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RESUMO 

 

Este trabalho analisa o trabalho do Serviço Social nos Centros de Atenção Psicossocial - 

Álcool e outras drogas (CAPS - AD) diante aos usuários em situação de rua. Assim, analisa os 

determinantes sociais relacionados à situação de rua associando-a ao uso abusivo de 

substâncias psicoativas e à presença de políticas públicas relativas a estes fenômenos sociais, 

e destaca o serviço social nos CAPS AD, como um dos profissionais responsáveis pela 

implementação da política de saúde mental no Brasil, intervindo frente a usuários de drogas, 

que podem também se encontrar em situação de rua. Foi realizada pesquisa bibliográfica, com 

uso de textos que debatem a situação de rua como expressão da questão social e sua relação 

com a dependência química, e que abordam o serviço social na saúde mental. Foram também 

levantadas legislações relacionadas às políticas públicas destinadas a atender aos sujeitos em 

situação de rua, que possuem a dependência a substâncias psicoativas. Além destes, foram 

utilizados registros de observação participante realizada no Estágio em Serviço Social, no 

CAPS AD Ari Viana, em Campos dos Goytacazes; e, registros em diário de campo fruto da 

participação da autora deste trabalho, como bolsista de iniciação científica, na pesquisa 

“MAPEAR PARA (RE)CONHECER: o lugar da população em situação de rua nos 

equipamentos socioassistenciais públicos e privados, em Campos dos Goytacazes/RJ”, 

desenvolvida pela Universidade Federal Fluminense. Os pressupostos teóricos estão 

respaldados no materialismo histórico-dialético, pois considera as macrodeterminações e as 

contradições presentes junto ao uso de drogas e à situação de rua. Em seus resultados, 

apresenta a situação de rua como condicionada por aspecto econômicos e sociais, bastante 

associada à expectativa de subsistência via emprego, que na grande maioria dos casos não se 

efetiva. O uso de drogas se apresenta como um dos motivos para ida para as ruas, mas 

também pode decorrer desta, estando muito presente. O Serviço Social no CAPS AD, em 

conjunto com a equipe profissional, promove a reinserção social de indivíduos com uso 

abusivo de drogas. No entanto, são grandes os desafios oriundos da própria compulsão ao uso 

da droga e do contexto social promovedor deste uso; sendo amplamente intensificado quando 

o trabalho ocorre com pessoas em situação de rua. Na intenção de enfrentar as demandas 

advindas do uso de drogas e da situação de rua existem políticas públicas, porém 

desenvolvidas de modo isolado, sem intersetorialidade. Esta é promovida pelo trabalho do 

Serviço Social, a partir do diálogo e de encaminhamentos entre instituições. A participação 

social é sinalizada como uma estratégia para o combate a invisibilidade da população em 

situação de rua e suas demandas. 

  

Palavras-chave: Situação de Rua; Questão Social; Dependência Química; CAPS; Serviço 

Social. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the role of Social Services in Psychosocial Care Centers - Alcohol and 

other drugs (CAPS - AD) in relation to street users. Thus, it analyzes the social determinants 

related to the street situation, associating it with the abuse of psychoactive substances and the 

presence of public policies related to these social phenomena. Also, this work highlights the 

social service in CAPS AD as one of the responsible factors for the implementation of the 

mental health policy in Brazil, intervening against drug users, who may also find themselves 

on the street. Bibliographic research was carried out using articles that discuss the street 

situation as an expression of the social issue and its relationship with chemical dependence 

and articles that addressed social services in mental health. Legislation related to public 

policies aimed at caring for homeless people who have addiction to psychoactive substances 

were also studied. In addition, participant observation records from the Social Service 

Internship at CAPS AD Ari Viana in Campos dos Goytacazes were used; and field diary 

records resulting from the participation of the author of this work in the research “Public 

policies, city rights and contemporary migratory processes - the homeless population in 

question in Campos dos Goytacazes / RJ”, developed by Federal Fluminense University. The 

theoretical assumptions are based on historical-dialectical materialism, as it considers the 

macrodeterminations and contradictions present with drug use and the street situation. As a 

result, this work presents the homeless situation as conditioned by economic and social 

aspects closely associated with the expectation of subsistence through employment, which in 

most cases is not effective. Drug use is one of the reasons for going to the streets, but it can 

also be the result of this. CAPS AD Social Services promotes the social reintegration of 

individuals with drug abuse. However, the challenges arising from the compulsion to use 

drugs and the social context that promotes drug use are great; being largely intensified when 

work occurs with homeless people. In order to meet the demands arising from drug use and 

homelessness, there are isolated public policies without intersectorality. Such interrelationship 

is promoted by the efforts of Social Services and it is based on dialogue and cooperation 

between institutions. Social participation is highlighted as a strategy to combat the invisibility 

of the homeless and their demands. 

 

Keywords: Street Situation; Social issues; Chemical dependence; CAPS; Social service. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de duas importantes vivências acadêmicas. A primeira, a 

participação como bolsista do projeto de pesquisa intitulado “MAPEAR PARA 

(RE)CONHECER: o lugar da população em situação de rua nos equipamentos 

socioassistenciais públicos e privados, em Campos dos Goytacazes/RJ”, desenvolvido pela 

Universidade Federal Fluminense, que possibilitou conhecer a complexidade do quadro de 

vulnerabilidade social no qual estão inseridos os indivíduos em situação de rua e a incipiência 

das políticas públicas de atendimento aos mesmos. A segunda, o estágio em Serviço Social, 

realizado no dispositivo de atenção e atendimento a indivíduos portadores de dependência a 

substâncias psicoativas (álcool e outras drogas), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS 

AD) Dr. Ari Viana, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de agosto de 

2017 a dezembro de 2018, sendo possível reconhecer a presença de vários indivíduos que 

vivem em situação de rua ou estão temporariamente abrigados e participar dos atendimentos 

realizados pela equipe profissional, em que o Serviço Social se insere.  

Assim, este texto analisa o trabalho do Serviço Social nos Centros de Atenção 

Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS - AD) – com os usuários em situação de rua. 

Para isso, analisa os determinantes sociais relacionados à situação de rua, associando-a ao uso 

abusivo de substâncias psicoativas e à presença de políticas públicas relativas a estes 

fenômenos sociais, destacando o serviço social nos CAPS AD como uma das profissões 

responsáveis pela implementação da política de saúde mental no Brasil, intervindo frente a 

usuários de drogas, que podem também se encontrar em situação de rua. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica com uso de textos que debatessem a situação de 

rua como expressão da questão social e de sua relação com a dependência química. Também 

que abordasse o serviço social na saúde mental. Os principais autores utilizados foram: 

Nogueira (2011), Yazbek (2000, 2012), Iamamoto (2008), Varanda e Adorno (2004), Macrae 

(2001), Machado (2009). Foi realizada pesquisa qualitativa, com cinco (05) usuários do 

CAPS AD. Foram levantadas legislações relacionadas às políticas públicas destinadas a 

atender os sujeitos em situação de rua, que possuem a dependência a substâncias psicoativas. 

Além destes, foram utilizados registros de observação participante realizada no estágio 

em Serviço Social, no CAPS AD Ari Viana, bem como registros em diário de campo – fruto 

da participação da autora deste trabalho, como bolsista, na pesquisa anteriormente 

mencionada. 
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Os pressupostos teóricos estão respaldados no materialismo histórico-dialético, pois 

considera as macrodeterminações e as contradições presentes junto ao uso de drogas e à 

situação de rua. 

Desse modo, este trabalho está organizado em dois capítulos. No primeiro capítulo, 

intitulado “A situação de rua, a dependência química e as políticas públicas no Brasil”, 

aborda-se brevemente o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a partir do êxodo rural e a 

intensificação da questão social, promovendo o fenômeno das pessoas em situação de rua, que 

trazem consigo múltiplos problemas como o desemprego, o uso de substâncias psicoativas, o 

rompimento com os laços familiares, o preconceito e a falta de perspectiva de reinserção 

social. A partir deste contexto, discute-se a incidência da dependência química entre esses 

indivíduos e o atendimento das suas demandas via políticas públicas no Brasil.  

No segundo capítulo, intitulado “A situação de rua e a dependência química: múltiplas 

demandas ao serviço social no CAPS AD”, é apresentado, inicialmente, e de modo breve, o 

contexto do trabalho do serviço social, ou seja, os Centros de Atenção Psicossocial como 

dispositivos substitutivos da internação em manicômios, compondo a rede de saúde mental no 

Brasil e atendendo inclusive pessoas em situação de rua com uso abusivo de drogas. A partir 

deste contexto, associa-se o projeto ético-político da profissão do serviço social às diretrizes 

da reforma psiquiátrica brasileira, que possui como principal estratégia de trabalho e 

reinserção social os CAPS. Nestes, é desenvolvido um trabalho em equipe interdisciplinar, em 

que o serviço social se insere. Destaca-se a complexidade das demandas sociais trazidas pelos 

indivíduos em situação de rua portadores da dependência química, relacionando-as às 

possibilidades e aos limites da intervenção do Serviço Social junto a eles.  

Por fim, este trabalho pretende suscitar reflexões sobre os múltiplos condicionantes 

sociais pertinentes aos indivíduos em situação de rua e aos usuários de substâncias 

psicoativas, promovendo a compreensão sobre os limites que o trabalho do Serviço Social no 

CAPS AD lida. Também, enfatiza a necessidade de articulação das políticas públicas no 

enfrentamento as demandas relacionadas às pessoas em situação de rua e aos usuários de 

drogas, pretendendo colaborar com reflexões realizadas por estagiários e profissionais que 

nesta área de atuação se inserirem.  
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CAP 1 – A situação de rua, a dependência química e as Políticas Públicas no Brasil. 

1.1 A situação de rua como uma expressão da questão social. 

   

O fenômeno social de pessoas utilizando os logradouros públicos como lugar para se 

instalarem e realizarem suas atividades diárias é antigo, constituindo segundo Lopes (2006) 

uma síntese de múltiplas determinações, cujas características, mesmo com variações 

históricas, o tornam um elemento de extraordinária relevância na composição da pobreza nas 

sociedades capitalistas. O aumento da pobreza tem relação direta com o aumento das pessoas 

em situação de rua no país, ao passo que a falta de oportunidade de emprego digno, de 

qualidade de vida, e inserção social promovem à ida dos indivíduos para as ruas (IBGE, 

2008). 

No Brasil, o processo de industrialização iniciado na década de trinta marcou o 

desenvolvimento da questão social, derivada do incremento do desenvolvimento capitalista, 

momento em que a força de trabalho e sua submissão à nova ordem social eram 

indispensáveis ao mencionado desenvolvimento. Inúmeros trabalhadores da área rural vieram 

para a área urbana (êxodo rural) procurar por trabalho com suas famílias, mas nem todos 

conseguiram se inserir no mercado de trabalho, encontrar moradia e acesso aos serviços 

básicos para sobrevivência. Os que conseguiam trabalho, eram submetidos à jornada de 

trabalho intensa, degradante, sendo mal remunerados. Entretanto, eles precisavam vender sua 

força de trabalho para garantir meios de sua subsistência, então, muitos se submetiam às 

péssimas condições de trabalho. (BOSCHETTI, BEHRING 2011). 

Nesse contexto, começou a ocorrer o embate da classe trabalhadora com os capitalistas 

(empresários) e o Estado, exigindo melhores condições de trabalho, diminuição das jornadas e 

garantia de direitos, através de manifestações sociais e organização via sindicatos. O Estado 

passa a ter a necessidade de intervir na relação entre o empresariado e a classe trabalhadora, 

tendo em vista a garantia da expansão econômica. Assim, foram criadas regulamentações no 

âmbito trabalhista e das políticas sociais. Nesta perspectiva, Iamamoto 2015 afirma: 

‘A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia.’. (IAMAMOTO, 2015, p.84)  

 

A história começou a traçar o início de um novo sistema pós escravidão no Brasil, 

cheio de conflitos, ainda baseado na desigualdade, que agora se expressa no acesso distinto 
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aos bens e as riquezas produzidos. Portanto, “na medida em que se consolidava a 

industrialização, crescia a concentração de renda, ampliando-se as desigualdades sociais, 

aumentando as tensões nas relações de trabalho e agravando-se a questão social.”. (PEREIRA, 

2009) 

A raiz da questão social se encontra na divisão de classes entre os capitalistas e os 

trabalhadores, tendo aqueles os meios de produção e estes apenas a sua força de trabalho para 

vender e garantir a sua reprodução e de sua família. A exploração ocorre desenfreadamente, 

os que conseguem trabalho recebem parte do que produzem, pois a parte não remunerada 

constitui a denominada ‘mais-valia’, ou seja, o lucro que será usufruído pelos detentores do 

capital. O controle do valor da força de trabalho em nível favorável à sua lucratividade aos 

capitalistas é alcançado pela presença do denominado “exército industrial de reserva” (Marx, 

1988), existente até os anos 1970, quando o capitalismo passa a adotar outras estratégias para 

manutenção do lucro, como a globalização, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo. 

Era comum que parte dos trabalhadores ficasse à margem da sociedade esperando por 

uma oportunidade de trabalho, com dificuldade de acesso até mesmo ao mínimo para 

sobreviver. Ou seja, ao passo que o lucro dos capitalistas aumenta com o trabalho de apenas 

uma parcela da população, mais trabalhadores ficarão com a sua mão de obra ociosa, sendo 

este segmento da classe trabalhadora intitulados por Marx de exército industrial de reserva, 

como já mencionado, a espera de qualquer oportunidade de trabalho remunerado. Desse 

modo, o poder do capital se potencializa, enquanto a desigualdade social e econômica se 

intensifica.  Ressaltando a contraditoriedade implícita na relação capital-trabalho, Iamamoto 

(2015) registra: 

“A classe trabalhadora, ao fazer crescer a lucratividade da classe capitalista, reduz as 

possibilidade de obter os meios de vida do conjunto da população trabalhadora, já 

que, neste mesmo processo em que cria riquezas para outros, cria também as 

condições para que se reproduza uma parcela de população excessiva para as 

necessidades médias do capital, isto é, em proporção à intensidade e extensão do 

processo de acumulação.” (IAMAMOTO, 2015, p.66) 

 

Com a crise econômica instalada nos anos setenta, persistindo até a atualidade, o 

segmento com força de trabalho ociosa – fora do mercado formal de trabalho – se ampliou, 

compondo uma massa de trabalhadores “sobrantes”, uma parcela da classe trabalhadora sem 

perspectivas de retorno ao mencionado mercado. Atualmente, pela amplitude desse segmento 

à margem, e pela impossibilidade de parte destes trabalhadores em voltar para o mercado 
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formal de trabalho, passou-se a considerá-los excluídos sociais, vivenciando o processo de 

exclusão social. 

Desde o final do século XX, as relações sociais se encontram mais complexas; o 

processo de globalização e/as mudanças no mundo do trabalho têm acarretado muitas 

consequências perversas, como alto índice de desemprego, violência, pobreza etc., 

constituindo o que Menegat (2003) aborda como as tendências da barbarização da vida social.  

As pessoas que se encontram em situação de rua são reflexo dessa dinâmica e, muitas 

vezes, se caracterizam como migrantes que chegaram em determinada cidade com o objetivo 

de conseguir trabalho e não o alcançaram e/ou saíram de suas casas por conflitos com 

familiares em decorrência de desemprego, uso de drogas etc. Essas pessoas já foram e ainda 

são alvos de preconceito, estigma da sociedade, que os consideram “vagabundos” ou 

“incapazes” para o trabalho, sendo esta uma categoria central na sociedade do capital. 

A população em situação de rua se encontra em um nível de alta complexidade das 

expressões da questão social, pois há a ausência de trabalho somada ao fato de não serem 

vistos como possuidores de direitos e de respeito humano. Por isso, acabam sobrevivendo às 

margens do desenvolvimento urbano, social e econômico. Maricato (2003), se referindo à 

desigualdade social, traduz a situação de estar às margens da sociedade ao afirmar:  

‘A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da 

desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso aos 

serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, 

drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de 

saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 

desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego 

(particularmente do emprego formal), menos oportunidades de profissionalização, 

maior exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial, 

discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil 

acesso ao lazer. A lista é interminável.’. (MARICATO, 2003, p.152) 

 

Na verdade, a precarização do acesso aos bens e serviços de uma sociedade, a pobreza 

em si, é produzida pela sociedade desigual que retrata o sistema capitalista, cuja lucratividade 

dos proprietários dos meios de produção é adquirida pela exploração da força de trabalho 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1993). Portanto, para analisar a categoria pobreza, é necessário 

considerar os determinantes sociais, históricos, econômicos e culturais aos quais estão 

submetidos os indivíduos, não os responsabilizando por sua condição de vida. Nessa 

perspectiva, Yazbek afirma: 

“Abordo a pobreza como uma das manifestações da questão social, e dessa forma 

como expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no 

âmbito de relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista, 
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extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria.” (YAZBEK, 2012, 

p.289) 

 

Segundo Rocha (2006), pode-se considerar como pobreza a constância de uma grande 

parcela da população mundial privada de acesso às necessidades humanas mais essenciais. A 

pobreza pode ser considerada absoluta ou relativa. A primeira diz respeito ao não atendimento 

das necessidades ligadas ao mínimo vital para a sobrevivência (que é o caso das pessoas que 

estão em situação de rua). A segunda, ao não alcance da satisfação das necessidades segundo 

o modo de vida predominante em uma determinada sociedade. 

Nessa perspectiva, um dos motivos para se estar em situação de rua é o desemprego, 

isoladamente ou associado à conflitos familiares e/ou uso de drogas. Segundo o último e 

(único) Censo Nacional sobre a População em Situação de Rua, a dependência química é o 

principal motivo para a ida das pessoas para às ruas (IBGE 2008). 

 “O I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua foi 

realizado pelo Ministério Nacional de Desenvolvimento Social e Combate à fome 

(MDS) entre agosto de 2007 e março de 2008, sendo executado pelo Instituto Meta. 

Foram identificadas 31.922 pessoas em situação de rua distribuídas nas 71 cidades 

em que o levantamento foi feito” (IBGE, 2008) 

  

Neste Censo, os três principais motivos apontados como razão para que os indivíduos 

estivessem nas ruas foram: alcoolismo/drogas (35,5%); desemprego (29,8%); problemas com 

pai/mãe/irmãos (29,1%). Estes dados apontam a inter-relação entre a situação de rua e a 

dependência química, categorias que se apresentam como sinalizadoras de vulnerabilidade 

social e risco social para os sujeitos em situação de rua. Para Monteiro: 

‘A vulnerabilidade social, assim compreendida, pressupõe um conjunto de 

características, de recursos materiais ou simbólicos e de habilidades inerentes a 

indivíduos ou grupos, que podem ser insuficientes ou inadequados para o 

aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade. Assim, essa relação irá 

determinar maior ou menor grau de deterioração de qualidade vida dos sujeitos.’ 

(MONTEIRO 2011, p.35) 

 

A pesquisa realizada pelo CENTROPOP de Campos dos Goytacazes, durante o ano de 

2019, com uma amostra de 131 indivíduos em situação de rua, apresenta os mesmos motivos 

para a ida às ruas que os mencionados pelo censo acima referido (IBGE 2008), mas com 

proporções distintas. Assim, houve a predominância do sexo masculino, correspondendo a 

82,44% dos entrevistados; e os principais motivos apontados como causadores da situação de 

rua foram: conflitos familiares (63%), desemprego (28%), dependência química (16%). 
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Cabe salientar que as razões para a ida às ruas raramente ocorrem de forma isolada, 

pois o desemprego ou o uso de substâncias psicoativas frequentemente ocasionam conflitos 

familiares. Logo, um fator potencializa o outro. Nesta perspectiva, Cynthia Sarti problematiza 

o desemprego ao afirmar que: 

‘As dificuldades encontradas para manter o padrão de desempenho que se espera do 

homem na família pobre, por sua condição de trabalhador e pobre, faz com que a 

dimensão da pobreza no contexto familiar apareça mais explicitamente no discurso 

masculino, já que os homens se sentem os responsáveis pelos rendimentos 

familiares. É sobre ele que recai mais forte o peso do fracasso. É o homem quem 

falta com sua obrigação quando o dinheiro não dá.’. (SARTI, 1994, p.76) 

 

Assim, a maior expectativa social pelo sustento da família ainda recai sobre o homem, 

e quando este já não consegue provê-lo integralmente, de certo modo, é penalizado, 

vivenciando um ambiente de críticas e cobranças. Com o desemprego, há um contexto que 

promove o uso de drogas, em especial de bebidas alcoólicas, o que por sua vez, em associado 

ao desemprego, incrementa os conflitos familiares. Deste modo, não é ocasional o fato do 

censo (2008) apontar como a predominância do gênero masculino sobrevivendo nas ruas 

(82%). 

Do homem também é cobrada a “moral” além do sustento financeiro. Para constituir a 

"boa" autoridade, digna da obediência que lhe corresponde, não basta ao homem pegar e botar 

comida dentro de casa e falar que manda; para mandar, tem que ter caráter, moral. Mas, 

segundo Sarti (1994) o homem quando bebe, perde a moral dentro de casa, não conseguindo 

mais dar ordens. Portanto, a questão do uso de substâncias psicoativas também agrava os 

conflitos familiares, intensificando a fragilidade dos vínculos. 

Apesar da definição em termos de lei – que posteriormente será abordada – facilitar o 

atendimento e a assistência às pessoas em situação de rua, para Prates e Machado (2011), um 

grande erro que ocorre, não somente de pessoas que compartilham o senso “comum”, mas 

também de indivíduos que trabalham com esse público, é a subestimação ou definição destes 

indivíduos como ‘pessoas de rua’. Segundo esses autores:  

‘Ver essa situação como estado e não como processo é um modo de reiterá-la, sem 

reconhecer a perspectiva do movimento de superação – e essa parece ser uma 

questão central. Estar em situação de rua ou habitar a rua é diferente de ser de rua. 

Vista como determinação, uma situação social pouco apresenta em termos de 

perspectivas de superação.’. (PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p. 194) 

 

A sociedade, de modo geral, vê a população em situação de rua pelo prisma do senso 

comum, ainda os reconhecem a partir de um olhar preconceituoso, não vendo perspectiva de 
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superação dessa condição. Essa visão é reiterada por ações higienistas de alguns governos, 

que realizam intervenções, como levá-los para unidade de acolhimento, sem considerar os 

seus direitos, autonomia e liberdade.  

A falta de problematização sobre a condição de rua faz com que mais indivíduos 

estejam nela. Esta condição é naturalizada, e os governos não implementam de forma eficaz 

políticas e programas voltados para esse público. Desse modo, os indivíduos em situação de 

rua, seguem sobrevivendo (ou não) sob circunstâncias desumanas. 

 

1.2 A dependência e os dependentes químicos: motivos e características 

De acordo com o Centro Regional de Referência em Drogas, da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), em 2014, o uso de substâncias psicoativas não é algo recente na 

sociedade. Desde a antiguidade eram utilizadas, com finalidades religiosas e/ou médicas, 

visando o estado de alerta ou de descontração, a depender do tipo da droga. Assim, com a 

descoberta do poder de algumas substâncias, os homens delas se apropriaram, muitas vezes de 

forma abusivo-indevida. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2001, definiu a dependência química 

como uma doença crônica e progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo, gerando 

outras doenças e podendo ser fatal. Considera-se o uso de álcool e outras drogas como 

abusivos, quando se compromete de alguma forma a saúde psíquica, biológica e social do 

indivíduo. Já a dependência química é definida por uma série de sintomas que caracterizam a 

falta de controle do sujeito em relação ao uso, afetando diversas áreas da sua vida. Estes 

sintomas são a compulsão pelo uso e as graves sensações quando em abstinência, como: 

ansiedade, insônia, tremores, alucinações. Segundo Bucher apud Macrae (2001), o uso 

abusivo de drogas não implica necessariamente na presença de uma personalidade patogênica 

e possui forte determinação do contexto social no qual o indivíduo se insere. Para este autor: 

‘Não existe droga a priori, uma vez que são a atividade simbólica e o conjunto das 

motivações no consumidor que transformam uma substância psicotrópica em droga, 

levando à sua integração de maneira estável na estrutura motivacional do 

consumidor. Sua abordagem privilegia a noção do consumidor como sujeito ativo, 

não necessariamente dotado de uma personalidade patogênica, mas alguém que, 

como todo ser humano, utiliza símbolos para se comunicar consigo mesmo e com 

seu ambiente. Estes elementos simbólicos, ao escaparem a toda determinação estrita, 

significam que a subjetividade e, portanto, a identidade do indivíduo, não é 

adquirida em definitivo e é constantemente posta em questão cada vez que ele 

interage com seu meio. Assim uma substância química só se torna uma droga 

provocando dependência dentro de um determinado contexto de relações entre 

atividades simbólica e ambiente. A partir desse ponto de vista, no estudo da 

evolução da toxicomania o efeito puramente fisiológico da droga importa pouco, já 

que se trata de compreender a interpretação que o indivíduo dá de sua experiência, 
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de seu estado e da motivação que o impele a um consumo repetido da droga.’. 

(BUCHER apud MACRAE, 2001, p.2) 

 

Em consonância com o autor supracitado, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2001) define a dependência química como uma doença biopsicossocial. Ou seja, o indivíduo 

possui inúmeros motivadores de âmbito social, psicológico e biológico que contribuem ou 

não para o desenvolvimento de um uso repetido da substância psicoativa. Não cabe apenas 

analisar a disposição genética para o desenvolvimento da doença, mas todo o conjunto da 

estrutura de vida do sujeito. 

Segundo Minayo e Schenker (2005), a expressão “fatores de risco” caracteriza 

condições relacionadas à possibilidade de ocorrência de fatos negativos para a saúde e 

vivência social do ser humano. Assim, alguns fatores podem ser individuais e outros de meio 

social e condições estruturais mais amplas. No fenômeno do uso das drogas, por exemplo, os 

indivíduos não são motivados apenas por busca de prazer, mas sim de aceitação social em 

algum grupo, fuga de problemas familiares e financeiros, como é o caso dos indivíduos em 

situação de rua, que, segundo dados do IBGE (2008), vão para as ruas por combinados fatores 

individuais, familiares e financeiros. 

O estágio em Serviço Social no Centro de Atenção Psicosocial para Álcool e Outras 

Drogas (CAPS AD1) e a atuação como bolsista na pesquisa intitulada como “MAPEAR 

PARA (RE)CONHECER: o lugar da população em situação de rua nos equipamentos 

socioassistenciais públicos e privados, em Campos dos Goytacazes/RJ” possibilitaram a 

análise dos condicionantes sociais ao uso abusivo (ou não) de drogas. 

Durante entrevistas de estudantes de Serviço Social realizadas com pessoas em 

situação de rua em Campos dos Goytacazes RJ, foi declarado que o uso das substâncias 

psicoativas começou por influência de amigos, família e curiosidade, durante a fase de pré-

adolescência ou adolescência. Na pesquisa acima mencionada, concluiu-se que a maioria dos 

indivíduos que estão em situação de rua fazem uso de droga (abusivo ou não), e que a 

motivação para o início do uso foi diversa: curiosidade, influências de amigos e/ou família, 

forma de aliviar as dores, forma de sobreviver à existência na rua, modo de inibir o apetite (já 

que falta alimento), entre outros. 

 
1 No CAPS Ari Viana são tratados indivíduos com uso abusivo de substâncias psicoativas – álcool e outras 

drogas - incluindo pessoas em situação de rua que se dispuseram a fazer o tratamento. Mas, entre os 

entrevistados, não estiveram pessoas em situação de rua. 
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No estágio em Serviço Social também foi realizado um exercício de pesquisa junto à 

cinco (5) usuários, visando conhecer os possíveis condicionantes sociais para o uso de drogas, 

aquilo que influenciava o processo saúde-doença, assim como analisar o perfil dos usuários.  

Este exercício de pesquisa se desenvolveu através de diálogos no interior da instituição 

com os profissionais, observação de campo e entrevista semiestruturada com os usuários. Os 

principais dados obtidos com as entrevistas estão apresentados no quadro 1.2.1 

 

Quadro 1.2.1: – Perfil dos usuários do CAPS AD, em Campos dos Goytacazes, em 2018:  

 

Categoria de Análise Resultados 

Gênero Masculino 100% Feminino 0% 

Etnia Negros 60% Brancos ou pardos 40% 

Residência Periferia 80% Centro 20% 

Tipos de droga Álcool (80%) Outras drogas (20%) 

Motivação para o início do 

uso 

Influência de amigos 

(60%) 

Influência da família 

(40%) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Todos os entrevistados foram do sexo masculino, com a predominância da etnia negra, 

o que a partir da observação condiz com o perfil geral dos usuários, sendo com maioria 

masculina e negra. No exercício de pesquisa, três dos cinco entrevistados eram negros. 

A maioria dos usuários da instituição são moradores e naturais de Campos dos 

Goytacazes, residindo, preponderantemente, em áreas periféricas: Parque Eldorado, 

Matadouro e Ribeiro do Amaro, sendo este último, distrito do referido município.  

A dependência química ao álcool é a mais incidente, tendo quatro dos cinco 

entrevistados alegado ter desenvolvido em algum momento de sua vida esta dependência. 

No que diz respeito aos motivos que os levaram a recorrer ao uso dessas substâncias, 

as respostas foram variadas: três usuários responderam ser por curiosidade e influência de 

amigos e dois usuários mencionaram a influência da família, principalmente os que tiveram 

que iniciar suas atividades de trabalho cedo, em conjunto com os seus pais, pois estes bebiam 

para suportar a jornada de trabalho.  

Considerando-se estes dados, analisam-se os múltiplos determinantes sociais para o 

processo saúde-doença vivenciados por estes usuários. A termos de exemplo, a população 
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negra já vem de um processo de desigualdade sócio-histórica que perpetua até a atualidade, 

pela reprodução social das relações de produção (BEHRING; BOSCHETTI, 2011), tendo os 

indivíduos negros menores oportunidades no mercado de trabalho que os de cor branca.  

Pela distância e pelos limites relacionados ao uso de transporte público, os indivíduos 

não usufruem (ou usufruem em parte) das oportunidades de acesso a ações públicas 

desenvolvidas. Tais limites se associam à baixa escolaridade, à baixa informação e ao pouco 

conhecimento sobre o fluxo de atendimento dos serviços públicos.  

Os moradores de regiões periféricas acabam ficando distante do centro e das 

oportunidades que o compõe, como da maior proximidade com as instituições que 

implementam as políticas públicas. Além disso, a periferia condiz com maior possibilidade da 

ausência de infraestrutura urbana como saneamento básico, transporte e moradia digna. Em 

geral, a residência em áreas periféricas sugere a presença de maior precariedade econômica 

das famílias, pois o valor dos imóveis é mais alto nos centros urbanos e/ou em bairros 

construídos a partir de planejamento urbano.  

As famílias residentes na área central, porém carentes, como o caso da “Comunidade 

Matadouro”, mesmo tendo acesso mais facilitado pela menor distância entre a moradia e os 

serviços, também vivenciam situações de pobreza e de vida semelhantes aos descritos como 

periferias, uma vez que as referidas comunidades também condizem com a elaboração de 

múltiplas estratégias de sobrevivência e, por conseguinte, de rearranjos, inclusive em termos 

de moradia.  

O álcool foi a droga mais utilizada pelos entrevistados, sendo legalizada e barata, e, 

portanto, mais acessível às pessoas. Além disso, o uso do álcool se insere no contexto 

cultural, sendo utilizado no processo de socialização dos homens, sendo um símbolo de 

masculinidade, o que pode ter influenciado diretamente no alto índice de atendimento ao 

público masculino no CAPS AD, dependentes do álcool. 

Nessa perspectiva, diante dos aspectos analisados, pode-se concordar com Nogueira 

(2011) quando afirma:  

‘As condições naturais, ambientais e biológicas aparecem subordinadas ou 

‘filtradas’ por essas categorias que fundam e estruturam as necessidades em saúde. 

O pressuposto filosófico implícito é que as dimensões biológicas e ambientais da 

vida humana estão ‘subsumidas’ às características de cada sociedade, em seu 

desenvolvimento histórico. A partir deste pensamento, afirmam que as condições 

sociais viabilizadoras de saúde ou de doença devem ser interpretadas incorporando-

se uma multiplicidade de determinações – a síntese de múltiplas determinações, ou 

seja, de atribuições conceituais que, combinadas adequadamente, permitem 

transformar a ideia abstrata da saúde em algo que expressa, antes de tudo, as 

condições concretas de trabalho e de reprodução da vida’ (NOGUEIRA, 2011, p.57) 
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Ou seja, as condições concretas de trabalho e a reprodução da própria vida dos 

indivíduos e de seus familiares influenciam diretamente nas opções e nas possibilidades que 

se apresentam durante suas vivências. 

Em relação às pessoas em situação de rua – em geral ou usuários do CAPS AD – é 

comum um perfil condizente com o dos entrevistados no CAPS AD, ou seja, são em maioria 

negros, homens, de família pobre, oriundos de moradia nas áreas periféricas e que possuem 

em suas histórias diversos fatores que constituem uma situação de vulnerabilidade social. 

O uso de substâncias psicoativas é reflexo das condições materiais e sociais de 

existência dos indivíduos, mas também é resultado da constituição da sua subjetividade 

enquanto sujeito no mundo, que se apropria das manifestações e representações sociais. 

Segundo Abric apud Rosa e Nascimento (2001):  

‘a representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege 

as relações dos indivíduos com seu ambiente físico e social, determinando seus 

comportamentos ou suas práticas”. As representações sociais são, portanto, 

concebidas como um conjunto de crenças e saberes socialmente elaborados e 

partilhados, com e através dos quais nos apropriamos do mundo e lhe damos 

sentido’ (ABRIC apud ROSA; NASCIMENTO, 2015, p.5) 

  

Logo, analisando os dados das entrevistas dos usuários do CAPS AD e dos sujeitos em 

situação de rua, percebe-se que o álcool, por ser uma droga lícita, segundo Rosa e Nascimento 

apud Knauth, Víctora; Leal (2005) sempre teve o seu uso considerado normal e fomentador de 

socialização entre os indivíduos da família e dos amigos. Isso se dá, principalmente, pelas 

pessoas do sexo masculino, que culturalmente são incentivados a mostrar sua masculinidade 

através do uso de substâncias alcóolicas. O uso de outras drogas consideradas ilícitas, ao 

contrário, é bastante rejeitado socialmente. 

Ambos os tipos de drogas podem prejudicar a saúde do indivíduo, causar dependência 

química e criar situações de risco, como, a exemplo, ocasionar acidentes automobilísticos. 

Sobre os interesses envolvidos na comercialização de drogas lícitas e ilícitas, Macrae (2007) 

analisa: 

“Igualmente, dar tanta ênfase ao uso das drogas ilícitas, envolvendo uma minoria da 

população facilmente estigmatizável, desvia-se a atenção da necessidade de um 

maior controle da produção e comercialização das drogas lícitas, de uso 

generalizado, altamente lucrativas e responsáveis pela grande maioria dos problemas 

relacionados aos psicoativos em geral.”. (MACRAE, 2007, p.1) 
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Por essa razão, o sistema de mídia, que compõe as redes de sociabilidade, faz 

propaganda e naturaliza o uso do álcool, apresentando o seu uso como forma de se alegrar, 

comemorar ou fugir dos problemas. Assim, enquanto o uso de drogas ilícitas – utilizadas pela 

minoria dos casos de dependência no CAPS AD e junto às pessoas em situação de rua que 

participaram de pesquisa anteriormente mencionada – é frequentemente estigmatizado, o uso 

de drogas lícitas é naturalizado, permitindo o lucro dos empresários, e o adoecimento de 

significativa parcela de seus consumidores. 

A população em situação de rua, bem como grande parte dos indivíduos na sociedade 

brasileira, apropria-se do fato de que a bebida alcoólica é barata, acessível e pode trazer uma 

sensação de “relaxamento”, para intensificar seu uso. Além disso, como eles estão na rua 

expostos a todo tipo de situação e a circunstâncias como o tráfico e a violência, podem ter a 

tendência a experimentar, seja por influência dos colegas, seja curiosidade, como foi visto 

acima nos resultados das entrevistas. 

Em relação a influência das famílias no uso de drogas, Moura, Silva e Noto (2009) 

destacam: 

‘Tanto na observação de rua quanto nas instituições, os adolescentes relatam que a 

família é a rede social primária. (...) por outro lado, a família também pode estar 

associada aos chamados fatores associados ao risco. Estes são descritos na literatura 

como um ambiente familiar vulnerável, com pais que abusam de drogas; falta de 

envolvimento afetivo entre pais e filhos; falta de autoridade dos pais, entre outras 

dificuldades de natureza macrossociais. São esses os fatores preditores para o uso de 

drogas entre os adolescentes em geral.’. (MOURA; SILVA; NOTO, 2009, p.41) 

 

Diante aos indivíduos em situação de rua em Campos dos Goytacazes, constata-se que, 

muitas vezes, saíram de casa pois não viam perspectivas de vida naquele espaço, não se 

sentiam acolhidos e amados pelos seus pais. Ainda, por terem vivido grande parte da sua 

trajetória em um ambiente hostil, de violência, abusos e uso compulsivo de substâncias 

psicoativas, tendem a repetir os comportamentos dos pais e/ou responsáveis. Além de ver nas 

drogas uma oportunidade para fuga da realidade, muitos se envolvem com o tráfico, pois 

percebem nele uma chance de se destacar dos demais jovens com os quais cresceram, 

recebendo vantagens financeiras. 

De acordo com relatos de usuários do CAPS AD, o trabalho com o tráfico é muito 

atrativo para jovens pobres, que, mesmo em localização inicial na hierarquia de serviço do 

mercado ilícito das drogas, têm a oportunidade de ganhar o triplo do que ganhariam em um 

mês de serviço convencional (salário mínimo). Também relataram que esse mercado se 

aprimora cada vez mais, sendo facilmente acessado por pessoas comuns, e que, também, os 
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efeitos das substâncias que vendem estão sendo potencializados, tornando-as mais nocivas e 

viciantes. 

Portanto, percebe-se que, muitas vezes, a questão das drogas aparece na vida do 

indivíduo antes da situação de rua ou independente dela, causando o desemprego ou sendo seu 

resultado; motivando a ida para às ruas ou sendo fruto dela. Por isso, estabelece-se uma linha 

tênue e contínua entre as drogas, a situação de rua, a família com vínculos fragilizados, a 

violência, o abuso sexual, o desemprego, e uma gama de outras expressões da questão social. 

Outro aspecto relevante é que, tanto as pessoas em situação de rua, como as pessoas 

usuárias ou dependentes de uma substância química tendem a sofrer preconceito da sociedade. 

De modo geral, desconhecem-se ou se desconsideram os fatores sociais, biológicos (fenótipos 

de vulnerabilidade) e psicológicos que fomentaram o início do uso (MESSAS, 1999). O senso 

comum traz o pré-julgamento depreciativo destas pessoas e faz com que a superação dos 

quadros sanitário e social seja mais difícil. Nessa perspectiva, Petuco (2009), citando Foucault 

(2005, 2002), destaca os discursos construídos e seu caráter de controle:  

‘Michel Foucault (2005, 2002) nos ajuda a pensar sobre o modo pelo qual os 

discursos sanitários ajudaram a constituir conceitos que operam como dispositivos 

de produção de subjetividades de modo externo ao sujeito. Estes dispositivos 

articulam saberes de diferentes estatutos (religioso, médico, psiquiátrico, jurídico...), 

operando disciplinamento e controle sobre os corpos (DELEUZE, 1990). Assim, 

uma determinada prática social, esquadrinhada e classificada por meio de 

dispositivos, torna-se lugar de controle. Com base nestes dispositivos, inscrevem-se 

discursos que produzem identidades à revelia dos sujeitos, e que homogeneízam 

distintas subjetividades. Assim, temos categorias como “moradores de rua”, 

“travestis”, “prostitutas”, “michês”, “mendigos”, “pivetes”, que potencializam-se a 

partir de distintos discursos, com distintos estatutos, proferidos por distintos sujeitos. 

As populações de quem falam tais discursos veem-se envolvidas em uma rede de 

preconceitos constituídos, em muito, pela articulação destes distintos discursos.’. 

(PETUCO, 2009) 

  

As denominações inventadas para classificar os indivíduos de alguma maneira são 

cruéis, pois os restringem à determinada atitude ou condição, quando na verdade, são seres 

que vão além de uma única classificação, sendo portadores de qualidades, defeitos, 

potencialidades e alguns limites. 

Dessa maneira, os indivíduos portadores da dependência química que se encontra em 

situação de rua são alvos de preconceitos que foram construídos historicamente e socialmente, 

o que dificulta o processo de implementação de políticas e programas que prestem assistência 

a eles. Quando existem, acabam possuindo pouca aderência ou credibilidade por causa das 

pré-concepções da sociedade em geral. 
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1.3 Políticas e Instituições destinadas às pessoas em situação de rua portadoras da 

dependência química: 

O segmento composto pela população em situação de rua no Brasil, expressa a face 

extrema da desigualdade social com a vivência da pobreza absoluta, tendo alcançado 

visibilidade pública somente a partir do Massacre da Praça da Sé, em São Paulo, em 2004. 

Nesse episódio, diversos indivíduos em situação de rua foram mortos e um grande quadro de 

comoção social, nacional e internacional, fez com que se questionasse acerca da invisibilidade 

social e política às quais eles estavam submetidos. Desse modo, houve a formação de um 

movimento social, com a união de membros da sociedade civil nacional e internacional, que 

se indignou com a condição da população em situação de rua.  

Sobre os movimentos sociais, ADORNO apud ADORNO e VARANDA afirmam:  

‘Os movimentos sociais denunciam os mecanismos de opressão e exclusão social 

fundamentados na isenção da responsabilidade social do poder público e da 

sociedade civil, apontando fatores diretamente relacionados ao desemprego, 

precarização do trabalho e degradação da qualidade de vida, como a valorização 

especulativa do capital, a tecnologização do processo produtivo. As interpretações 

macroestruturais e o discurso dos movimentos sociais têm apelo nos processos das 

identidades e na construção da exclusão, além da negociação cotidiana com os 

enquadres e as falas institucionais. ‘(ADORNO 1997 apud ADORNO; VARANDA 

1999)  

 

Assim, esses segmentos que se mobilizaram e integraram o movimento social a favor 

da população em situação de rua tinham como objetivos melhores condições de vida, 

oportunidades de emprego, assistência social, psicológica e médica, direitos sociais, entre 

outros. O ápice das conquistas deste movimento social foi a criação da Política Nacional para 

Pessoa em Situação de Rua (PNPSR) em 2009, que caracteriza a “população em situação de 

rua” como:  

‘o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 

como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória’ (BRASIL, 2009, art. 1°) 

  

As políticas para o tratamento da dependência química e para o subsídio 

socioassistencial para a população em situação de rua são frutos da produção de conhecimento 

e desconstruções feitas através de pesquisas científicas, a partir de indicadores sociais sobre 

esse público. Estas políticas representam avanços e desafios para a sociedade brasileira, 

historicamente conservadora. 
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Com a Constituição Federal Brasileira de 1988, segundo Yazbek (2012), foram 

instituídas novas bases para o atual Sistema de Proteção Social brasileiro, a partir da definição 

da Seguridade Social e o reconhecimento de direitos sociais enquanto expressão de cidadania, 

contemplando, portanto, os segmentos subalternizados na nossa sociedade. As políticas 

públicas de assistência social, política de inclusão social para a população em situação de rua 

e a política de saúde no Brasil são desdobramentos das premissas da Seguridade Social. 

Porém, na prática, as três políticas são implementadas de modo isolado ou pouco articulado, 

em setores distintos. Além destas políticas, outras foram criadas, contemplando demandas 

apresentadas inclusive por indivíduos em situação de rua, mas mantendo o caráter setorial. 

Assim, após a aprovação da Constituição de 1988, houve a aprovação da Lei Orgânica 

da Assistência Social/LOAS, em 1993; a reforma psiquiátrica e a legitimidade dos 

atendimentos nos CAPS, em 2001; a criação do CAPS AD – para álcool e outras drogas –, em 

2002; a criação da Política Nacional de Assistência Social, em 2004, e a aprovação da Política 

Nacional para a Inclusão da População em Situação de Rua (PNIPSR), em 2009. 

A Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS (lei n°8742, de 1993) tem como 

principais objetivos a proteção social dos indivíduos, a vigilância socioassistencial e a defesa 

dos direitos, a fim de garantir o acesso aos serviços socioassistenciais. A Política Nacional de 

Assistência Social (2004), em consonância com a LOAS (1993), objetiva prover e garantir o 

acesso aos serviços e programas da proteção básica ou especial, assegurando que as ações no 

âmbito da assistência social tenham, centralidade na família, além de contribuir com a 

inclusão dos usuários. A reforma psiquiátrica tem o objetivo de construir uma atenção à saúde 

mental diferenciada, através da substituição dos hospitais psiquiátricos por unidades nas quais 

os usuários possam frequentar e não morar, onde os profissionais visam fomentar a inclusão 

social através dos seus atendimentos. A Política Nacional para a Inclusão da População em 

Situação de Rua visa garantir o acesso seguro e simplificado dos indivíduos na condição de 

rua aos serviços básicos para sobrevivência, incentiva a capacitação dos profissionais que com 

eles lidam, fomentam a pesquisa sobre o tema, além de prever a capacitação profissional dos 

indivíduos que estão em situação de rua, de modo que eles possam superar as circunstâncias 

nas quais estão inseridos. 

Em Campos dos Goytacazes, interior do RJ, as Instituições públicas que atendem os 

sujeitos em situação de rua portadores da dependência química são: 
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• Centro de Referência para a População em Situação de Rua (Centropop), onde eles podem 

guardar alguns pertences caso os tenham, documentos, tomar banho, almoçar e receber 

atendimento profissional de assistente social e psicólogo;  

•  Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), onde eles recebem 

atendimento de psicólogos, assistentes sociais que podem realizar encaminhamento para 

outras unidades de atendimento no município ou inscrição/manutenção de recebimento de 

algum benefício;  

•  Abrigo Lar Cidadão que acolhem e abrigam somente homens em situação de rua, por 

período pré-determinado;  

•  Casa de Passagem, que realiza as mesmas atividades do Lar Cidadão, têm uma equipe de 

cuidadores, psicólogos e assistentes sociais e abrigam pessoas em situação de rua 

independente do sexo, por período pré-determinado;  

•  Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS AD) que possui uma 

equipe de enfermeiros, psicólogos, médicos e assistentes sociais que realizam atendimento 

à indivíduos com uso abusivo de substâncias psicoativas, promovendo o seu tratamento 

clínico e tentativa de reinserção social, através de atendimentos individuais, em grupos, 

também de geração de renda, dinâmicas, etc. Atende indivíduos em situação de rua, mas 

não apenas estes. 

Para além dos serviços acima mencionados, os indivíduos em situação de rua 

usufruem de ações da sociedade civil. São ações filantrópicas, de caridade, desenvolvidas 

pelas igrejas como, por exemplo, as freiras do Carmelo, localizado em frente ao Jardim São 

Benedito, no centro da cidade, que oferecem todos os dias almoço. Também, grupos de 

instituições religiosas realizam muitos mutirões e vão às ruas para doar regularmente comida, 

roupa, agasalhos etc. Além disso, são estabelecidas parcerias público-privadas, como o caso 

do Albergue São Francisco de Assis, que acolhe as pessoas em situação de rua em período 

noturno, garantindo o jantar e o pernoite. Esta instituição é vinculada à Liga Espírita de 

Campos, mas compõe a rede de assistência social na cidade, recebendo recursos públicos. 

Entretanto, apesar de se complementarem, as políticas públicas se mostram ainda 

incipientes no que diz respeito ao atendimento integral às múltiplas demandas apresentadas 

pelos indivíduos em situação de rua, pois não há uma ação Intersetorial que possa contemplá-

las, não as compartimentando. Esta fragmentação sinaliza para o movimento de tais 
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indivíduos no sentido de buscar por serviços públicos distintos, com prerrogativas, horários, 

burocracias e espaços físicos diferentes. Isso dificulta o atendimento integral às demandas.  

Outros aspectos são associados aos limites de atendimento, como a falta de 

documentação dos indivíduos em situação de rua, o estigma pelo mau cheiro ou aparência, 

entre outros. Isso resulta em maior burocracia e dificuldade criadas pelas instituições, entre 

elas os hospitais e demais unidades de saúde, para possíveis atendimentos, retiradas de 

remédio ou internações, o que é relatado pelos indivíduos em situação de rua e/ou presenciado 

por profissionais que com eles lidam. Ou seja, ao mesmo tempo em que as ações do poder 

público deixam visível a violência estrutural sobre a população em situação de rua, também 

conferem “invisibilidades” ao negarem o pertencimento deste grupo à sociedade. 

Além disso, diversas medidas higienistas são desenvolvidas pelo poder público, 

quando policiais e guardas retiram, com o uso da força, os indivíduos dos lugares em que se 

encontram (praças, ruas, avenidas) deixando claro que estes indivíduos são “incômodos” que 

devem ser invisibilizados e silenciados em seus direitos e reivindicações. Nesta perspectiva, 

VARANDA e ADORNO (2004) afirmam:  

‘Os programas sociais desenvolvidos nesse contexto trazem a marca ideológica do 

descarte social de uma população que é tratada como excedente. São programas 

marcados pela institucionalização de práticas que visam à retirada dessas pessoas 

das ruas, oferecendo, entretanto poucas possibilidades de uma reestruturação de suas 

vidas.’. (VARANDA; ADORNO, 2004, p. 66) 

 

Isto é, a esses indivíduos, muitas vezes, é oferecida uma ação pública que não traz a 

possibilidade de reinserção social, ao contrário, os colocam em condições mais perversas 

quando são tratados como alguém sem direitos e autonomia. 

Segundo relato colhido durante o exercício da pesquisa “MAPEAR PARA 

(RE)CONHECER: o lugar da população em situação de rua nos equipamentos 

socioassistenciais públicos e privados, em Campos dos Goytacazes/RJ” de uma mulher com 

idade em torno de 40 anos, grávida, em situação de rua, foi possível conhecer um pouco do 

cotidiano violento vivenciado. Essa mulher falou sobre a violência que sofreu dentro de um 

restaurante popular em Campos dos Goytacazes, quando esteve no banheiro passando mal e 

foi retirada à força de lá por guardas (à mando dos organizadores do local) com a justificativa 

de que estaria atrapalhando a movimentação e a ordem do local. A preocupação não foi com o 

estado de saúde dela, pois não chamaram uma ambulância. O objetivo era retirá-la de lá para 

não “incomodar” outras pessoas que estavam no restaurante, julgadas merecedores de 
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respeito, por condizerem com o padrão de cidadão-trabalhador-consumidor aprovado pelo 

sistema social capitalista. 

Este relato foi inquietante, pois muitos são os indivíduos que estão em situação de rua 

e alegam sofrer violência – verbal e física – proferida sem qualquer justificativa plausível. 

Eles percebem que são maltratados por suas características, compatíveis com as precárias 

condições de vida que possuem. 

A visibilidade dos indivíduos em situação de rua pelo poder público é expressa pelas 

ações das equipes profissionais ao implementar as políticas públicas à eles destinadas. Mas, 

quando isso ocorre, falta a interface entre as diversas políticas, que poderiam, pelo diálogo e 

proposição conjunta, realizarem uma ação mais efetiva. Esta articulação é abordada por 

Prates, Prates e Machado (2011): 

“(...) é sempre importante reiterar que nenhum fenômeno social se origina de uma 

única causa, mas de múltiplas determinações, logo, seu enfrentamento requer a 

articulação de iniciativas diversas, o que tem sido um problema histórico no Brasil: 

superar a fragmentação e garantir intervenções pautadas na integralidade.” 

(PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p. 197) 

  

Portanto, apesar da implantação de algumas políticas que contemplam a população em 

situação de rua, estes não conseguem ser atendidos de forma equânime e integral, pois suas 

necessidades são muitas e requerem não somente ações setoriais, mas intersetoriais, 

construindo um campo de intervenção amplo e articulado, com maior possibilidade de 

efetividade. Sobre as múltiplas necessidades dos indivíduos em situação de rua, VARANDA e 

ADORNO afirmam:  

‘Um grande contingente de pessoas ainda não usa os serviços públicos oficiais ou 

pouco se relaciona com a assistência instituída, buscando alternativas para o banho, 

necessidades fisiológicas, alimentação e vestuário. Vivendo literalmente nas ruas, 

usam os depósitos de ferro velho ou papelão, postos de gasolina, bicas, torneiras 

públicas, chafarizes, igrejas, banheiros públicos, instalações de vizinhos 

domiciliados, lojas e supermercados e serviços de higiene pagos (SAS, 2000). São 

vitimizadas pelos problemas estruturais e têm sua situação agravada pela contínua 

permanência em condições insalubres, sujeitas à violência ou ainda sob a ação 

contínua de álcool e drogas.’ (VARANDA; ADORNO, 2004, p.66) 

 

Considerando esse e outros fatos, no ano de 2011, o Ministério da Saúde, através da 

portaria nº 122º, tentou realizar uma articulação da Política de Saúde com a Política Nacional 

para a População em Situação de Rua, ao definir a criação do consultório de rua. Mas, em 

relação a estes, CECCIM e SANTOS (2018) comentam a necessidade de sua implementação 

a partir da singularidade das necessidades em saúde das pessoas que estão em situação de rua:  
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“Em nosso país, a condição de vida da população de rua coloca, no cenário das 

políticas públicas de saúde, uma desafiadora e intensa situação de iniquidade. Nesta 

direção, a construção de um modelo de atenção voltado a este segmento 

populacional precisa considerar: seus cenários de vida, desigualdade social e 

características do “morar” e “circular” nas cidades, vindo a contemplar necessidades 

individuais e coletivas de saúde. A elaboração e implantação de estratégias de saúde 

devem dizer respeito a “esta” população, não à higienização de sua condição com 

medidas corretivas ou compensatórias.”. 

   

Esses consultórios são uma nova estratégia em saúde, atuando na busca ativa desses 

sujeitos, através de equipes multiprofissionais, que contam com a presença de médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem. Estes realizam atendimento e 

acolhimento exclusivo a essa população, realizando consultas e encaminhamentos para as 

demais unidades de saúde condizentes às necessidades de cada indivíduo. O consultório de 

rua realiza um atendimento diferente das demais unidades convencionais de saúde, como 

retratam SANTOS e CECCIM (2018): 

‘Levando em conta a desguarnição sanitária desse consultório, sua clínica não pode 

mais ser a clínica (bio)médica, mas uma clínica dos encontros, uma clínica aberta ao 

que as cenas de encontro requererem, um “consultório desguarnecido do 

consultório” (um consultório de rua, como o teatro de rua, o circo de rua ou a arte de 

rua, que só existem na e pela interação; não se destinam ao palco, precisam a 

linguagem, as formas e as disposições da rua, do povo de rua, do povo na rua). Por 

outro lado, existe o “locus educossanitário”, a “sede” da equipe, o ponto de encontro 

dos trabalhadores em atividades como: reuniões, momentos de fortalecimento dos 

laços interdisciplinares ou interprofissionais, educação permanente, discussão e 

estudo de casos, compartilhamento de ações e intervenções realizadas em cenas de 

rua ou programadas em microáreas, e promoção da gestão coletiva na construção das 

estratégias de saúde a serem implantadas.’. (SANTOS; CECCIM, p. 1045, 2018) 

 

Os consultórios de rua materializam propostas inovadoras do Ministério da Saúde no 

que se diz respeito às estratégias de promoção e aos cuidados da saúde. Os atendimentos são 

realizados a céu aberto, sem burocracia, e direcionados a um público que lida no dia a dia com 

a desigualdade em uma das suas formas mais bárbaras, além do preconceito e culpabilização 

por sua situação. É necessário que os profissionais que trabalham com eles sejam preparados, 

estudem e se capacitem para lidar não só com as diversas questões de saúde que a situação de 

rua traz, mas também os emblemas sociais que ela possui. Segundo Jorge e Corradi-Webster 

(2012): 

“A abordagem motivacional aparece nas entrevistas como uma atitude positiva, 

corroborando com vários estudos que indicam a sua utilização como uma estratégia 

efetiva para mudança de comportamentos adictivos. Os princípios do acolhimento, 

do trabalho em equipe e da escuta qualificada complementam-se para a efetivação 

das ações na perspectiva de uma clínica ampliada construída cotidianamente nos 

espaços vivos da rua.”. (JORGE; CORRADI-WEBSTER, 2012, p.46) 
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Entretanto, em meio aos cortes no financiamento público de parte das ações, os 

consultórios de rua vêm vivenciando limites. Jorge e Corradi-Webster (2012) relatam os 

desafios que encontraram na implementação do consultório de rua, sendo: a insuficiente 

articulação Intersetorial, a falta de veiculação de informações sobre os êxitos no atendimento 

na rua e a incipiência também dos recursos humanos e materiais. Os direitos sociais que 

deveriam ser universais ficam cada vez mais escassos, desse modo, os consultórios de rua não 

recebem o investimento necessário para funcionar em todos os locais, somente nos grandes 

centros e de modo restrito de acordo com a realidade atual. Assim, a população em situação 

de rua fica à mercê da caridade e da filantropia para grande parte do atendimento de suas 

demandas. 

Desse modo, é necessário que se problematize as ações públicas e privadas 

direcionadas a esse público, refletindo sobre sua universalidade, qualidade, integralidade e 

assertividade; pois, muitas pessoas que estão em situação de rua e são dependentes de 

substâncias psicoativas não contam com todos os “serviços” ofertados. Durante entrevista, 

muitos alegaram maus tratos por parte dos profissionais que lhes atendem, a presença de 

regras muito rígidas, falta de vagas ou preconceito nas instituições. Além disso, as ações 

assistenciais se mostram como apenas uma opção de apoio aos indivíduos, não oferecem uma 

perspectiva de superação da situação de rua. 

O aprimoramento profissional das pessoas que trabalham com o segmento da 

população em situação de rua é de suma importância, além do investimento em grupos de 

estudo e pesquisa sobre os temas atravessadores da situação de rua e o uso de álcool e outras 

drogas. 

É importante que os movimentos sociais se fortaleçam, que as pessoas que estão em 

situação de rua ou fazem uso abusivo de substâncias psicoativas se façam ouvidas através da 

participação em Conselhos, Fóruns, reuniões. O poder público necessita buscar compreender 

os determinantes sociais que podem levar pessoas às ruas, recorrerem às drogas, para que 

assim possa trabalhar de forma comprometida com a construção de uma sociedade mais 

humana, justa, íntegra. A partir do momento que o Estado se desresponsabiliza por essas 

questões, o ser humano em situação de vulnerabilidade social se encontra com poucas 

perspectivas confiáveis de superação da sua condição. É através da implementação de 

projetos, programas e políticas que atendam às múltiplas demandas dos indivíduos, de forma 
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intersetorial, ampla e universal, que se poderá vislumbrar a possibilidade de mais inclusão 

social, ao passo que os direitos sociais dos indivíduos estarão sendo garantidos. 

 

CAP 2 – O Serviço Social no CAPS AD: Um trabalho relacionado à dependência 

química e a situação de rua. 

 

O trabalho do serviço social na saúde mental a partir do ano de 2001 vem se 

desenvolvendo, de modo majoritário, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS 

foram criados como desdobramento do movimento pela Reforma Psiquiátrica no Brasil, em 

especial a partir da criação da lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionando o modelo assistencial em saúde 

mental, possibilitando a expansão paulatina destas unidades de saúde. O movimento pela 

Reforma Psiquiátrica foi iniciado com a luta Antimanicomial dos trabalhadores da saúde 

mental, iniciada no final dos anos 1970, sendo efetivamente operacionalizado a partir da 

promulgação da Lei Paulo Delgado (lei nº 10.216/2001) e da portaria GM nº 336/2002, 

referente aos CAPS e seu funcionamento, esses profissionais estavam inspirados pelo 

movimento de Reforma Sanitária no país, que culminou na criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em 1990. Garantindo o direito universal a saúde à população brasileira, sendo 

este dever do Estado. 

A lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 em seu artigo 5° apresenta os principais objetivos 

do SUS, a partir dos incisos I, II, III, que disciplinam: a identificação e a divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde – pela qual a visão de saúde solidifica-se 

como ampliada, não importando apenas a dimensão clínica do paciente, mas analisando-o na 

sua integralidade – além da formulação da política de saúde enquanto um dever do Estado, 

envolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Assim, com as noções de “democracia”, “direitos”, “equidade” em pauta, os 

trabalhadores da saúde mental começaram a se mostrar incomodados com as péssimas 

condições de trabalho e com os tipos de intervenções direcionadas aos pacientes com 

sofrimento psíquico, que só encontravam como opção de tratamento a internação psiquiátrica. 

O movimento pela Reforma Psiquiátrica incluiu trabalhadores da saúde mental, usuários dos 

serviços e suas famílias, que questionavam os maus tratos destinados aos pacientes, o modelo 

assistencial vigente e a falta de possibilidade de reinserção social dos mesmos, pois o 

tratamento envolvia a hospitalização em manicômios por longos períodos de tempo, 
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promovendo o afastamento da vida cotidiana, isolando-os. Também era comum o afastamento 

da família, culminando, muitas vezes, com o abandono do ‘paciente’ no hospital, ficando 

estes assemelhados a um depósito de indivíduos com transtorno mental. Nesse contexto, os 

indivíduos com uso abusivo de drogas e vivenciando as consequências psicobiológicas deste 

uso também eram tratados via hospitalização em manicômios.  

Em relação ao movimento pela Reforma Psiquiátrica, Goulart e Durães (2010) 

afirmam: 

“A partir do final da década de 70, tomou forma, no Brasil, um movimento da 

Reforma Psiquiátrica com um questionamento incisivo das políticas públicas de 

saúde mental e do modelo assistencial centrado nos hospitais psiquiátricos e em 

estratégias de exclusão. Foi quando se falou, pela primeira vez, acerca do fim dos 

hospitais psiquiátricos, que atualmente identificamos no bojo dos processos de 

desinstitucionalização (Goulart, 2007) que vem ocorrendo no Brasil.”. (GOULART; 

DURÃES, p.112, 2010) 

  

Com a implementação das diretrizes da Reforma Psiquiátrica no Brasil, cujo eixo 

principal é a desinstitucionalização, os CAPS enquanto unidade de saúde para tratamento 

ambulatorial e interdisciplinar ganham sentido. Segundo Pitta (1996): 

‘O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) surgiu em São Paulo, no ano de 1987. 

Com recursos federais e de caráter público, esse novo serviço veio atender a 

demanda de atendimentos em saúde mental, tendo recebido o nome, a princípio, de 

Centro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, com a sigla CAPS, que 

foi seguida posteriormente em todo o país pelos próprios usuários do serviço. O 

centro tornou-se um modelo institucional para os demais CAPS brasileiros.’. 

(GOLDBERG, apud PITTA, 1996) 

 

O processo de desinstitucionalização do tratamento em saúde mental, com base nos 

objetivos do movimento de Reforma Psiquiátrica, preza por assistência e atendimento 

alternativo e humanizado aos usuários. Para os defensores e participantes desse movimento, a 

institucionalização dos indivíduos com sofrimento psíquico traria mais danos à sua vida como 

um todo, impedindo seu contato com a comunidade, limitando seu convívio com os 

familiares, restringindo a sua autonomia e impossibilitando a sua reinserção social. Além 

disso, eles acreditavam que o modelo de tratamento médico deveria ser amplamente 

reformulado. 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) compõem a rede de atendimentos 

substitutivos à hospitalização no âmbito da saúde mental, trabalhando com uma equipe 

multidisciplinar. Essa equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de 

enfermagem e assistentes sociais, que oferecem: acolhimento, atendimentos individuais ou em 
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grupo, oficinas, trabalho com as famílias; medicação prescrita de acordo com o plano 

individual elaborado para cada indivíduo. O dispositivo tem responsabilidade de atender 

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, trabalhando sob a lógica da 

territorialidade.   

Segundo a portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, em seu art.1º, fica 

estabelecido que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes 

modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e, CAPS ad II, definidos por 

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. O CAPS I é um serviço 

de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitante; o CAPS II é um serviço de atenção psicossocial 

com capacidade operacional para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 

200.000 habitantes; o CAPS III é um serviço de atenção psicossocial com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes; o 

CAPS i II  é um serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, 

constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou outro 

parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos 

e o CAPS ad II é um serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000. (BRASIL, 

2002) 

A partir dos anos 2000, o número de CAPS aumentou significativamente, pois a Lei n. 

10.216/2001 foi sancionada em seis de abril de 2001. Esta redireciona a Atenção à Saúde 

Mental, regulamentando a não internação dos indivíduos com transtorno mental e consistindo 

em um novo modelo de atenção psiquiátrica. A implantação das Residências Terapêuticas e 

Centros de Atenção Psicossocial operacionalizam os direitos colocados pelo Estado para os 

indivíduos com transtorno mental (CAPS) (Vasconcelos, 2008). As Residências Terapêuticas 

se configuram como uma moradia para pessoas portadoras de transtornos mentais graves, 

localizadas em espaços urbanos, abrigam no máximo oito indivíduos e contam com o respaldo 

do CAPS mais próximo ou equipe da Atenção Básica (Ministério da Saúde, BRASIL, 2004). 

Assim, não se substitui totalmente os hospitais psiquiátricos, mas colabora-se cada vez mais 

com a luta antimanicomial, promovendo a redução de leitos em hospitais psiquiátricos.  

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), em específico, de 

acordo com a portaria nº336, de 19 de fevereiro de 2002 é um serviço para atendimento de 
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pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com 

capacidade operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000 

habitantes, como já mencionado. Possuem como objetivos: promover a atenção integral; 

proporcionar espaços de acolhimento e convivência em grupo, nas oficinas terapêuticas, 

oficinas operativas, grupos terapêuticos, terapia comunitária, grupos de apoio, geração de 

renda, assembleias e outras estratégias de inclusão social; trabalhar a prevenção voltada para 

as questões do uso de álcool e drogas e diminuir os riscos de infecções e outras doenças; 

promover e proteger a saúde de maneira integral, partindo da necessidade de urna mudança no 

paradigma de 'doentes' para novos cidadãos de direito, entre outros. (FODRA; ROSA 2009).  

Na particularidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 

Dr. Ari Viana, em Campos dos Goytacazes, têm-se o objetivo de propiciar assistência integral 

ao usuário de álcool e outras drogas, sendo porta de entrada para o tratamento da população 

que necessita naquela cidade, e, até, de outras regiões próximas, dependendo da necessidade. 

O trabalho realizado nos CAPS por todos os profissionais é um trabalho extremamente 

horizontal, democrático e em uma perspectiva interdisciplinar, que advém de um movimento 

da década de 70, cujo trabalho em saúde passou a priorizar a composição de equipes de 

profissionais com diferentes formações (VASCONCELLOS, 2010). O diálogo entre os 

profissionais é constante, sendo realizadas reuniões semanais, nas quais abordam a situação 

de cada usuário e cada família/familiar, buscando o melhor plano terapêutico para ambos. 

De acordo com Vasconcellos (2010): 

‘O termo interdisciplinaridade não tem sentido único, mas, em geral, versa sobre a 

intensidade das trocas entre os especialistas e sobre o grau de integração das 

disciplinas em um projeto profissional, de ensino ou de pesquisa.  (...) assume-se a 

interdisciplinaridade   como   estratégia   que   envolve   troca   real   de   

conhecimentos   e   uma   integração mais profunda e coordenada entre disciplinas.’. 

(VASCONCELLOS, 2010, p.2) 

 

E, no que diz respeito à saúde mental, acrescenta: 

‘A defesa da interdisciplinaridade e a exigência das equipes multiprofissionais nas 

políticas públicas transformam-se em estratégia de superação do modelo 

manicomial, posto que a exclusividade da narrativa biomédica sobre a loucura e a 

noção de doença mental, enquanto categoria tão somente médico-científica, foram 

problematizadas.’. (VASCONCELLOS, 2010, p. 4) 

  

Um dos profissionais importantes no CAPS é o profissional de serviço social, que tem 

como perspectiva de análise o sujeito em sua integralidade, inserido em seu contexto de vida, 

visando o resgate das características do território no qual se insere, visando a realização dos 
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objetivos propostos pela política de saúde mental, que condizem com a meta de reinserção 

social. De acordo com a Lei de Regulamentação da profissão de serviço social – n°8.662, de 7 

de junho de 1993, art. 4°, números V e XI – uma das competências do assistente social é: 

orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos 

e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, além de realizar 

estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a 

órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

Assim, no CAPS AD os assistentes sociais buscam conhecer a realidade social, 

econômica e familiar dos usuários e/ou familiares, no sentido de levantar demandas e de 

reconhecer os determinantes sociais relacionados à promoção do uso de drogas, que 

possivelmente irão limitar o ‘tratamento’ proposto pelo CAPS AD, intervindo sobre eles. Essa 

intervenção ocorre a partir de entrevistas, reuniões, visitas domiciliares, encaminhamentos e 

contatos com outras instituições vinculadas a própria política de saúde e/ou a outras políticas 

sociais como a assistência social e a previdência social. 

Nessa perspectiva, Mioto e Nogueira (2009) ressaltam: 

‘O modelo de atenção à saúde, construído pelo movimento sanitário, especialmente 

na década de 1980, pautado na concepção ampliada de saúde e postulando o 

paradigma da determinação social como estruturantes do processo saúde-doença, 

constituiu-se num terreno extremamente fértil para o Serviço Social.’. 

(NOGUEIRA; MIOTO,2009, p. 222) 

   

De acordo com as autoras supracitadas, além de ampliar o espaço sócio-ocupacional 

dos profissionais de serviço social, a concepção de saúde baseada também nos determinantes 

sociais e econômicos dos indivíduos possibilita aos profissionais maiores articulações e 

tensionamentos para com as políticas vigentes, indo para além de um trabalho burocrático e 

rotineiro de acolhimento e encaminhamentos aos serviços. 

Portanto, o profissional do serviço social, no contexto de trabalho em um dispositivo 

de saúde mental, deve se qualificar sempre para usar de sua criatividade, competência e 

comprometimento ético-político para intervir, de modo a garantir o atendimento às demandas 

de seus usuários. É preciso cautela para não realizar um serviço “terapêutico” por se tratar de 

uma unidade de tratamento, já que ações visando atingir o psíquico dos indivíduos já fizeram 

parte do início do Serviço Social, não fundamentando hoje as ações destes profissionais, por 

não fazer parte de suas competências e atribuições privativas.  

O CFESS 2010 declara a vedação da realização de terapias associadas ao título e/ou ao 

exercício profissional do assistente social, pois, desde o movimento da reconceituação da 
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profissão, na década de 1970, fez-se uma revisão de princípios e valores conservadores que 

norteavam a profissão para se avançar com fundamentações teóricas críticas, alinhadas ao 

pensamento marxista. A partir desse momento, visa-se a constituição de uma sociedade mais 

justa a partir do despertar da consciência de classe, garantia de direitos e superação da ordem 

capitalista vigente.  

Desde a década de 60, parte da categoria de assistentes sociais na América Latina se 

mostrava inquieta com o desenvolvimento do capitalismo e as consequências perversas que 

ele acarretava. Começaram a questionar o lugar do serviço social, que deveria se comprometer 

com um novo projeto de sociedade, de acordo com as demandas das classes subalternas, o que 

promoveu a constituição do Movimento de Reconceituação do serviço social.  

Este movimento consistiu na crítica aos princípios doutrinários católicos relacionados 

ao exercício da profissão, que se caracterizava como funcional ao capital, já que buscava 

integrar o indivíduo à sociedade a partir da redenção moral e valorização da família. A 

perspectiva positivista que foi integrada à profissão na década de 1940 apresentava um cunho 

imediatista, já que analisava apenas os dados superficiais dos indivíduos, buscando o 

aprimoramento das técnicas de “ajustes”, colaborando para a integração dos sujeitos à ordem 

estabelecida (YAZBECK, 2000). 

Ainda de acordo com Yazbek (2000):  

‘É no bojo deste movimento, de questionamentos à profissão, não homogêneos e em 

conformidade com as realidades de cada país, que a interlocução com o marxismo 

vai configurar para o Serviço Social latinoamericano a apropriação de outra matriz 

teórica: a teoria social de Marx. Embora esta apropriação se efetive em tortuoso 

processo.’. (YAZBECK, 2000, p. 7) 

  

O processo de absorção da teoria marxista se deu aos poucos, com diversos embates, 

mas se efetivou através de luta e de posicionamento político. Assim, é importante salientar 

que, em uma dimensão técnico-operativa, o assistente social com uma visão maior do 

contexto social de cada usuário pode fomentar novas propostas de trabalho diante destes 

indivíduos; utilizar com eles temas pertinentes à sua realidade social, concretizando a 

capacidade de um despertar de consciência (através de movimentos reflexivos), e, um 

desdobramento na sua autonomia como cidadão, ou seja, utilizar os instrumentos de trabalho 

inserindo-os no âmbito da instrumentalidade do Serviço Social (GUERRA, 2000). Assim, é 

“necessária a sistematização, pelos assistentes sociais que atuam na saúde mental, de 

propostas que fundamentam suas intervenções na perspectiva teórica-crítica acumulada pela 

área, no Serviço Social.”. (LIMA, Camila Ávila) 
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As particularidades e demandas apresentadas pela população em situação de rua com 

dependência química passaram então a ser objetos da intervenção do serviço social inserido 

na política de saúde a partir da criação do SUS, sendo enfatizada a dependência química, mas 

com todo o processo de tratamento e reinserção social condicionado pelas características do 

estar em situação de rua. 

Desse modo, o profissional de serviço social que trabalha em um CAPS com 

atendimento a pessoas portadoras de dependência química e que podem estar em situação de 

rua, possui a possibilidade de articular os seus conhecimentos, fazer a interlocução entre a 

teoria e a prática, juntamente com a análise do perfil dos usuários (idade, classe social, gênero 

etc.) para desenvolver um trabalho mais eficaz, a partir das demandas que os mesmos trarão 

como importantes à sua realidade de vida. Esta eficácia também remete à intermediação entre 

setores públicos e suas políticas, promovendo uma intersetorialidade inexistente na 

formulação das políticas públicas. 

Cabe ao assistente social, no espaço do CAPS AD, diante do tratamento dos usuários, 

ter comprometimento com o exercício da sua profissão e seus princípios, passar-lhes 

informações, de modo individual e coletivo, para o acesso a seus direitos; realizar 

encaminhamentos aos serviços que se fizerem necessários; incentivar o fortalecimento de 

vínculos familiares como forma de proteção social; aprimorar o trabalho em equipe; promover 

junto aos indivíduos, momentos de reflexões sobre suas potencialidades etc. 

Segundo Machado (2009), apesar da proposta da Reforma Psiquiátrica tornar todos os 

profissionais que trabalham no âmbito da saúde mental mais “sensíveis” ao lado social do 

indivíduo, somente o assistente social tem bagagem teórico-metodológica e técnico-operativa 

que lhes permitem intervir de maneira adequada frente à questão social vivenciada pelos 

usuários dos dispositivos.  

De acordo com o Código de Ética Profissional, os princípios fundamentais da 

profissão são: reconhecimento da liberdade como valor ético central; defesa intransigente dos 

direitos humanos; ampliação e consolidação da cidadania; defesa do aprofundamento da 

democracia; posicionamento em favor da equidade e da justiça social; empenho na eliminação 

de todas as formas de preconceito; garantia do pluralismo através do respeito; opção por um 

projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero; articulação com os movimentos de outras 

categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 

trabalhadores/as; compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
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aprimoramento intelectual; e, exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 

discriminar. 

O profissional de serviço social deve se mostrar politicamente comprometido com a 

classe trabalhadora, contribuindo, dentre outros modos, com a viabilização da participação 

efetiva dos usuários nas decisões institucionais; com a garantia da plena informação sobre 

suas possibilidades, consequências e direitos; com a criação de mecanismos que venham 

desburocratizar a relação profissional/usuário, no sentido de agilizar e melhorar os serviços 

prestados etc. (CFESS, 1993) 

De acordo com Silva (2008) apud Moura, Farias e Silva (2015), os profissionais de 

serviço social devem agir:  

‘Fazendo com que este indivíduo se reconheça como incluso na sociedade, partícipe 

da democracia e capaz de produzir riqueza social; potencializando a autonomia dos 

usuários fazendo com que este seja capaz de desempenhar seus papéis sociais; na 

formulação de estratégias de ação visando contribuir com o processo de 

“desalienação”; desconstruindo visões autoritárias e preconceituosas em relação ao 

doente mental, incentivando ações fundadas na democracia; na consolidação da 

cidadania, melhores condições de vida, garantia dos direitos sociais com vista na 

construção de um novo projeto societário que preconize o fim de todo tipo de 

exploração; na articulação com os movimentos sociais, na luta das classes 

subalternas contra a barbárie e a desumanização.’. (SILVA, 2008 apud MOURA; 

FARIAS; SILVA, 2015, p.7) 

 

Durante o período de estágio em Serviço Social no CAPS AD, foi presenciado o 

atendimento pela equipe profissional e três indivíduos em situação de rua, com problemas 

relacionados ao álcool e a outras drogas. Entre esses, um senhor estava habitando a Casa de 

Passagem e, pelo constante contato e articulação das equipes das duas instituições (CAPS AD 

e Casa de Passagem), fazia tratamento no CAPS AD, tendo atendimento individualizado e 

frequentando as oficinas de geração de renda. Quanto aos outros dois usuários, ambos foram 

encaminhados do Centropop (Centro de Referência para Pessoa em Situação de Rua) para o 

CAPS AD. Um era um homem (estrangeiro) que estava sem família e moradia em Campos, 

ficando no CAPS por quinze dias para o processo de desintoxicação da substância. A outra 

usuária era uma mulher, atendida por estar passando mal na rua, mas não retornou à 

instituição após aquele dia.  

Em todos os casos a assistente social tentou entrar em contato com a família dos 

indivíduos, procurou pelos documentos de identificação, realizou telefonemas, buscas, 

encaminhamentos, tentou incluí-los nos grupos de conversa e nas oficinas com outros 

usuários, para que o tratamento deles fosse ampliado. Desse modo, o acolhimento, a 
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humanização, a escuta qualificada e o diálogo com a equipe profissional se mostraram de 

suma importância para que cada usuário, na sua particularidade, fosse atendido de maneira 

integral.  

Porém, é necessário também problematizar as condições desse trabalho prestado, 

devido à complexidade da intervenção em casos de indivíduos portadores da dependência 

química que se encontram em situação de rua. A associação da utilização de substâncias 

tóxicas e o próprio “morar na rua” torna o processo de intervenção profissional nos CAPS AD 

ainda mais desafiador. A compulsão pela droga, a fragilidade dos vínculos familiares e 

sociais, o prazer pela ausência de limites, etc., geram dificuldades para a ultrapassagem do 

uso das drogas; e, por conseguinte, mais desafios para o alcance de objetivos traçados pelo 

Serviço Social.  

Também a intersetorialidade que se faz necessária entre as políticas de assistência e de 

saúde é inexistente, sendo promovida pelo assistente social: a partir dos encaminhamentos e 

contato realizados com as instituições.  

Durante a pesquisa de campo, no projeto com a população em situação de rua, cuja 

autora deste trabalho se inseriu concomitantemente ao estágio em serviço social no CAPS 

AD, ouviu-se relatos desta população dizendo que consideram estar na rua uma forma de 

liberdade para fazer o que quiserem, pois não existe ninguém “regulando” eles. Ou seja, 

vislumbrando a ação do serviço social, é importante considerar que, em muitos casos, existe a 

possibilidade de retorno para a casa, mas os indivíduos não o fazem. 

Segundo Penso e Sudbrack (2009, p.10), “o envolvimento com drogas surge como 

possibilidade de espaços de pertença e afiliação a um grupo de pares, bem como de afirmação 

e confirmação da sua existência, conferindo-lhe um senso de identidade.”. 

Assim sendo, é importante que o assistente social no decorrer da sua intervenção, 

observe os múltiplos fatores que levaram aquele indivíduo à situação de rua e o significado do 

estar na rua para ele. Cabe ao assistente social apresentar, em conjunto com a equipe 

profissional, alternativas de tratamento, incentivando o indivíduo a se inserir em uma delas, 

mas respeitando sempre sua decisão final, independente de qual seja. Em relação ao trabalho 

do assiste social na saúde mental, Fazenda (2017) apud Santos (2018) destacam: 

‘Nessa perspectiva, o emprego e o desemprego, o acesso à educação, a pobreza, a 

habitação, a urbanização, a discriminação e a violência de gênero, produzem 

impactos sobre a saúde mental dos indivíduos, evidenciando a importância do 

âmbito social e econômico e a relevância da intervenção do assistente social na área 

da saúde mental, pois é uma profissão que atua com os sujeitos sociais e suas 

condições materiais de vida.’. (FAZENDA 2017 apud SANTOS 2018, p.54). 
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Desse modo, a autora supracitada ratifica a importância da intervenção do assistente 

social na área da saúde mental, destacando que o indivíduo é uma soma de condições 

materiais e subjetivas que se articulam compondo sua condição de vida.  

Segundo Robaina (2010), alguns temas pertinentes e desafiantes ao Serviço Social 

frente à Reforma Psiquiátrica é o cuidado com a família, é desconstruir o conceito tradicional 

de que família é só pai/mãe/filho, ou seja, de composição nuclear: é observar as necessidades 

materiais destes; observar se as ações profissionais no serviço estão atendendo as suas 

necessidades etc. Além disso, essa autora também fala sobre a capacidade do profissional se 

articular com outros equipamentos e grupos do mesmo território do CAPS, desmistificando o 

conceito de “loucura”, em alguns casos também associado às consequências do uso abusivo 

de drogas, presente no imaginário social. 

Essa autora ainda ressalta que: 

‘No campo da geração de renda e trabalho, há enormes espaços para a discussão das 

relações de trabalho, das potencialidades e limitações da legislação, do uso do 

dinheiro, do valor de uso e de troca do produto das oficinas, dos nichos de mercado, 

capacitação, e mais um sem-número de questões correlatas.’. (ROBAINA, 2010, 

p.347) 

 

Para além dessa possibilidade apontada pela autora supracitada, no campo da geração 

de renda, mostra-se válido ao analisar o trabalho do serviço social, considerar o quadro 

estrutural no qual está inserido o assistente social, que realiza seu serviço de forma precária, 

muitas vezes sem carro para realizar visitas ou busca ativa; sem sala individual para atender 

aos usuários. Machado (2009) aponta que outra dificuldade enfrentada pelo assistente social 

que trabalha em um CAPS é o número reduzido de profissionais da área na mesma instituição, 

fazendo com que se fique sobrecarregado de atendimentos, com pouco tempo para realizar o 

planejamento do trabalhado, e sem conseguir atender todos os usuários que demandam. 

O profissional também trabalha com indivíduos cheios de particularidades e 

subjetividades que possuem sua própria autonomia, sendo autores/atores de suas histórias. 

Desse modo, o trabalho do assistente social possui possibilidades, mas também limites 

institucionais e na relação com os próprios usuários. 

Nessa toada, o assistente social deve lutar contra todas as expressões da questão social, 

seja ela a pobreza, o preconceito, a alienação; também, contra as correntes neoliberais que 

tentam diminuir as responsabilidades do Estado para com a população, de modo a afirmar o 

seu comprometimento com o projeto ético-político da profissão, associado à efetivação das 
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premissas do SUS. Segundo Oliveira et al (1998), em Iamamoto (2008, p.198): “Vive-se uma 

tensão entre a defesa dos direitos sociais universais e a mercantilização e refilantropização do 

atendimento às necessidades sociais, com claras implicações nas condições e relações de 

trabalho do assistente social.”.  

Segundo Garcia e Guilherme (2019, p.51), “o neoliberalismo defende a mínima 

participação do Estado na economia (...) consequentemente, o neoliberalismo reduz os 

investimentos nas políticas públicas e sociais, a exemplo da saúde (...)”. Por esse motivo, 

segundo Vasconcellos (2010), a prática do serviço social na política de saúde mental fica, 

muitas vezes, restrita, condicionada pelos limites políticos-institucionais.  

O assistente social que atende a usuários portadores de dependência química que estão 

em situação de rua deve se posicionar politicamente contra essa política que diminui os 

direitos (considerando a perspectiva do projeto ético político da sua profissão), propondo-se a 

estudar a vivência desses indivíduos sociais para desenvolver ações inovadoras, juntamente 

com a participação política dos mesmos em torno da garantia dos seus direitos. Para isso, 

realizar o seu trabalho de base – que é a de escuta e troca de informações –, educá-los e 

orientá-los sobre as suas condições e perspectivas de vida, suas potencialidades como 

indivíduos se mostra de extrema importância. Nessa perspectiva, Coutinho (1979) expõe:  

 ‘A necessidade de que o processo de renovação democrática proceda de “baixo para 

cima”, consolidando e ampliando suas conquistas através de uma crescente 

incorporação de novos sujeitos políticos, impõe às forças populares — enquanto 

método de sua batalha política — a opção por aquilo que Gramsci chamou de 

“guerra de posição”. A progressiva conquista de posições firmes no seio da 

sociedade civil é a base não só para novos avanços, que gradativamente tornarão 

realista a questão da conquista democrática do poder de Estado pelas classes 

trabalhadoras, mas é, sobretudo, o meio de evitar precipitações que levem a recuos 

desastrosos.’. (COUTINHO, 1979, p.44) 

 

Considerando a importância da participação da sociedade civil no exercício da 

democracia, os espaços dos Conselhos de Saúde e de Assistência, por exemplo, devem ser 

ocupados por assistentes sociais e pelos usuários dessas políticas, que, quando articulados, 

conseguem apresentar suas demandas de forma clara e propícia ao desenvolvimento de 

programas e projetos sociais que os atendam. 

Segundo Coutinho (1979), é necessário que os diversos sujeitos sociais plurais se 

unifiquem em prol dos objetivos da classe trabalhadora, mantendo a sua autonomia e 

respeitando a diversidade, para assim ocorrer no Brasil a renovação democrática, que 

socializará a política, a reforma social e a econômica de “baixo para cima”. 
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Desse modo, fica clara a importância de uma visão do contexto social por parte do 

profissional de serviço social, inseridos os usuários dos serviços do CAPS AD, para que junto 

a eles possa haver um movimento de articulação de demandas, organização do coletivo para a 

participação política nos Conselhos de Saúde e Assistência. É através do olhar do assistente 

social para os determinantes e condicionantes socioeconômicos da saúde, seu posicionamento 

político a favor dos direitos, seu comprometimento ético e político com a profissão, sua 

dedicação e vontade dos usuários, que se poderá propor um trabalho mais efetivo no que diz 

respeito ao atendimento do usuário portador da dependência química e em situação de rua, 

que apresenta a partir de suas próprias condições, múltiplas demandas para as políticas 

públicas e sociais no Brasil.   
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho monográfico foram problematizados os condicionantes sociais 

presentes diante do fenômeno da situação de rua e do uso de drogas, associando-os no que diz 

respeito a alguns usuários Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS 

AD) Ari Viana, localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. 

A situação de rua foi apresentada como uma das expressões da questão social, pois o 

avanço do capitalismo no Brasil, a partir da década de 1930, trouxe muitas mazelas sociais à 

população mais empobrecida, como a falta de emprego e condições dignas de moradia. Mais 

recentemente, a partir da década de 1980, essas mazelas se ampliaram e se intensificaram com 

a implementação do neoliberalismo, da reestruturação produtiva e da globalização, levando a 

flexibilização do trabalho e ao aumento da informalidade e, em contrapartida, a redução do 

compromisso público com as políticas sociais. Isso colaborou para expansão paulatina do 

fenômeno da situação de rua, sendo majoritária a presença do concomitante uso de drogas 

como “fuga” da realidade e até mesmo como estratégia para lidar com a fome.  

Mesmo diante do quadro supracitado, os indivíduos em situação de rua e algumas 

pessoas da sociedade civil se organizaram formando um movimento social em prol dos 

direitos desse público, sendo a criação da Política Nacional para a População em Situação de 

Rua (2009) um marco histórico, trazendo avanços no que diz respeito ao atendimento de 

algumas demandas desse segmento. Porém, ainda há a necessidade de que as políticas 

públicas sejam planejadas de modo intersetorial e que o Estado enfrente as causas da situação 

de rua, não atuando apenas em suas consequências. As políticas públicas presentes na 

atualidade, destinadas aos indivíduos em situação de rua e com uso abusivo de drogas, não 

tocam na raiz dos problemas e possuem fortes limites para o alcance da reinserção social.  

As ponderações sobre a constituição da rede de saúde mental no Brasil, após o 

processo de Reforma Psiquiátrica, ressaltaram o papel crucial dos CAPS. Especificamente, no 

CAPS AD foi possível compreender a complexidade das demandas apresentadas, e, por 

conseguinte, o alcance da meta de reinserção social, em especial, no que se refere aos usuários 

que também estavam em situação de rua.  

No CAPS AD Ari Viana, os usuários em situação de rua se apresentaram em pequeno 

número, pois poucos buscam pelos serviços de saúde, principalmente para tratamento da 

dependência química. Segundo relatos desses usuários, eles se sentem desmotivados, 

abandonados e sem perspectiva de reinserção social, devido ao preconceito e ao 
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desconhecimento da sociedade sobre a doença dependência química, também pela condição 

de rua. 

O trabalho do Serviço Social no dispositivo do Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e outras drogas (CAPS AD) –, compondo a equipe interdisciplinar, foi reconhecido 

como importante, sendo promovida uma reflexão sobre os limites vivenciados por este 

profissional neste contexto, mas sinalizado as possibilidades de intervenção. Entre estas 

últimas, as ações promovedoras de uma perspectiva de intersetorialidade foram realizadas, 

sendo exemplificados pela realização de contatos com outras instituições e encaminhamentos, 

como facilitador do acesso a outros tipos de serviços de saúde e/ou outros serviços pertinentes 

a outras políticas públicas, entre as quais se destacam as de assistência social.  

O Serviço Social atua frente a fenômenos sociais de ampla complexidade ao envolver 

a decisão de cada indivíduo em enfrentar a abstinência da substância psicoativa da qual é 

dependente, mas também por necessariamente envolver a participação da família e/ou seu 

entorno, o que remete a uma série de conflitos familiares, sociais, econômicos e culturais. O 

trabalho no CAPS AD implica investigação e desvelamento do processo da dependência 

química, de seus múltiplos condicionantes sociais, intervindo sobre eles.  

Portanto, o trabalho do serviço social é fruto da associação do projeto ético-político 

profissional com o projeto da Reforma Psiquiátrica, sendo CAPS um de seus dispositivos. 

Trabalha reconhecendo e intervindo sobre os determinantes sociais da saúde com vistas à 

reinserção social, provocando uma intersetorialidade inexistente entre as políticas. 

Por fim, conclui-se que estar na rua e usar drogas possuem condicionantes sociais 

parecidos, embora em proporções por vezes distintas, sendo destacado o desemprego, o uso 

abusivo de drogas e os conflitos familiares. Também possuem estas pessoas perfil semelhante, 

no que diz respeito à classe social, ao gênero e à etnia. Estes fenômenos sociais promovem 

um quadro de ampla vulnerabilidade social, requerendo políticas públicas efetivas.   
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