítica da autonomia e a consciência crítica.  

Consideramos também os princípios da RPB, bem como o projeto Ético-político da profissão 

como orientadoras da ação. 

Após inúmeros encontros com os usuários nas dependências do serviço, junto com eles, 

organizamos a distribuição das oficinas por temas de modo a atender suas necessidades e 

anseios. Assim, distribuímos as oficinas da seguinte forma:  

• Primeira oficina: Drogas, um problema de todos; 

• Segunda oficina: Superar a dependência química é possível? 

• Terceira oficina: O que é o Serviço Social e sua atuação no CPJM 
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• Quarta oficina: Saúde mental e Reforma psiquiátrica 

Cada oficina foi pensada a partir de diferentes momentos: acolhimento dos participantes; 

preenchimento do questionário sociodemográfico; discussão e debate do tema e avaliação 

da atividade. Cada encontro contou com a participação de um facilitador/moderador que 

junto com os usuários construísse um debate sobre a temática. Alguns temas foram 

trabalhados pelos assistentes sociais convidados e estagiários de Serviço Social que 

participaram e conduziram efetivamente o projeto. Contamos também com a participação de 

pessoas que tiveram experiências com as drogas e que hoje fazem um trabalho de 

promoção à saúde e prevenção ao uso abusivo.  

Após cada oficina, a equipe de Serviço Social se reunia para fazer a avaliação do projeto, 

bem como discutir os principais acontecimentos no desenvolvimento da atividade.  

 

3 RESULTADOS 

  

Contamos com o total de 158 participantes, incluindo técnicos, profissionais e estagiários 

nas quatro oficinas realizadas. 44% dos participantes responderam o questionário de 

avaliação, destes 62% avaliaram a oficina como ótima, 30% como boa e 8% como regular. 

De modo geral, a atividade foi considerada positiva pelos participantes que se dispuseram a 

fazer a avaliação.   

Quanto ao gênero, 88% dos usuários participantes são do sexo masculino e 12% do 

feminino. No tocante a faixa etária, 43% tinham entre 21 e 30 anos. Predominando, desta 

forma, os usuários participantes com até 30 anos de idade e prevalecendo o tempo de 

internação de até um ano, contando com os períodos de reinternações.  

Em relação à análise qualitativa do processo, destacamos as principais considerações 

extraídas da experiência em cada oficina: 

3.1 Oficina:  Drogas, um problema de todos 

Com o objetivo de promover abertura para o debate sobre o uso de drogas e seus 

desdobramentos, realizamos a primeira aproximação buscando estabelecer um diálogo com 

os participantes de forma educativa e esclarecedora dos problemas advindos da drogadição. 

Com base nisso, procurou-se estabelecer uma relação de respeito com os usuários 

participantes, sem discriminá-los e dando-lhes oportunidade de falar e questionar sobre 

suas dúvidas e anseios. No segundo momento da discussão, um especialista em drogas 

coordenou uma breve exposição de modo a esclarecer as questões trazidas pelos usuários.  
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O principal tema discutido foi a proposta da Redução de Danos (RD), o apoio familiar 

no tratamento e os danos provocados pelos diferentes tipos de drogas. 

Na perspectiva de mudanças no paradigma da saúde mental e particularmente da 

dependência química, o modelo psicossocial traz a possibilidade dinâmica e abrangente na 

abordagem das drogas trazendo para além do modelo biológico, aspectos culturais, 

simbólicos e sociais. Esta abordagem promove a percepção do indivíduo em sua totalidade, 

não o desvinculando do seu contexto social (PRATTA, 2009). Nesta perspectiva destaca-se 

a estratégia de RD. Fidalgo, Neto e Silveira (2010) definem a RD como: 

 

A redução de danos é uma estratégia de tratamento da dependência 
química que pode ser definida como um olhar pragmático para a redução 
dos prejuízos associados ao consumo de substâncias. Seu espectro de 
ação vai desde a abordagem do dependente que não deseja reduzir seu 
consumo (ao qual se pode oferecer um uso com menos riscos associados), 
passando pelas estratégias para lidar com a redução do consumo, até 
chegar às formas de lidar com a abstinência. Ao longo de todo esse 
processo, o foco é a autonomia do paciente, que deve ser buscada, 
respeitada e ampliada, garantindo, assim, o pleno exercício de sua 
liberdade individual. 

 

Portanto, a RD trata do manejo seguro de uma variedade de comportamentos de alto 

risco e dos danos associados a eles. Aplicada ao campo da saúde mental, e principalmente 

com os usuários de drogas, a RD pressupõe um conjunto de medidas de saúde pública 

voltadas para minimizar consequências adversas do uso da droga (QUEIROZ, 2001). Em 

outras palavras, não pressupõe a abstinência total das drogas, mas a possibilidade de dotar 

os usuários da capacidade de organizar seu uso para evitar danos maiores.  

A discussão foi bastante interessante, considerando o debate promovido com os 

usuários que puderam ter acesso a conhecimentos sobre outras abordagens na condução 

do tratamento. O debate foi produtivo também para a equipe de profissionais, pois 

percebemos o desconhecimento sobre a RD, bem como preconceitos sobre este tipo de 

abordagem.  

3.2 Segunda Oficina: Superar a dependência química é possível? 

Com objetivo de aproximar os participantes do debate sobre a dependência química, a 

segunda oficina possibilitou o encontro dos usuários internos no CPJM com o moderador 

que se apresentou como dependente químico em “reabilitação”. Percebemos que os 

usuários sentiram-se mais à vontade com o moderador do debate, sabendo que o mesmo 

vivencia as mesmas dificuldades enfrentadas por eles.   

Ficou evidente que os usuários buscaram indagar o colaborar sobre os caminhos trilhados 
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na busca do tratamento e sua efetividade. A questão das “recaídas” e as reinternações 

foram os temas levantados e discutidos. Os usuários puderam expressar a dificuldade de 

conduzir o tratamento, a falta de apoio da família e também questionar o espaço onde 

estavam com práticas ainda pautadas num modelo repressor e biomédico.   

Sabe-se que durante o tratamento da dependência química são comuns as situações de 

recaídas, tendo em vista a complexidade que envolve a reabilitação do usuário. As recaídas 

estão associadas a uma série de fatores que envolvem as relações sociais dos usuários tais 

como: “falta de apoio familiar, falta de acompanhamento apropriado, envolvimento com 

antigos amigos usuários, uso de bebidas alcoólicas, necessidade de aprovação social e 

frustração diante de situações diversas” (RIGOTTO; GOMES, 2002, p. 103). 

A avaliação foi bastante positiva considerando o fato dos próprios usuários quererem 

conhecer outras formas de abordagem, principalmente aquelas que respeitam suas 

necessidades e limitações. A oficina induziu uma reflexão sobre as práticas profissionais 

dentro da instituição e a revisão de algumas posturas com relação à abordagem das 

pessoas usuárias de drogas.  

 

3.3 Terceira Oficina: O que é Serviço Social e sua atuação no CPJM 

 

Com o objetivo de promover abertura para o debate sobre o Serviço Social e sua atuação no 

CPJM, estabelecemos uma discussão com os usuários sobre as atribuições dos assistentes 

sociais de modo a aproximar os usuários e suas demandas da equipe de Serviço Social. 

Vale destacar que atividade também teve um papel pedagógico tendo em vista a 

participação dos estagiários, supervisor de campo e do supervisor acadêmico, presentes na 

oficina.  

Os usuários se interessaram bastante pela temática, fizeram muitos questionamentos bem 

como interagiam na apresentação. No momento da exposição sobre a prática do Assistente 

Social, um usuário relatou que seria interessante que todos os profissionais daquele 

Complexo Psiquiátrico tivessem conduta acolhedora e de respeito com todos os usuários, 

tendo em vista a denúncia de práticas autoritárias e repressoras.   

A fala deste usuário nos remete à lógica manicomial que é excludente e hegemônica, e que 

torna o espaço hospitalar como verdadeiro “depósito de excluídos e despossuídos” 

(DUARTE, 2010, p. 186).  

Desta feita, não basta criar novos serviços é necessário também “ter um quadro de 

profissionais imbuídos de uma postura profissional profundamente distinta do modelo 

anterior” (FURTADO; ONOCKO-CAMPOS, 2005, p. 113). A Reforma deve-se pautar pela 
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superação integral da lógica manicomial, tanto estrutural quanto das práticas nelas 

existentes. 

De acordo com Bisneto (2011),  

No Movimento de Reforma Psiquiátrica, o assistente social não deve ser 
apenas o profissional do “cuidado” e da “atenção”, mas o técnico que pode 
desenvolver a crítica à sociedade burguesa e à loucura na sua correlação 
com o capitalismo. O assistente social não deve apenas se munir de 
técnicas para atuar na Saúde Mental, mas sim desenvolver metodologias, 
avançando na análise crítica da sociedade nas suas refrações com a 
loucura, para daí conceber mediações para intervenção no campo 
psiquiátrico (BISNETO, 2011, p.61). 

 

Deste modo, a capacitação profissional dos assistentes sociais para atuarem na saúde 

mental se faz urgente e constante. Mesmo diante dos entraves burocráticos e inseridos 

numa conjuntura de precarização do trabalho, a atuação do Assistente Social na saúde 

mental é indispensável para a compreensão das refrações da “questão social” neste espaço 

(COLOMBO; CRUZ, 2014). 

A oficina colocou pontos importantes para repensar da prática profissional no âmbito 

institucional a partir dos levantamentos trazidos pelos usuários. Foi um momento produtivo 

para os assistentes sociais e estagiários que puderam construir uma possibilidade de 

compreensão sobre os desafios para o Serviço Social frente às requisições do campo da 

saúde mental e do MBRP.   

 

3.4 Quarta Oficina: Saúde mental e Reforma psiquiátrica 

 

A oficina teve por objetivo ampliar o debate sobre a Reforma Psiquiátrica de modo a 

favorecer uma compreensão sobre este processo e o impacto na reestruturação da rede de 

cuidados. Buscamos contextualizar o processo de reforma, seus objetivos e preceitos, bem 

como abordar as novas formas de cuidado a partir dos CAPS, e apresentar a estrutura da 

rede de saúde mental de João Pessoa, bem como os dispositivos de tratamento da 

dependência química. 

O debate, inicialmente, centrou-se na a história da loucura e a origem do modelo 

manicomial. Os usuários mostraram-se atentos à temática e participaram ativamente 

fazendo perguntas.  

Em segundo momento discutiu-se as estratégias de desinstitucionalização enfocando o 

Programa de Volta pra Casa (PVC). Este programa faz parte da estratégia de 

desinstitucionalização e foi instituído pela Lei nº 10.708/2003 que estabelece o auxílio-
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reabilitação psicossocial para usuários acometidos de transtornos mentais egressos de 

internações (BRASIL, 2003). 

Juntamente com este programa foi criado os Serviços Residências Terapêuticos (SRT), que 

fazem parte das estratégias de desinstitucionalização, sendo instituída pela Portaria nº. 

246/2005, que destina incentivo financeiro para implantação de Serviços Residenciais 

Terapêuticos e dá outras providências (BRASIL, 2005).  

Os usuários demonstraram desconhecimento sobre estes serviços e programas, mostrando 

a fragilidade na construção da rede de cuidados bem como na publicização dos serviços 

dificultando assim o acesso da população à rede.  

No entanto, apesar da diversificação e ampliação da rede, um estudo realizado por Gomes 

(2013) na cidade de João Pessoa revela as várias dificuldades encontradas nos serviços 

substitutivos, as quais provocam críticas relacionadas à efetivação da proposta da Reforma 

Psiquiátrica,  

A atualização das práticas manicomiais em serviços abertos constitui o 
maior exemplo de como a Reforma Psiquiátrica pode reproduzir o ideário 
Reformista, pois embora os loucos sejam “acompanhados” em serviços 
alternativos e ou substitutivos, muitas vezes, eles revivem a experiência 
hospitalar. Ou seja, existem muitos serviços territoriais de referência que 
funcionam como mini-manicômios, reproduzindo o abandono, a 
impregnação medicamentosa, a ociosidade, a violência contra os direitos 
humanos e a exclusão social (GOMES, 2013, p. 167). 

 

Deste modo, a luta pela reforma psiquiátrica é um desafio cotidiano em cada serviço de 

saúde, pois como sinaliza Amarante (2008) a reforma é um processo social complexo que 

se expressa em múltiplas dimensões: técnico-assistencial; política, epistemológica e 

sociocultural. 

Percebemos um avanço na dimensão técnico-assistencial, com aumento gradativo da rede 

de atenção psicossocial, que começou institucionalizada pelos CAPS, SRT e PVC e que 

agora acabam por agregar e criar novas modalidades de serviços, como SAMU, atenção 

básica, emergências e rede hospitalar de suporte. 

A dimensão jurídico-política foi bastante desenvolvida com a discussão em torno da política 

de saúde mental, que por sua vez se materializou em mecanismos legais como leis que 

asseguram o cuidado integral às pessoas com transtorno mental ou que fazem uso abusivo 

de crack, álcool e outras drogas. 

No entanto, faltam investimentos na dimensão sociocultural para a construção de uma nova 

visão em relação à loucura e ao louco de modo que se possa construir uma cultura de 

acolhimento e de cuidado. 
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Portanto, avaliamos com extremamente positiva esta atividade por desenvolver tanto nos 

usuários como nos profissionais, técnicos e estagiários um visão sobre os preceitos da 

reforma, a desconstrução de estigmas e principalmente por socializar informações sobre os 

dispositivos da rede de saúde mental, demonstrando assim, a diversidade de tratamentos 

para os usuários.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relato objetivou contextualizar o trabalho desenvolvido no âmbito de uma 

instituição psiquiátrica a partir do desenvolvimento de um projeto de intervenção que contou 

com a participação dos estagiários de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), supervisores de campo e acadêmico.   

A partir do desenvolvimento deste projeto foi possível verificar que a lógica manicomial se 

faz presente no CPJM, tanto de forma ideológica como pelas posturas dos diferentes 

profissionais. Estas posturas precisam ser avaliadas e redirecionadas contemplando a 

mudança de modelo assistencial em curso. A atuação neste espaço necessita de uma 

metodologia de atendimento que requer infraestrutura e recursos humanos adequados e 

capacitados ao atendimento das demandas. Os profissionais acabam reproduzindo práticas 

manicomiais que não são condizentes com a garantia dos direitos.  

No que se refere ao Serviço Social, o assistente social atuando no campo das relações 

sociais e inserido no campo da saúde mental precisa estar alinhado aos preceitos da 

Reforma Psiquiátrica buscando viabilizar um atendimento adequado aos usuários.  

Os profissionais que atuam naquele espaço reproduzem uma rotina burocratizada, 

revelando que alguns ainda possuem uma visão conservadora e criminalizante sobre a 

questão das drogas que fortalece, muitas vezes, o estigma e a descriminação contra os 

usuários. 

Durante o ciclo de oficinas, o nível de conhecimento dos usuários acerca da Reforma 

Psiquiátrica, Serviço Social, drogas, dependência química e saúde mental foram avaliados. 

Verificamos a importância e a necessidade deste trabalho educativo, tendo em vista que os 

usuários se mostraram satisfeitos com o desenvolvimento das atividades. Vale salientar que 

este projeto foi a primeira atividade socioeducativa desenvolvida no âmbito da instituição 

com os usuários de drogas.  

Os preceitos da Reforma Psiquiátrica no espaço do CPJM enfrentam muitas dificuldades de 

efetivação, prevalecendo assim, práticas manicomiais e posturas profissionais inadequadas.  
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Podemos apontar que os usuários demonstraram a urgente necessidade desses momentos 

para conhecer a realidade ao qual estão inseridos, principalmente por envolver o transtorno 

mental associado ao uso abusivo de álcool e outras drogas.   

Assim, podemos concluir que o “modelo manicomial reformado” está distante de realizar um 

trabalho emancipatório condizente minimamente com os princípios da reforma. Dessa 

forma, faz-se necessário maior investimento em políticas públicas e particularmente na 

saúde mental, tendo em vista que o uso abusivo de drogas faz parte das refrações da 

questão social e mostra o adoecimento social quando não se investe em políticas que 

garanta efetivamente proteção aos usuários e acesso aos direitos. 
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