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“Religião não é coisa de gente tonta, 

religião é coisa de gente: existe gente 

tonta e gente não tonta.”  

(Mário Sérgio Cortella) 



RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda as atividades desenvolvidas pelo Programa Batista 

denominado Cristolândia, o qual tem como proposta o tratamento e a recuperação do 

dependente químico pela via religiosa e da abstinência total ao uso de drogas. Segundo 

estudos da ONU, mais de 2 milhões de brasileiros utilizaram o crack pelo menos uma 

vez na vida, sendo que quase a metade desse contingente encontra-se na região sudeste 

do país. O Brasil é apontado como uma das nações emergentes onde mais se cresce o 

consumo de cocaína, sendo considerado o segundo maior mercado consumidor da 

droga, fato que tem trazido fortes impactos sociais, levando indivíduos a situações de 

fragilidade moral, social e material. Nesse âmbito, o Projeto Cristolândia vem 

desenvolvendo seu trabalho no que diz respeito à questão do uso e dependência do crack 

e outras drogas, contribuindo para a prevenção do uso, o tratamento e a reinserção 

social, tendo como meta, libertar os indivíduos que se encontram em situação de risco, 

devido ao uso drogas e a consequente reinserção social e familiar, por meio dos 

ensinamentos de Jesus Cristo. Com o seu modelo assistencial fundamentado na 

educação cristã, o programa de trabalho do Projeto Cristolândia tem possibilitado aos 

seus internos percorrer uma nova careira moral, com o propósito de que o indivíduo 

mude seu modo de pensar e agir, a partir da internalização de determinados valores 

cristãos. 

 

Palavras-chave: carreira moral, drogas, cristolândia, estigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This work deals with the activities developed by the Baptist Program 

denominated Cristolândia, which has as its proposal the treatment and recovery of the 

chemical dependent by the religious way and total abstinence to the use of drugs. 

According to UN studies, more than 2 million Brazilians have used crack at least once 

in their lives, with almost half of this contingent in the southeastern region of the 

country. Brazil is considered one of the emerging nations where cocaine consumption is 

growing the most, being considered the second largest consumer market of the drug, a 

fact that has brought strong social impacts, leading individuals to situations of moral, 

social and material fragility. In this context, the Cristolândia Project has been 

developing its work on the issue of the use and dependence of crack and other drugs, 

contributing to the prevention of the use, treatment and social reintegration, aiming to 

free the individuals who are In a situation of risk, due to the use of drugs and the 

consequent social reintegration and familiar, through the teachings of Jesus Christ. With 

its assistance model based on Christian education, the work program of the Christian 

Project has enabled its inmates to navigate a new moral career, with the purpose of 

changing the way they think and act, through the internalization of certain values 

Christians. 

 

Keywords: moral career, drugs, cristolandia, stigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho refletiremos sobre as atividades desenvolvidas pelo Programa 

Batista denominado Cristolândia, o qual tem como proposta o tratamento e a 

recuperação do dependente químico pela via religiosa e da abstinência total ao uso de 

drogas. O material empírico sobre o qual repousam nossas análises foi obtido através do 

acompanhamento das narrativas produzidas pelos atores envolvidos no Programa 

Cristolândia. Objetivamos compreender o processo de formação da identidade cristã por 

parte dos internos da Cristolândia mediante ação de líderes do projeto que ativam 

constantemente valores cristãos na expectativa de que sejam pelos internos inculcados.  

A motivação para estudo do tema da drogadição se deu a partir de meados de 

2014  – ocasião em que cursava o 3º período do curso de graduação na UFF – quando, 

durante um projeto evangelista promovido pela Primeira Igreja Batista de Niterói 

(PIBN), tive um primeiro contato com os indivíduos que se encontravam em fase de 

tratamento contra a dependência química na Cristolândia. Eles contaram o modo pelo 

qual entraram no mundo das drogas, suas vivências e as novas perspectivas de vida a 

partir da integração ao projeto.  

 Os dados do II LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas)
1

 - 

coletados por amostragem em 149 municípios de todos os Estados da federação mais o 

Distrito Federal - pelo INPAD (Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e 

outras Drogas), órgão vinculado à UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) e 

levado a cabo no ano de 2011 revelam que no Brasil, pelo menos 4% da população 

adulta e 3% da população de jovens
2
, o que representa cerca de 6 milhões de indivíduos, 

já tenham experimentado alguma vez na vida uma das apresentações da cocaína: 

aspirada, injetada ou fumada. Quando referido apenas ao ano de 2011, os dados nos 

mostram que cerca de 2,8 milhões de indivíduos fizeram uso de uma das apresentações 

da cocaína. 

 

 

                                                           
1
 http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf - acessado em 8 de abril 

de 2017, às 16:46 horas. 
2
 Para fins da pesquisa, foram considerados jovens os adolescentes com idades entre 14 e 18 anos 

 



 

Gráfico 1: Consumo de cocaína e/ou crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: II LENAD 

 

 Em relação ao consumo do crack, cerca de 2 milhões de brasileiros, dos quais 

150 mil adolescentes, já fizeram uso do crack pelo menos uma vez na vida; sendo que 

em 2011 pelo menos 1 milhão de adultos e cerca de 18 mil adolescentes tiveram uma 

primeira experiencia de uso do crack. 

 

Gráfico 2: Consumo de crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte: II LENAD 

 No tocante às diferentes regiões geográficas do país, quase a metade dos 

indivíduos que experimentaram a cocaína e/ou crack no ano 2011 são residentes da 

região Sudeste, o que corresponde, em números absolutos, a cerca de 1,4 milhões de 

pessoas. 

 

Gráfico 3: Consumo de Cocaína e/ou Crack por regiões 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: II LENAD 

 

 Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é apontado como 

uma das nações emergentes em que o consumo de cocaína mais tem aumentado, 

enquanto na maioria dos países tem sido observado a sua diminuição. Os estudos 

apresentados pelo LENAD indicaram uma precocidade em relação à experimentação da 

droga, uma vez que cerca de 45% dos usuários de cocaína a utilizaram pela primeira vez 

antes dos 18 anos. 

 O País é o segundo maior mercado de cocaína do mundo, o que representa 20% 

do consumo mundial, sendo também o maior mercado de crack. Esse volume de 

consumo tem trazido significativos impactos sociais, pois com os seus preços 

relativamente baixos, seus efeitos imediatos e avassaladores, aliados ainda ao fácil 

acesso, o fenômeno das drogas tem contribuído para o aumento da dependência 

química, principalmente nas camadas socioeconômicas mais vulneráveis da população. 



 A questão do uso, do abuso e da dependência de substâncias psicoativas tem se 

tornado mais evidente nos dias atuais, seja por meio da mídia ou da observação diária da 

vida da cidade, o que se tem visto são imagens que deixam atônita toda a população, o 

que requer respostas, tanto do poder público quanto da própria sociedade em geral, em 

forma de ações que combinem as esferas da segurança pública, da assistência social, da 

saúde, da educação, etc. 

 Tais respostas visam amenizar as situações de vulnerabilidade em que se 

encontram os indivíduos que fazem uso de drogas, como as dificuldades de 

relacionamentos intrafamiliares e urbanos – as quais podem gerar a ocorrência de 

violência ou a incapacidade produtiva dos mesmos – e que repercutem na qualidade de 

vida da família. 

 No contexto do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

instituído pelo Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que prevê a promoção e a 

ampliação da participação comunitária na política sobre drogas, estimulando a 

multiplicação das boas práticas, a Cristolândia – uma instituição sem fins lucrativos e 

que não recebe verbas do Estado - vem exercendo um relevante papel no enfrentamento 

à questão do uso e dependência de crack e outras drogas, contribuindo para as ações de 

prevenção do uso, o tratamento e a reinserção social de indivíduos dependentes de 

drogas. 

Conforme FRACASSO (2016, p. 121), o 1º Mapeamento das Instituições 

governamentais e não governamentais de atenção às questões relacionadas ao consumo 

de álcool e outras drogas no Brasil, realizado nos anos de 2006/2007, revela que as 

Comunidades Terapêuticas respondem por 75% das internações realizadas no país. 

 Diante da maciça participação das Comunidades Terapêuticas na recuperação de 

dependentes químicos é importante que cada vez mais estudos abordem esta temática 

com o objetivo de compreender e dar visibilidade ao problema social que a drogadição 

representa, assim como as parcerias que estão se estabelecendo para o enfrentamento da 

situação em diferentes âmbitos – públicos e privados. 

A dependência química não tem uma causa única, ela é produto de uma série de 

fatores (sejam físicos, emocionais, psíquicos ou sociais) que agem ao mesmo tempo, 

sendo estes fatores mais predominantes em uma pessoa do que em outra. 



  As drogas atingem o indivíduo nas suas dimensões biológica, psíquica e 

espiritual e são reconhecidas, à medida que avança para todas as classes sociais e para 

todas as faixas etárias - principalmente para as mais jovens - como um problema social. 

A solução para esse problema engloba as diferentes esferas da vida social: política, 

assistência social, educação, saúde, família, religião, etc. 

 O tema da recuperação de dependentes químicos passa pela prevenção, pelo 

tratamento, pela recuperação e pela reinserção social. As formas de tratamento 

terapêutico disponíveis pelas instituições governamentais e não governamentais podem 

variar de acordo com a visão política, religiosa e ideológica dessas instituições. As 

alternativas para o tratamento da dependência química podem se dar pela abstinência 

total ao uso de drogas, pela proposta de redução de danos, pelo tratamento 

medicamentoso, pelos grupos de mútua ajuda, pela internação voluntária ou 

compulsória ou, ainda, pelo atendimento ambulatorial. 

 O consumo de drogas afeta diretamente a saúde física e mental do usuário, 

fragilizando os laços familiares e as relações sociais, levando o indivíduo a se afastar do 

convívio de parentes e amigos, buscando relações caracterizadas mais pelo consumo 

coletivo da droga do que por vínculos afetivos. 

 Para PECHANSKY et al (2016, p. 99), algumas drogas são capazes de causar 

desinibição e aumento do desejo sexual, o que pode deixar indivíduos mais propensos 

às relações sexuais de risco por não tomarem medidas protetivas contra a contaminação 

por Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) e AIDS. Para o autor, há uma clara 

relação entre o consumo de drogas e o aumento da incidência de práticas sexuais de 

risco e da infeção por HIV. 

 O uso de cocaína e crack por parte das grávidas pode ocasionar anomalias ao 

feto, como hidrocefalia, problemas cardíacos, fissura palatina e alterações no aparelho 

digestivo e urinário. 

 O uso de drogas pode se dar por diversas situações inerentes à vida: por 

curiosidade, para afastar problemas e frustrações, para escapar da timidez e insegurança, 

por necessidade de experimentar novas emoções, para entrar na turma, por falta de 

expectativas, por influência familiar, etc. As drogas propiciam não apenas prazer, mas a 

possibilidade de fuga dos conflitos que marcam as relações interpessoais. 



 Como aponta BUCHER (1992, p. 29), aqueles que se aventuram fazer uso das 

drogas não eliminam os conflitos que fazem parte da vida, mas os incrementam. Por 

outro lado, aqueles que iniciam um uso recreativo das drogas, celebram uma fase inicial 

de “lua de mel”, de amor e beleza, que aos poucos, dependendo do contexto e das 

pessoas, vai sendo suplantado por um período de decadência física e moral. Em ambas 

situações, os indivíduos começam a usar drogas mais leves, como o álcool, o cigarro e a 

maconha. Porém, essa escalada progride para as drogas mais duras, levando o 

consumidor a adotar um ritmo maior, a fim de garantir uma vida prazerosa e contínua, o 

que pode levá-lo à dependência.  

 Com o surgimento das “cracolândias” nos grandes centros urbanos brasileiros, o 

tema da recuperação de dependentes químicos tem assumido papel de destaque nos 

debates de diversos atores sociais (políticos, intelectuais, religiosos, etc.), mobilizando 

diferentes esferas da vida social (saúde, assistência, repressão, família, igreja, etc.). 

Devido à minha condição de membro de uma instituição religiosa evangélica e 

as reiteradas visitas realizadas junto à Cristolândia, seja no sentido de apoiar a 

realização de cultos quinzenais promovidos pela liderança batista ou de ajudar no 

desenvolvimento de outras atividades naquele local, não houve necessidade de 

documentos formais ou termos explicando o propósito desta pesquisa; a autorização 

para a realização dos trabalhos se deu por meio das conversas, primeiro com a liderança 

e, posteriormente, com os voluntários e os internos. 

 

 2. METODOLOGIA 

 

 Nesta pesquisa qualitativa, cuja etnografia foi empreendida como uma 

perspectiva teórico metodológica fundamental (PEIRANO 2014), com o propósito de 

discorrer sobre a carreira moral percorrida por internos da Cristolândia, procuramos por 

intermédio de uma conversação exploratória, propor um tema chave a partir do qual o 

entrevistado discorria sobre o assunto abordado. Este método permitiu que os 

interlocutores em campo pudessem contar suas histórias de vida destacando os fatos que 

consideravam mais importantes. 

 No decorrer dos primeiros semestres dos anos de 2016 e 2017, durante o 

trabalho de campo realizado quinzenalmente na Cristolândia São Gonçalo, foram 



entrevistados 18 indivíduos, o que corresponde à metade dos usuários do programa, 

sendo que a metade foi indicada pela instituição e a outra metade foi entrevistada a 

partir das oportunidades surgidas durante a minha interação no campo, haja vista que 

uma das necessidades que os internos possuem é de encontrar alguém para ouvir suas 

histórias de vida. No trabalho de campo, também foi possível fazer uma observação 

direta do atendimento, assim como realizar entrevistas
3
 e manter conversas informais 

tanto com o quadro administrativo e executivo do programa, quanto com alguns 

voluntários que dão assistência aos internos. 

 Foram abordados, entre outros aspectos: os tipos de droga que causava 

dependência, estado civil, formação profissional, grau de escolaridade, idade, qual a 

primeira droga que experimentou, quais drogas já fez uso, como o indivíduo chegou à 

instituição, se já havia procurado aquela ou outra instituição e tempo de consumo da 

droga. 

Algumas informações também foram coletadas por meio da observação 

participante e, também, por meio de um questionário fechado. O fato de ser membro de 

uma Igreja Batista e por estar integrado ao grupo, me possibilitou participar com 

liberdade dos cultos, das festas e do dia-a-dia da instituição, o que facilitou o 

levantamento de fatos relevantes para esta pesquisa. 

Afim de preservar a identidade dos entrevistados, os nomes aqui apresentados 

são fictícios, à exceção da direção da Cristolândia, haja vista que se trata de um cargo de 

natureza pública. 

  

                                                           
3
 O roteiro semiestruturado das entrevistas segue em anexo. 

 



CAPÍTULO 1 – CONHECENDO AS DROGAS 

 

 

O surgimento das drogas e seu consumo  

 

 

 Segundo ALARCON (2008, p. 103), o termo droga tem sua origem no holandês 

medieval droog cujo significado é seco, tendo este termo se expandido na época das 

grandes navegações, por ocasião das rotas de algumas mercadorias asiáticas, em 

particular as chamadas “folhas secas”, também denominadas especiarias. As especiarias 

eram produtos de origem vegetal, tais como a canela, o sândalo, a noz moscada, a 

pimenta, a baunilha, o gengibre, o açafrão, o cânhamo e o ópio. 

 Conforme CARNEIRO (2005) apud ALARCON (2008, p. 104), ao longo da 

história o significado da palavra droga passou a ser usado tanto para o que se ingere 

como alimento assim como para o que se ingere como não alimento ou mesmo para 

substâncias indigestas. Alguns alimentos, como o açúcar, o mate e o chocolate, que hoje 

fazem parte de nossa dieta, já foram considerados drogas no passado. Na era 

mercantilista, por exemplo, as mulheres e crianças na Espanha eram proibidas de comer 

chocolate.  

 Com o tempo, o significado do termo droga foi variando até passar a ser 

designado por droga todas as substâncias utilizadas em farmácia ou com ação 

farmacológica. Segundo CHALOUT (1971, p. 371), as drogas podem, de acordo com os 

efeitos farmacológicos no Sistema Nervoso Central (SNC), ser classificadas em três 

grupos: No primeiro grupo, encontram-se as drogas depressoras, capazes de diminuir ou 

reprimir as atividades do cérebro, como o álcool, os barbitúricos, os ansiolíticos, os 

opiáceos e os inalantes ou solventes. No segundo grupo, estão aquelas capazes de 

aumentar a atividade cerebral, são as drogas estimulantes do SNC, como a cocaína, as 

anfetaminas, a cafeína e a nicotina. Já o terceiro grupo é constituído por aquelas que 

modificam a qualidade do funcionamento do cérebro, aguçando os sentidos. São as 

drogas perturbadoras do SNC, representadas pela maconha, cogumelo LSD, ecstasy e 

ayahuasca. 



 Para BUCHER (1992, p. 27), o consumo de drogas é universal e milenar, não 

existindo uma sociedade livre das drogas. Nas sociedades orgânicas, o seu uso se 

restringia aos rituais mágicos ou religiosos compartilhados por toda a comunidade. No 

entanto, em decorrência das mudanças do estilo de vida da população, atualmente é 

cada vez menor o espaço participativo para o uso das drogas e é no “vazio cultural 

interno” dos indivíduos isolados que a droga consegue entrar. O seu uso se dá de 

maneira banalizada, não tendo significado cultural definido. 

 No Brasil, a popularização do uso de drogas se deu por influência dos 

movimentos artísticos-culturais da década de 1950-60, principalmente o hippie. Naquele 

período o mundo vivia num contexto de guerras, violências, ditaduras e censura 

ideológica e o uso de drogas trazia para as pessoas um sentido de libertação e protesto. 

O Woodstock foi o evento que marcou aquele momento, onde os lemas “sexo, drogas e 

rock’n roll” e “Paz e amor” se misturaram. BUCHER (1992, p. 28), afirma que as 

drogas surgem, então, como uma possibilidade de se experimentar em grupo novas 

sensações e percepções do universo, da vida e da interioridade humana. 

 Na visão do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID), dependente químico é toda pessoa que usa uma droga de forma contínua ou 

periódica a fim de obter prazer ou para aliviar as tensões, as ansiedades, os medos, as 

sensações físicas desagradáveis, etc. O dependente é caracterizado pela condição de não 

conseguir controle sobre o desejo de usar drogas, agindo de forma impulsiva e 

repetitiva.  

 Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o diagnóstico do 

dependente químico se dá quando, pelo menos, três dos comportamentos listados abaixo 

são confirmados: 

- intenso desejo para consumir drogas; 

- dificuldade no controle do comportamento de consumir drogas; 

- síndrome de abstinência quando se cessa ou reduz o consumo de drogas; 

- necessidade de doses cada vez mais alta a fim de suprir os efeitos originais; 

- abandono de prazeres ou interesses alternativos quando do uso de drogas; 

- persistência em usar drogas, mesmo tendo conhecimento das consequências 

declaradamente nocivas. 



 A partir desde ponto, com base no trabalho de ALARCON (2008, p. 105) 

procuraremos descrever sumariamente a composição e as formas de consumo de alguns 

tipos drogas, assim como os seus respectivos efeitos no organismo dos indivíduos. 

 

 1.1. Álcool 

 

 Consumido no Brasil - mesmo antes da colonização - pelos índios tupinambás 

que produziam o cauim a partir da mastigação e salivação da mandioca ou de frutas 

como o caju, abacaxi, jabuticaba, etc., a sua utilização se destinava a festas e rituais, 

como nascimento de crianças, o atingimento da maioridade ou orgias carnavalescas. 

 Sabe-se que hoje em dia, o consumo de álcool em doses baixas promove a 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares e para que isso realmente ocorra, 

observa que o indivíduo deva ter um limite de beber seguro, que, segundo uma série de 

fatores, resume-se em que o homem possa ingerir, diariamente, 720 ml de cerveja ou 

300 ml de vinho ou 60 ml de destilado. A mulher por sua vez, pode consumir, 

diariamente, 500 ml de cerveja ou 180 ml de vinho ou 50 ml de destilado. 

 A ingestão acima desses valores terá como consequência uma difícil tarefa de 

metabolização por parte do organismo, levando o indivíduo a doenças e aos distúrbios 

relacionados ao uso nocivo e à dependência. 

 As enzimas hepáticas são as responsáveis pela metabolização do álcool no 

organismo do indivíduo, no entanto, como o álcool é solúvel em água, seu poder se 

difunde por todos os órgãos do corpo, sendo absorvido pelo estômago e intestino, 

penetrando na circulação sanguínea e afetando todas as células, especificamente as do 

fígado, do pâncreas, das glândulas em geral, do coração, dos vasos sanguíneos e do tubo 

digestivo. 

 É no fígado que se observam as primeiras manifestações deletérias do uso 

abusivo do álcool, caracterizadas principalmente pela cirrose. Em consequência da 

cirrose, o sangue passa a ter dificuldades em percorrer o fígado em direção aos pulmões, 

vindo a comprometer as veias do estômago e esôfago, causando, normalmente, 

sangramento digestivo e diminuição do fator de coagulação. 



 Pela importância do fígado, na produção de substâncias úteis ao corpo e na 

inativação ou transformação de sustâncias inúteis ao organismo, a falência desse órgão 

significa a morte de todo o organismo. 

 O uso abusivo do álcool também pode elevar o risco de hipertensão arterial, de 

arteriosclerose, de infarto e de derrame cerebral. No pâncreas, os efeitos se dão na 

desregulação do controle das taxas de açúcar no sangue, podendo levar ao diabetes, ou 

ainda, à insuficiência renal, que é grave e potencialmente fatal. 

 Outra consequência é a baixa da imunidade fisiológica, proporcionando o 

surgimento de doenças como câncer de boca, de esôfago, de garganta e de intestino. No 

cérebro, o álcool age na capacidade cognitiva, dificultando o aprendizado e, ainda, 

inferindo nas ordens que o cérebro envia para os músculos, os quais ficam 

drasticamente afetados. 

 O uso costumeiro de álcool por gestantes pode levar ao abortamento ou a 

apresentação de lesões orgânicas e neurológicas no feto. A criança pode nascer com a 

Síndrome Alcóolica Fetal (SAF) – maior causa de retardo mental no Ocidente. A SAF é 

caracterizada por déficit de crescimento, disformismo facial – como microcefalia - 

anormalidades do desenvolvimento do SNC, entres outras anomalias. 

 Além disso, o uso abusivo do álcool pode contribuir para o aumento da 

impulsividade e da agressividade, ampliando a possibilidade de práticas relacionadas à 

violência doméstica – tanto física, quanto psicológica – onde os homens figuram como 

os maiores agressores e as mulheres como as principais vítimas. 

 

 1.2. Tabaco 

 

 Mesmo sendo a droga mais disseminada no mundo contemporâneo, só no final 

dos anos 80 é que foram reunidas cientificamente evidências sobre os efeitos causados 

pela dependência da nicotina. 

 As substâncias liberadas pela queima do cigarro provocam uma série de lesões 

no organismo, como bronquite, asmas, infecções de repetição e o câncer. 

 Filhos de gestantes fumantes apresentam menor peso e, além disso, o uso do 

tabaco durante a gravidez leva a um aumento da mortalidade fetal e neonatal, maior 

frequência de aborto e malformação fetal. 



 O indivíduo que faz uso do tabaco é o maior prejudicado pelo seu hábito, no 

entanto, o consumo do tabaco também afeta àqueles que convivem com o fumante: são 

os fumantes passivos, os quais ficam expostos ao ar contaminado pela fumaça do 

cigarro. O ambiente residencial é o local de maior exposição ao tabagismo passivo. 

 

 1.3. Anfetamina 

 

 O principal risco do mau uso das anfetaminas está ligado diretamente à obsessão 

pelo emagrecimento, uma cultura imposta, em especial, às mulheres que assumem o 

lugar de principal vítima das doenças da beleza. 

 Em busca de um desejável padrão físico “androfílico” em detrimento de outro, 

“ginecofílico”, marcado principalmente pela busca da aparência esguia, por décadas as 

mulheres se viram a mercê das anfetaminas, produzindo-se uma legião de anorexias e 

bulímicas mundo afora, sob os ditames da moda e da própria medicina. 

 Sintetizada em 1887 e inicialmente usada no tratamento de doenças pulmonares, 

só mais tarde foram percebidas as propriedades psicoestimulantes das anfetaminas. As 

anfetaminas são drogas euforizantes, que agem no SNC induzindo a liberação de 

neurotransmissores responsáveis por efeitos sobre o humor. Quando os níveis de 

neurotransmissores estão altos, a sensação é de euforia, atenção redobrada e diminuição 

do apetite (anorexia), quando os neurotransmissores são reabsorvidos pelo organismo, a 

sensação é de cansaço e leve depressão. 

 O uso abusivo de anfetaminas caracteriza a hiperexcitação e sintomas delirantes 

e alucinações. Já a interrupção repentina leva à depressão, fadiga, insônia, baixa 

autoestima, podendo levar à ideação suicida. Tal como a cocaína, a anfetamina pode 

levar o indivíduo a um estado de paranoia e heteroagressividade e, também, pode causar 

lesões nos rins, fígado e coração, podendo produzir arritmias e morte súbita por colapso 

cardiovascular. 

 

 1.4. Benzodiazepínicos 

 

 Os benzodiazepínicos são uma variante dos remédios medicinalmente 

conhecidos tranquilizantes menores, indicados para minimizar efeitos de formas de 



conduta e pensamento cuja qualidade essencial possa ser caracterizada como neurótica. 

Essas drogas tornaram-se os mais populares tranquilizantes e soníferos da atualidade, 

sendo sua prescrição correspondente à aproximadamente metade dos psicofármacos 

utilizados no planeta. 

 O uso abusivo da droga se dá via receituário médico, o qual muitas vezes não se 

encontra tão bem preparado para compreender os efeitos sobre a ansiedade cotidiana e 

uma efetiva existência de um sofrimento por parte do paciente. 

 Quando dependente, a interrupção do uso deve ser lenta e gradual, no entanto, a 

abstinência pode provocar dores musculares, cefaleia, sudorese, convulsões, 

irritabilidade, insônia, entre outros sintomas. 

 

 1.5. Maconha 

 

 A planta do gênero cannabis é uma das mais importantes para os homens de 

todas as culturas, épocas e civilizações, foi utilizada, por exemplo, nas grandes 

navegações, onde as cordas e velas eram produzidas a partir da fibra do cânhamo. A 

semente da cannabis já foi utilizada como óleo para a alimentação e iluminação, além 

de tintas e vernizes. Na medicina, era utilizada para aliviar as dores e, suas folhas e 

flores, fumadas em eventos religiosos e recreativos. Do seu caule, fabricava-se o papel, 

de excelente qualidade e de grande durabilidade. 

 Sob a política patrocinada pelos EUA e a ONU, a cannabis se tornou ilegal, fato 

este que restringiu o seu uso benéfico para a humanidade. No Brasil esta droga foi 

proibida a partir do Decrreto-Lei nº 831, de 25 de novembro de 1938, no qual Getúlio 

Vargas aprovou a Lei de Fiscalização de Entorpecentes. 

 Seu princípio ativo é o THC (tetrahidrocanabinol), que, ao se ligar aos 

receptores cerebrais chamados endocanabinoides, ativa o sistema de recompensa 

cerebral, produzindo sensação de bem-estar e felicidade, seguidos de relaxamento e 

sedação. A capacidade do fumo da maconha de motivar e transformar positivamente os 

encontros sociais pode ser considerada a principal característica do prazer associado à 

droga. 

 Os sintomas da abstinência no caso de cessação abrupta do uso da maconha 

estão ligados aos estados emocionais e comportamentais, destacando-se agitação, 



insônia, irritabilidade, náuseas e câimbras, assim como a diminuição do apetite, a perda 

de peso e dores musculares.  

 Por conter muitos dos componentes do cigarro comum, o uso contínuo e 

prolongado do tabaco aumenta a incidência de bronquites, assim como dos casos de 

câncer de pulmão. 

 O uso do THC como medicamento tem sido debatido na sociedade, 

principalmente pelos seus efeitos relacionados ao tratamento da desnutrição, no controle 

de espasmos musculares, nos controles de movimentos desordenados causados pelo 

parkinsonismo, crises convulsivas, glaucomas, artrite, náuseas decorrentes de 

tratamento quimioterápico, etc. 

 Recentemente, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 156 de 5 de 

maio de 2017 e publicada no Diário Oficial nº 86 de 8 de maio de 2017, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), aprovou a inclusão da Cannabis Sativa na 

lista das Denominações Comuns Brasileira (DCB)
4
, na categoria planta medicinal. A 

DCB é a nomenclatura oficial em língua portuguesa dos fármacos ou princípios 

farmacologicamente ativos aprovados pelo órgão federal brasileiro. 

 

 1.6. Cocaína 

 

 Utilizada de forma benéfica em sua forma vegetal e sem tratamento químico, a 

erythroxelum coca é originária de terras tropicais e seu uso in natura produz efeitos 

psicoativos suaves. Sintetizada em 1862 pela indústria farmacêutica alemã, a coca 

tornou-se matéria prima de uma das drogas mais usadas e cobiçadas no mundo: o 

cloridato de cocaína. Pouco após a síntese, o cloridato de cocaína era encontrado em 

múltiplos produtos, como elixires, pastilhas, vinhos e coca-cola. 

 Fabricada por laboratórios alemães, holandeses e japoneses, a cocaína era 

disponível em farmácia até o ano de 1920. Suas propriedades anestésicas abriram as 

portas para o uso clínico, sendo utilizada em 1884 em uma cirurgia oftalmológica. Em 

função de interesses comerciais ingleses e americanos, estes países iniciaram no começo 

do século XX uma campanha proibicionista em relação ao uso da cocaína. 
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 Hoje em dia verifica-se o fracasso da campanha proibicionista, já que a cocaína é 

utilizada mundialmente, tendo sua movimentação gerado fabulosas somas em dinheiro, 

sem no entanto, corresponder à qualidade desejada, já que muitas das vezes o produto 

vendido ilegalmente no mercado vem adulterado, como se puro fosse. 

 Nativa da América do Sul, os principais produtores da folha de coca são o Peru, 

a Bolívia e a Colômbia. Além de mergulhar os aparelhos do Estado em uma corrupção 

endêmica, o plantio da coca é igualmente utilizado como subterfúgio para constantes 

ameaças contra a soberania desses países, como o caso Noriega, no Panamá e o Plano 

Colômbia. 

 Além do efeito anestésico, o cloridato de cocaína é um euforizante de melhor 

desempenho e menos tóxico do que a anfetamina. O uso abusivo da cocaína, inalada ou 

intravenosa, causam transtornos do humor e do sono, dores de cabeça e alterações na 

motricidade, causando, também, lesões nasais que podem chegar à traqueia, brônquios e 

pulmões. Os efeitos mais agudos são a constrição dos vasos que irrigam o coração e o 

cérebro, tendo como consequência o infarto agudo do miocárdio e o derrame cerebral, 

mesmo em indivíduos mais jovens, sem qualquer doença previamente identificada. 

 Por ser euforizante, a cocaína é utilizada como estimulante sexual, no entanto, 

seu uso abusivo provoca disfunção erétil e piora o desempenho sexual. O uso 

compartilhado de seringas pode causar doenças infecciosas como AIDS e hepatites B e 

C, assim como trombose e embolia pulmonar. 

 

 1.7. Crack 

 

 O nome crack é derivado do ruído produzido pelas pedras quanto volatilizadas 

através do calor. Derivado da cocaína, o crack surgiu no início dos anos de 1980 e seu 

sucesso está relacionado ao baixo custo para sua produção e aquisição. Disseminado nas 

camadas mais pobres da população, seu baixo custo se deve à pequena quantidade de 

cloridrato de cocaína na sua composição. 

 O crack é um preparado sólido, sendo que sua absorção se dá pela via fumada, 

sendo o vapor derivante da queima, um forte euforizante que produz seus efeitos 10 ou 

15 segundos após a inalação. A inalação do vapor da droga em alta temperatura causa 



queimaduras nas mãos, dedos, nariz, face, olhos, lábios, cavidade oral, laringe e 

epiglote. 

 Além de alucinações, delírios e agressividade, o crack também provoca perda da 

neurorregulação pulmonar e edema pulmonar. Por sua vez, também gera 

comportamentos de risco nos indivíduos, como sua associação ao tráfico de drogas, à 

prostituição, ao roubo, etc. 

  

 1.8. Inalantes 

 

 Utilizados especialmente por populações jovens e marginalizadas, 

principalmente no Brasil, os inalantes são compostos sintéticos que se volatizam com 

facilidade, tendo como representantes a cola de sapateiro, o benzeno, a gasolina, os 

fluidos de isqueiro e os aerossóis. 

 Por conter normalmente chumbo e metais pesados, que se acumulam no corpo, 

os inalantes, muitas das vezes, causam lesões irreversíveis. Depressão, alteração de 

comportamento e motricidade, tontura, letargia e fraqueza muscular, retardo 

psicomotor, tremores, visão turva e coma são algumas das consequências da 

dependência de inalantes. 

 

 1.9. Opiáceos 

 

 A morfina, a heroína e a codeína representam os opiáceos que agem no tecido 

nervoso, comprometendo a memória, assim como a cognição, o humor e as funções 

motoras. Pelo uso intravenoso pode causar AIDS, hepatites B e C e doenças 

neurológicas. 

 O uso concomitante de opiáceos com medicamentos utilizados no tratamento de 

depressão pode resultar em grave disfunção do sistema nervoso autônomo, causando 

alterações como arritmia e instabilidade hemodinâmica, que resultam em convulsão e 

morte. 

 

 

 



1.10. Club drugs 

 

1.10.1. Ecstasy 

 

 É um derivado anfetamínico que produz efeitos euforizantes e alucinógenos. É 

uma droga sintética, patenteada em 1914 na Alemanha, como um medicamento 

supressor do apetite, nunca chegou a ser comercializado para esse fim. 

 O uso recreativo foi detectado nos anos de 1960 nos EUA e sua proibição se deu 

em 1985. No final dos anos 80 espalhou-se por toda a Europa, acompanhando diversas 

modas musicais e o estilo de vida de alguns locais do mediterrâneo. 

 Ingerida normalmente por via oral, o ecstasy, cuja dose efetiva oscila entre 

75/150 miligramas, produz seus efeitos entre 30 e 60 minutos após a sua ingestão. 

 O ecstasy produz efeitos psíquicos como a sensação de intimidade e 

proximidade com outras pessoas, o aumento da capacidade comunicativa, euforia, 

loquacidade, despreocupação, diminuição da agressividade e intensificação da 

consciência cognitiva e, ainda, efeitos físicos, como aumento da energia e resistência à 

fadiga. 

 A associação do esforço físico com a droga pode elevar a temperatura corpórea, 

sendo assim, potencialmente fatal. Ela produz o aumento na liberação do hormônio 

antidiurético, onde o organismo passa a ter dificuldades de eliminar líquido. Mesmo não 

causando dependência química, o uso da droga não isenta outros riscos causados pelas 

características insalubres que o próprio ilegalismo produz. 

 

 1.10.2. Quetamina 

 

 Sintetizada em 1962 para uso humano como anestésico, sendo utilizada 

atualmente pela medicina veterinária, é uma droga que produz alterações de 

sensopercepção, podendo ser consumida por inalação, injeção ou oral. 

 Tendo sua ação no córtex pré-frontal, além de alucinógena, ela induz a uma 

combinação entre manifestações euforizantes e sedativas. Seus efeitos – que duram mais 

de 90 minutos - se iniciam entre 15 e 20 minutos após a ingestão oral. Em doses tóxicas, 



provocam desorientação espaço-temporal, problemas respiratórios, alterações motoras e 

gastroentéricas. 

 

 1.10.3. Ácido Gama-Hidroxibutírico (GHB) 

 

 O GHB, conhecido como “ecstasy líquido” é naturalmente produzido pelo nosso 

corpo e foi sintetizado em 1920 na forma de um líquido inodoro, ligeiramente salgado, 

sendo consumido via oral. Depois de ingerida, a droga atua no tecido cerebral. Ela induz 

ao sono, é depressora do SNC e produz efeitos anestésicos e sedativos com ação 

psicodélica. 

 Em doses baixas é ligeiramente estimulante e em doses elevadas tem efeito 

sedativo, podendo provocar depressão respiratória, se associado ao álcool, aos 

benzodiazepinicos ou outros depressores e o seu uso não provoca dependência física ou 

psicológica. 

 Seu efeito se dá 10 minutos após o consumo e pode durar de 2 a 3 horas. Em 

doses baixas tem o efeito de euforia, semelhante ao álcool, fazendo o consumidor se 

sentir mais relaxado, feliz e sociável, com mais confiança e desinibição. No entanto, 

pode apresentar efeitos como náuseas, vômitos, dor de cabeça e problemas respiratórios 

e até a perda da consciência. 

Nesse primeiro Capítulo apresentamos um breve resumo da história das drogas 

no Brasil e no mundo e a mudança do significado que a palavra droga teve ao longo do 

tempo. Também foram exploradas as ações farmacológicas das drogas no Sistema 

Nervoso Central do indivíduo, pormenorizando as suas respectivas composições e 

formas de consumo. No Capítulo seguinte, apresentaremos a ideia de Comunidade 

Terapêutica desde a sua origem no início do século XX na Inglaterra, a qual tratava 

transtornos mentais e o alcoolismo, com os ideais e práticas relacionados, entre outros, 

ao cuidado mútuo e aos valores evangélicos. Será tratado, também, o Projeto 

Cristolândia, desde o seu surgimento no ano de 2009 devido a uma demanda 

apresentada nas ruas da Capital paulista: a necessidade de cuidar dos indivíduos que se 

encontram em situações de risco devido ao uso de drogas. 

  



CAPÍTULO 2 - AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

 

2.1. Origem 

 

Para FRACASSO (2016), a ideia de Comunidade Terapêutica como conhecemos 

hoje tem sua origem na segunda década do século XX quando Franck Buchman, 

ministro evangélico luterano fundou a organização religiosa denominada First Centrury 

Christian Fellowship (Irmandade Cristã do Primeiro Século), a qual tinha como fim, 

tratar os transtornos mentais e o alcoolismo, considerados na época “sinais de destruição 

espiritual”, tendo como mensagem principal, o retorno à pureza e à inocência dos 

primórdios da igreja cristã. 

Conforme RAY (1999) e WILSON (1957) in FRACASSO (2016, p. 114), a 

ética do trabalho, o cuidado mútuo, a orientação partilhada e os valores evangélicos da 

honestidade, da pureza, do altruísmo e do amor, o autoexame, a reparação e o trabalho 

conjunto, são parte das ideias e práticas exercidas pelas comunidades terapêuticas. 

Segundo FRACASSO (2016), o termo Comunidade Terapêutica foi empregado 

pela primeira vez na década de 1940 pelo Dr. Maxwell Jones, Diretor do Hospital 

Dingleton, na Escócia. Preocupado com o fato de que a psiquiatria tradicional parecia 

não estar ajudando os pacientes, o Dr. Jones convidou vários profissionais, o que ele 

chamou de “reunião mundial”, com o fim de investigar como falar com seus pacientes, 

procurando desmistificar a imagem autoritária dos profissionais que atuavam nos 

hospitais, insistindo bastante na ideia de autoajuda, de ajuda mútua e de que todos 

deveriam trabalhar juntos para ajudarem a si mesmos e aos demais.  

A Comunidade Terapêutica psiquiátrica padrão foi primeiramente instalada na 

unidade de reabilitação social do Belmont Hospital na Inglaterra na década de 1940. Foi 

uma unidade voltada para tratar pacientes com transtornos psiquiátricos e que 

apresentassem distúrbios de personalidade duradouros. 

Dentre outras características, as Comunidades Terapêuticas se destacam por ser 

uma organização que: 

- como um todo, é responsável pelo resultado terapêutico; 

- é socialmente útil, por criar um ambiente que maximiza os efeitos terapêuticos, 

em vez de se constituir num mero apoio administrativo ao tratamento; 



- é democrática, caracterizada por um ambiente social onde os pacientes 

participam ativamente dos assuntos ligados à instituição; 

- se destaca pelo fato de que todos os relacionamentos são potencialmente 

terapêuticos; 

- o grupo se orienta para o trabalho produtivo e para o rápido retorno à 

sociedade; 

- a autoridade se difunde entre voluntários, funcionários e pacientes. 

A natureza terapêutica do ambiente total (GOFFMAN: 2010, p:11), anulando o 

indivíduo e promovendo diferentes graus de adesão ao tratamento e à instituição, é a 

precursora do conceito fundamental de comunidade como método de tratamento de 

substâncias psicoativas 

No Brasil, a expansão das Comunidades Terapêuticas teve como marco a 

fundação da Fazenda do Senhor Jesus pelo Padre americano Haroldo Joseph Rham em 

1978, na cidade de Campinas-SP. No entanto, o crescimento das Comunidades 

Terapêuticas no país não era acompanhado pelo treinamento necessário para o modelo 

proposto, gerando uma série de movimentos e metodologias regionais tanto para 

utilização de técnicas quanto para o desenvolvimento dos programas. 

Nas palavras de RHAM (2001) apud FRACASSO (2016, p. 118), “há 

organizações que, denominando-se Comunidades Terapêuticas, na verdade são simples 

centros de acolhimento”. Tal distinção marcava o baixo índice de recuperação 

demonstrado por alguns estudos, além do uso indevido da abordagem, o que dificultava 

o reconhecimento das Comunidades Terapêuticas. 

Dada a importância do funcionamento das Comunidades Terapêuticas e levando 

em consideração a necessidade de normatização de seus serviços, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), adotou em 2001 a Resolução da Diretoria Colegiada 

– RDC nº 101/2001 – que estabeleceu o Regulamento Técnico para o Funcionamento 

das Comunidades Terapêuticas – serviços de atenção a pessoas com transtornos 

decorrentes do uso ou abuso de substância psicoativas, conforme o modelo psicossocial. 

 Segundo o RDC nº 101/2001 (FRACASSO: 2016, p. 118), as Comunidades 

Terapêuticas “são serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou 

abuso de substâncias psicoativas, em regime de residência ou outros vínculos de um ou 

dois turnos, segundo modelo psicossocial; são unidades que têm por função a oferta de 



um ambiente protegido, técnica e esteticamente  orientado, que forneça suporte e 

tratamento aos usuários abusivos e/ou dependentes de substâncias psicoativas, durante 

período estabelecido de acordo com programa terapêutico adaptado às necessidades de 

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

pares. Oferece uma rede de ajuda no processo de recuperação das pessoas, resgatando a 

cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, 

e de reinserção social. Tais serviços, urbanos ou rurais, são também conhecidos como 

Comunidades Terapêuticas”. 

 Na perspectiva da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas 

(FEBRACT), da Federação Evangélica de Comunidades Terapêuticas (FETEB) e da 

Federação Norte e Nordeste de Comunidades Terapêuticas (FENNOCT), os elementos 

que compõem o tratamento residencial, voltado para a abstinência e praticado nas 

Comunidades Terapêuticas são os seguintes: 

 - prática da espiritualidade sem a imposição de crenças religiosas; 

 - internação e permanência voluntárias, entendidas como um episódio que 

objetive auxiliar o dependente de substâncias psicoativas a reinserir-se e reintegrar-se na 

sociedade, assumindo suas funções de cidadão, membro de uma família e trabalhador 

e/ou estudante; 

 - ambiente residencial com características de relações familiares, saudável e 

protegido técnica e eticamente, livre de drogas e violência, assim como de práticas 

sexuais (temporariamente neste último caso); 

 - convivência entre pares, participando ativamente na vida e nas atividades da 

Comunidade Terapêutica; 

 - critérios de admissão, permanência e alta definidos com o conhecimento 

antecipado por parte do dependente de substâncias psicoativas, quando candidato, e de 

seus familiares/responsável. 

 - aceitação e participação ativa no programa terapêutico definido e oferecido 

pela Comunidade Terapêutica e na recuperação do dependente de substâncias 

psicoativas; 

 - utilização do trabalho como valor educativo e terapêutico no processo de 

tratamento na Comunidade Terapêutica e na recuperação do dependente de substâncias 

psicoativas; 



 - acompanhamento pós-tratamento de, no mínimo, um ano após o episódio da 

internação. 

 A partir de 2011 com a criação da RDC nº 29 em substituição à RDC nº 

100/2001, as Comunidades Terapêuticas deixaram de se adequar às normas gerais de 

um serviço de saúde, tal qual um hospital ou centro de tratamento e, devido ao seu 

caráter residencial e de convívio familiar, aproximou-se do modelo de Comunidade 

Terapêutica segundo a perspectiva da FEBRACT. 

 

2.2. O projeto Cristolândia 

 

 O projeto Cristolândia se iniciou na Cidade de São Paulo quando uma equipe do 

Projeto Radical Brasil, que é um programa da Junta de Missões Nacionais - agência 

missionária fundada em 1907 e pertencente às Igrejas Batistas da Convenção Batista 

Brasileira - desenvolveu, durante o ano de 2009, uma pesquisa de campo junto à 

“cracolândia” daquela Capital.  

 O projeto Radical Brasil é composto por jovens e adultos que decidem tomar 

uma atitude radical, passando a se dedicar, por um período de um a dois anos, a um 

trabalho voluntário em um dos campos missionários - locais em que a Junta de Missões 

Nacionais atua no sentido de evangelizar outras pessoas -  sendo três a saber: Radical 

Sertão, Radical Amazônia e Radical Cristolândia. 

 A Cristolândia é um programa permanente de prevenção, recuperação e 

assistência a dependentes químicos e codependentes, que busca a transformação do 

indivíduo por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam livres do vício e 

aptas a reinserção social e familiar
5
. 

 No ano de 2010 foi fundada a primeira unidade da Cristolândia na cidade de São 

Paulo. Como observa FROMM (2014, p. 30), “a Cristolândia faz parte de uma política 

missionária financiada pelas Igrejas Batistas brasileiras pertencentes à Convenção 

Batista Brasileira (CBB) e tem como objetivo pregar o amor ao próximo, o servir à obra 

de Deus, a compaixão e a caridade, além do resgate dos vínculos familiares e o 
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abandono das práticas pecaminosas, sobretudo o uso de drogas e o retorno ao mercado 

de trabalho”. 

 Por ocasião da abertura da primeira Unidade, a instituição ainda não tinha uma 

rede própria de assistência, a internação era realizada em comunidades terapêuticas 

religiosas de outras denominações, sejam católicas ou espíritas. Esse fato acabou por 

gerar conflitos na parte religiosa do indivíduo, pois quando o indivíduo se internava 

nessas comunidades terapêuticas, era exigido que eles fizessem parte daquelas religiões, 

era uma imposição. No projeto da Cristolândia não se impõe que o indivíduo pertença à 

uma denominação Batista, ele é livre, o que se prega é a religação do indivíduo a Deus. 

A partir do momento em que a pessoa está ligada em Deus, ela é livre para fazer o que 

quiser. 

 Na visão cristã, o afastamento do homem em relação a Deus se dá a partir das 

práticas que não são do Seu agrado. Para se religar a Deus é necessário que o homem 

conheça a verdade sobre Ele, o que deve ser feito buscando ler e praticar os 

ensinamentos que a Bíblia apresenta. A partir destes ensinamentos, o indivíduo deve 

levar uma vida responsável, não somente consigo mesmo, mas também com as pessoas 

que o cercam e com Deus. A Bíblia ensina que o homem que anda segundo os 

conselhos de Deus, demonstra atitudes ligadas ao amor, à alegria, à paciência, ao ânimo, 

à coragem, à bondade, à fidelidade, à mansidão, ao domínio próprio, à responsabilidade, 

entre outras. Absorvendo os ensinamentos bíblicos, o homem compreende que o seu 

corpo é templo do Espírito Santo – é santuário – ou seja, Deus está presente no seu 

corpo, sendo assim, ele deve cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus, 

fugindo do pecado, cuidando de sua saúde e do bem-estar do seu corpo, deixando de 

lado os vícios que só trazem o mal.  

A partir do momento em que o homem está ligado a Deus, não deve tomar 

atitudes erradas em relação a si e aos outros, sendo que essas atitudes incluem, também, 

os sentimentos, como raiva, ódio, tristeza ou mágoa que devem ser entregues a Deus. 

Segundo a orientação bíblica, a fim de consertar a sua vida, o homem deve voltar seu 

pensamento para “tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 

tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama
6
”. 
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 Não há repasse de recursos do Estado para o projeto. O financiamento da 

Cristolândia se dá exclusivamente a partir da fidelidade das doações dos membros das 

Igrejas Batistas à Junta de Missões Nacionais (JMN), instituição responsável pelo 

projeto. Os recursos que chegam à JMN são destinados à manutenção da estrutura - 

como o pagamento de água, luz, aluguel, salários dos missionários contratados e pelo 

sustento dos voluntários e radicais - no entanto, os recursos não são suficientes para 

honrar todos os compromissos assumidos pela entidade, o que é complementado pelas 

doações de pessoas físicas ou empresários. 

 A JMN resiste à aceitação de recursos oriundos do Estado, assim como na 

criação de vínculos com gestores estatais, pois preza pela autonomia no que tange ao 

processo de tratamento, evitando os embates da política. Esse distanciamento em 

relação à política, tem como fim evitar que, no período eleitoral, alguns políticos 

venham a tirar proveito ou angariar votos em nome do projeto.  

Em maio de 2015, os Batistas brasileiros inauguraram a sede da Cristolândia 

Criança, a fim de atender uma solicitação encaminhada pela Vara da Infância e 

Juventude da cidade de Guarulhos, mobilizando técnicas e saberes originalmente 

utilizados na direção do publico atendido pelo programa (FROMM 2014). A unidade 

tem como meta cuidar e tratar de crianças e adolescentes que se encontram inseridas no 

mundo das drogas, promovendo a diminuição de incidência do uso de substâncias 

psicoativas neste segmento. 

 Outro programa inserido no projeto Cristolândia é o Sonho de Mãe. Na casa 

localizada em Italva/RJ, também é realizado o acolhimento de mães, especialmente as 

egressas do sistema penitenciário e em situação de dependência química, juntamente 

com seus filhos.  

 

“Aqui é um lugar que acolhe mulheres que são mães, nós cuidamos 

delas e das crianças, que muitas das vezes têm um histórico de maus-

tratos, que não tem aquele cuidado especial que toda criança merece. 

Aqui é um lugar que a gente educa tanto a mãe quanto ao seu filho”. 

(Adriana, voluntária – abril de 2016) 

 

A presença dos filhos na unidade, além de oportunizar o cuidado à criança, 

facilita o trabalho de prevenção de ruptura de vínculos familiares e favorece o 

desenvolvimento e compreensão do papel maternal, que na maioria dos casos é 



negligenciado. Esse programa tem por meta fortalecer os vínculos familiares e 

promover a reinserção social, procurando encaminhar as mães ao mercado de trabalho. 

O trabalho das voluntárias do Centro de Formação Cristã Sonho de Mãe tem 

determinadas especificidades, como o cuidado com os filhos das internas. Haja vista 

que as internas não podem sair da casa desacompanhadas, as voluntárias têm o encargo 

de, juntamente com as mães, levar e trazer as crianças da escola, assim como, de 

conduzi-las às visitas médicas ou às áreas de lazer da cidade. 

Outra peculiaridade marcante do Centro de Formação Cristã Sonho de Mãe de 

Italva é o arranjo da estrutura física do projeto: diferentemente da unidade que acolhe os 

internos masculinos, a qual visa atender um grande número de pessoas, o Sonho de Mãe 

é dimensionado no sentido de um lar, onde cada mãe, juntamente com o seu filho, é 

alojada em um quarto só seu, o que permite a cada uma, além de dar o seu toque 

particular à instalação, desenvolver uma maior intimidade maternal. 

 Segundo estudos da Junta de Missões Nacionais, cerca de 85% dos internos da 

Cristolândia já pertenceram a alguma instituição religiosa cristã ou tem familiar cristão. 

Sendo assim, a JMN lançou em 2016 o programa “Viver”. É um projeto que pretende 

realizar um trabalho de prevenção junto ao público interno (membros das igrejas 

batistas). Nesse intuito, são realizadas palestras e dinâmicas às crianças a partir de 9 

anos. A proposta do “Viver” é que as práticas preventivas alcancem primeiro a igreja 

local, depois as famílias e, consequentemente, as comunidades. 

No próximo capitulo, será abordado o tema relacionado ao Centro de Formação 

Cristã e o seu modelo de assistência baseado na educação cristã com vistas à 

recuperação de dependentes químicos, o qual tem o seu programa de trabalho 

desenvolvido nas áreas físico/emocional, social e espiritual. Nesse ponto do trabalho 

pretendemos apresentar a carreira moral percorrida pelos internos da Cristolândia, ou 

seja, as mudanças que são provocadas nas pessoas e seus respectivos efeitos no que diz 

respeito ao seu modo de pensar e agir. 

 

 

  



CAPÍTULO 3 – O CENTRO DE FORMAÇÃO CRISTÃ ALCÂNTARA 

 

3.1. Ambiente físico 

 

 O Centro de Formação Cristã Alcântara – espaço destinado às 2ª e 3ª fases do 

Projeto Cristolândia - está localizado no bairro Pacheco – na Cidade de São Gonçalo, 

em uma área de aproximadamente quatro mil metros quadrados, que os internos 

chamam de sítio. Assim que o visitante entra, à sua esquerda fica localizada a horta, de 

onde é retirada parte dos legumes e vegetais consumidos no projeto; e à sua direita fica 

uma casa onde são acolhidos os voluntários que trabalham no projeto. O espaço é todo 

gramado, bem arborizado e conta também com um campo de futebol, onde são 

disputados os “rachas” nos momentos de lazer. Existe uma área gramada, onde são 

realizadas as festas religiosas que ali acontecem e também tem uma academia 

improvisada, ainda em construção, mas que já possui alguns aparelhos. 

 No centro do sítio fica localizado o espaço destinado aos internos, constando de 

alojamentos, banheiros, cozinha, refeitório, despensa e almoxarifado. Em anexo, 

localiza-se o templo: um local aberto, com cobertura, bancos, aparelhagem de som e 

instrumentos musicais, o qual é destinado à realização de cultos e orações. Tem ainda, 

as dependências da padaria e da direção, localizadas ao fundo e à frente da construção 

central, respectivamente.  

 Essas construções se localizam na parte mais elevada do sítio, o que permite 

uma visão privilegiada de todos os espaços do sítio, proporcionando um maior exercício 

de poder sobre os internos. Desse modo, os voluntários não precisam ficar 

acompanhando in loco o trabalho desenvolvido, mesmo à distância, controlam os 

afazeres inerentes a cada interno. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Amostra estudada 

 

Tabela 1: Dados sociodemográficos da amostra estudada 

ENTREVISTADO* ESCOLARIDADE** ESTADO 

CIVIL*** 

TRABALHO 

FIXO? 

FILHOS 

A36-FABRÍCIO 7ª ano Separado Não 2 

M30-MAURÍCIO Ensino Médio Solteiro Sim - 

F46-LEANDRO 3ª ano Separado Não 2 (menores) 

H63-JOSÉ 3ª ano Solteiro (1) Não 1 (adulta) 

J31-ROBERTO 5ª ano Solteiro (1) Não 6 (menores) 

W31-PEDRO Ensino Fundamental 

II 

Solteiro (1) Sim 1 (menor) 

W39-LUCAS Analfabeto Solteiro (1) Não 1 (menor) 

M47-SÉRGIO 5ª ano Separado Sim 3 (menores) 

C52-PAULO Ensino Médio Solteiro (1) Sim 2 (adultos) 

J39-LUIZ 6ª ano Viúvo Sim 3 (menores) 

U38-NEI 3ª ano Solteiro (1) Sim 2 (adultos) 

R46-MARCOS 1ª ano Solteiro (1) Não 1 (menor) 

I52-ALONSO 2ª ano Solteiro (1) Não 2 (adultos) 

T33-ANDRÉ 5ª ano Solteiro (1) Não 1 (menor) 

A29-ANDERSON 3ª ano Solteiro Não - 

V34-FLÁVIO Ensino Fundamental 

II 

Solteiro (1) Sim 1 (menor) 

N27-JULIO 7ª ano Solteiro Sim - 

J52-MANOEL Ensino Fundamental 

II 

Separado (1) Não 2 (adultos) 

* Código do entrevistado: inicial do nome + idade 

** Conforme a Tabela de Equivalência entre o Ensino Fundamental de oito e o de nove anos 

*** (1) Já viveu com alguém 
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A maior parte da amostra estudada – cerca de 90% - possuíam uma renda média 

de até dois Salários Mínimos, enquanto que apenas 2 indivíduos – os quais concluíram o 

Ensino Médio – obtinham uma renda estimada entre 2 e 4 Salários Mínimos.  O nível de 

instrução apresentado pelos internos reflete nas condições de empregabilidade/faixa 

salarial que os mesmos possuíam antes de iniciar o tratamento: dois exerciam atividades 

administrativas (um bancário e outro funcionário público contratado), seis trabalhavam 

como auxiliar de serviços gerais, repositor de supermercado e atendente comerciário; os 

demais não possuíam qualquer vínculo empregatício, encontravam-se desempregados, 

vivendo de pequenos “bicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faixa etária da amostra se encontra entre 27 e 63 anos, sendo que a maioria 

dos internos – cerca de 83,5% possuem filhos, com predominância para os indivíduos 

solteiros da faixa etária de 30 a 39 anos. Todos os que se declararam solteiro ou 

separado, o fizeram independentemente da existência de registro em cartório e, 

excetuando aquele que se declarou viúvo, todos os demais alegam o uso de drogas como 

o principal motivo pela desestruturação de seus lares.  
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Tabela 2: Dados sociodemográficos da amostra estudada (continuação) 

ENTREVISTADO 
1ª 

DROGA 

IDADE 1º 

CONSUMO 

MOTIVOU 

CONSUMO 
DEPENDÊNCIA 

COMO 

CHEGOU 

QUEM 

INDICOU 

TEMPO 

INTERNAÇÃO 

A36-FABRÍCIO cocaína 16 curiosidade cocaína da rua - 3 meses 

M30-MAURÍCIO maconha 14 curiosidade cocaína e crack de casa parente 2 meses 

F46-LEANDRO cocaína 19 curiosidade cocaína de casa parente 9 meses 

H63-JOSÉ álcool 17 curiosidade crack e cocaína da rua evangelismo 2 anos 

J31-ROBERTO álcool 19 curiosidade crack de casa evangelismo 1 ano 

W31-PEDRO maconha 15 curiosidade cocaína de casa evangelismo 1 ano 

W39-LUCAS cigarro 17 curiosidade álcool e cocaína da casa evangelismo 1 ano 

M47-SÉRGIO álcool 7 família crack e cocaína da rua parente 1 ano e 8 meses 

C52-PAULO cocaína 29 curiosidade cocaína de casa evangelismo 8 meses 

J39-LUIZ maconha 19 curiosidade crack de casa parente  7 meses 

U38-NEI maconha 18 curiosidade cocaína da rua parente 8 meses 

R46-MARCOS maconha 16 curiosidade cocaína da rua evangelismo 1 ano e 4 meses 

I52-ALONSO álcool 20 curiosidade cocaína da rua evangelismo 9 meses 

T33-ANDRÉ cocaína 21 curiosidade cocaína da rua evangelismo 11 meses 

A29-ANDERSON maconha 17 curiosidade crack e cocaína de casa parente 1 ano e 3 meses 

V34-FLÁVIO cigarro 17 curiosidade crack de casa evangelismo 7 meses 

N27-JULIO álcool 18 curiosidade cocaína de casa  evangelismo 6 meses 

J52-MANOEL cigarro 18 curiosidade álcool de casa evangelismo 1 ano 

 

 

 

 

Observando o Gráfico 6, verificamos que o primeiro contato relacionado ao uso 

de drogas se deu a partir da adolescência, com uso inicial de substâncias mais leves 

como a maconha e o álcool, seguido pela cocaína e, por último, pelo cigarro. Chama a 

atenção o fato do cigarro – uma droga lícita – ter alcançado o menor score em relação à 

primeira experimentação de drogas por parte dos indivíduos estudados. Talvez tal fato 

se deva ao rigor da legislação proibindo o fumo em locais fechados, como bares e 
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restaurantes, assim como, também, a maior conscientização da população quanto ao uso 

de cigarro em ambientes públicos. Convém ressaltar que até pouco tempo atrás, o ato de 

fumar era sinônimo de charme, elegância e poder. A indústria televisiva e 

cinematográfica reforçava essa ideia, exibindo seus galãs fazendo uso do cigarro e, nas 

campanhas publicitárias, o cigarro era associado ao esporte. No entanto, a partir dos 

anos 80, com a revelação de estudos científicos comprovando os malefícios 

provenientes do uso do cigarro, principalmente em relação à dependência da nicotina, o 

seu uso e propaganda passaram a sofrer restrições por parte da legislação brasileira, o 

que pode ter contribuído para desestimulo o hábito de fumar. 

Mais da metade dos entrevistados disseram fazer uso de mais de uma droga, 

sendo que, em relação à multidependência, o estudo indica que a cocaína é a droga mais 

utilizada, seguida pelo crack e pelo álcool. Antes de darem início ao plano de tratamento 

na Cristolândia, um terço dos indivíduos dependentes de cocaína e crack declararam que 

se encontravam em situação de rua, o que indica que o problema da drogadição, a 

despeito do que é mostrado pela mídia, encontra-se também dentro dos lares. 

A influência por parte de amigos foi alegada por quase a totalidade dos internos 

– cerca de 93% - como o principal motivo de iniciação ao consumo de drogas, movidos 

principalmente pela curiosidade em relação aos efeitos prazerosos que as drogas 

poderiam proporcionar. Todos disseram ter conhecimento dos efeitos avassaladores da 

dependência das drogas, no entanto, tal conhecimento não foi suficiente para barrar a 

intenção de iniciar o uso de drogas. Apenas um indivíduo relatou que sua iniciação ao 

uso de drogas se deu no âmbito familiar, segundo ele, os seus pais eram alcoólatras e, a 

partir dos 7 anos de idade, começou a provar as bebidas que os pais utilizavam o que 

acabou por levá-lo à dependência, primeiro de álcool, e mais tarde, de cocaína e crack.  

Todos os entrevistados se mostraram preocupados com o problema da 

dependência, principalmente ao reconhecerem as práticas anteriormente utilizadas para 

adquirir drogas: a grande maioria afirmou ser financiadora do próprio consumo, no 

entanto, se mostraram arrependidas seja pelo fato de desviar recursos necessários ao 

sustento da própria família ou pelo fato de manipular outras pessoas a fim de obter 

dinheiro para comprar drogas. Todos que pertencem ao grupo de oriundos das ruas 

confessaram que o problema da dependência os levaram a praticar pequenos furtos, 



sendo que dois indivíduos relataram uma história de inserção no tráfico de drogas, 

ambos chegando a gerenciar uma “boca de fumo”.  

Em todos os depoimentos colhidos os internos se reconheceram na condição de 

doente, colocando o uso de drogas como um problema de saúde pública, assim como 

sua associação a um mal demoníaco e a necessidade de se manter fiel ao plano de 

tratamento a fim de não se envolver em recaídas. A assimilação da condição de doente, 

no entanto, não desvia a responsabilidade do interno em se afastar do uso de drogas, 

haja vista que, na sua concepção, seguindo os ensinamentos cristãos, ele deve cuidar 

não só da sua alma e do espírito, mas também do seu próprio corpo. Esse cuidado de si 

se traduz numa importante ação cujo efeito tem uma função terapêutica. 

 

3.3. Modelo de assistência 

 

 A assistência dispensada pela Cristolândia São Gonçalo é baseada em princípios 

cristãos, com a intervenção de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, 

entre outros, tem suas atividades marcadas pelo discurso religioso e a maior parte do 

trabalho é realizada por voluntários e ex-internos. 

 O modelo terapêutico da Cristolândia está baseado na formação cristã. O 

tratamento, que é gratuito, se faz por meio da internação do indivíduo no Centro de 

Formação Cristã (CFC) - o qual tem a abstinência total em relação ao uso de drogas 

como critério de acesso e permanência. 

 As atividades desenvolvidas na Cristolândia com vistas à recuperação total dos 

indivíduos são operadas em três áreas da vida do interno: a espiritual, a social e a físico- 

emocional. Na área espiritual são trabalhados os valores da oração, sendo realizada a 

evangelização do indivíduo, com vistas a fortalecê-lo espiritualmente, de tal modo que 

ele não procure as drogas como a solução para os problemas da vida, mas encontre em 

Deus, o amparo e proteção que tanto necessita. Na área social, juntamente com o 

envolvimento da família, busca-se a inserção no mercado de trabalho, a evolução 

educacional/profissional e a regularização de pendências legais. Na área físico-

emocional a atenção é voltada tanto para o cuidado do corpo, onde são tratadas as 

doenças como infecções de pele, Infecções Sexualmente Transmissíveis e outras; assim 



como a saúde emocional, onde são abordadas as motivações que levam à dependência e 

o resgate da autoestima. 

 SANCHEZ (2006, p. 197) descreve que “parte considerável do tratamento 

religioso está no acolhimento oferecido àqueles que buscam ajuda, no respeito que lhes 

é transmitido, auxiliando na recuperação da autoestima e reinserção social por meio de 

novas atividades e vínculos sociais”. O programa de trabalho desenvolvido nas áreas 

acima descritas, se dá em três fases, conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1
7 

  

 O tempo total do processo de assistência é de doze meses, no entanto, 

dependendo da necessidade, o trabalho pode ser estendido por mais tempo e os internos 

permanecem alojados em todas as fases do programa e tem a possibilidade de trabalhar 

como voluntário na própria instituição.  

 De acordo com FOUCAULT (2009, p. 184), dessa maneira, cada indivíduo se 

encontra preso numa série temporal, o que contribui para definir o seu nível, permitindo 

à instituição qualificá-lo conforme ele percorre essas fases.  

  A primeira fase se destina à avaliação médica, onde são realizados diversos 

exames, como os de urina, sangue, HIV e outros, a fim de se obter um perfil do estado 

de saúde do futuro interno, assim como, também, a verificação da situação jurídica do 

pretendente. Localizada na Cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, a Missão 

Batista Cristolândia (Missão), procura nessa primeira fase, priorizar o resgate dos laços 

familiares e a “desintoxicação” por meio dos cultos e estudos bíblicos, onde o indivíduo 
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permanece recluso, limitando-se às relações sociais internas à própria instituição, não 

sendo permitido nenhum contato com o mundo exterior. 

 

“Aqui funciona a abordagem e triagem, com atendimento diário aos 

frequentadores das cracolândias. Ofertamos três refeições (café da 

manhã, almoço e jantar) e a possibilidade de corte de cabelo, banho e 

troca de roupa. O interessado em deixar as ruas e as drogas se 

apresenta de forma voluntária para ingressar no processo terapêutico 

da Cristolândia, passa pela entrevista de triagem e caso tenha o perfil 

para continuar no processo terapêutico, se torna aluno do projeto. 

Nessa etapa, o aluno é observado, aconselhado e recebe apoio para 

prosseguir. Inicia-se o discipulado diário com estudos bíblicos. Em 

paralelo o aluno recebe apoio na saúde, ao ser encaminhado para 

atendimento na Rede de saúde e o cuidado emocional, com início das 

propostas para o processo terapêutico individual”.
8
 

 

 Ao observar a chegada de alguns indivíduos para dar início à fase de tratamento, 

é possível perceber que nesse primeiro momento o interno desenvolve um desejo de 

anonimato, procurando se manter distante das relações com os demais alunos do 

programa e, sempre que não está participando das atividades planejadas, se mantém 

recluso ou em algum canto do sítio, caminhando de um lado para o outro, calado e 

pensativo. Nesse primeiro momento, segundo GOFFMAN (2010, p. 125), o indivíduo 

rejeita ser conhecido como a pessoa que poderia ser reduzida às condições daquele 

momento, ou pessoa que se comportou tal como o fez antes da internação.  

 

“A partir do momento que o indivíduo adentra aos portões da 

Cristolândia, nossa maior dificuldade é fazer com que a pessoa se 

reconheça como dependente de drogas, o que acontece é que para ele, 

os drogados são os outros internos e não ele próprio.” (Missionária 

Alessandra, direção da Cristolândia – setembro de 2016). 

 

Essa posição, segundo GOFFMAN (2012, p. 117), se dá porque: 

 
 “O indivíduo estigmatizado tem uma tendência a estratificar seus 

“pares” conforme o grau de visibilidade e imposição de seus estigmas. 

Ele pode, então, tomar em relação àqueles que são mais 

evidentemente estigmatizados do que ele as atitudes que os normais 

tomam em relação a ele.” 

 

No início o indivíduo rejeita se reconhecer portador de um estigma, mas com o 

tempo ocorre a sua “aceitação”. A partir das novas relações que se inserem na sua vida 
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no ambiente de tratamento, procurando corrigir o seu defeito, o interno vem a 

compreender que, devido ao seu problema com a drogadição, todos os seus atributos se 

encontram contaminados perante a sociedade mais plural. 

 

“Eu vim pra cá querendo ficar só uns três meses, achava que 

tinha um controle sobre as drogas, porque tinha dias que eu 

conseguia dominar essa vontade, mas aqui eu vi que não era 

bem assim, sei que tenho que cuidar dessa doença”. 

(PEDRO, 31 anos – abril de 2017 - 1 ano de tratamento)  

 

Na sua caminhada com vistas à recuperação o indivíduo tende a ter um discurso 

que leva o ouvinte a um sentimento de compaixão para com o interno, o qual, 

apresentando o seu passado fracassado, projeta uma solução futura para si: 

 

“Eu morava dentro da comunidade e as más companhias me levaram a 

fumar maconha, primeiro não gostei, mas com o tempo fui tomando 

gosto, depois comecei a usar a cocaína. Estou usando cocaína desde os 

14 anos, hoje tô com 31 anos. 

Eu mantinha meu vício roubando dentro de casa, na rua, onde tinha 

um mole eu furtava pequenas coisas, celular...pra manter meu vício. 

Hoje lido com a ansiedade orando, lendo a bíblia, conversando com os 

mais antigos, ouvindo uma palavra boa. 

Tô querendo fazer o seminário, ser pastor, me imagino um 

missionário, quero ser um Radical, ser um canal de bênçãos na vida de 

outros irmãos”. (PEDRO, 31 anos – abril de 2017 - 1 ano de 

tratamento) 

  

 Ao dar início ao tratamento, muitos indivíduos chegam com suas vidas 

despedaçadas, sem rumo e sem referências e a partir do trabalho desenvolvido na 

Cristolândia voltam a sonhar, a ter esperança. 

 

“As referências que eles têm são essas: religiosas. Isso é bom, eles 

veem o Pastor e demais voluntários como exemplos de liderança, mas 

nós precisamos também conduzi-los para a vida lá fora, matricular no 

colégio, dar um curso de formação, promover ciclo de palestras, 

providenciar aulas de reforço.” (Missionária Alessandra, direção da 

Cristolândia – abril de 2017) 

 

  A segunda e a terceira fase, as quais funcionam nos Centros de Formação Cristã 

(CFC), geralmente localizados em cidades do interior, além de dar continuidade ao 

trabalho da primeira fase, elas estão voltadas para as atividades de reinserção do 

indivíduo à sociedade, através de cursos de capacitação e profissionalização, além do 



acompanhamento religioso do aluno e, quando possível, de sua família. O que 

diferencia a segunda e a terceira fase, é que na terceira, o indivíduo já poderá sair à rua 

desacompanhado. 

 A aceitação desse método de trabalho, o qual tem como principal viés o ensino 

da palavra de Deus aos internos da instituição, se dá haja vista que, os indivíduos que se 

dispõem a procurar uma solução para o problema da dependência química, creem na 

autoridade moral (TEIXEIRA: 2009, p. 58) possuída pelos protestantes brasileiros.  

A autoridade moral conquistada pelos protestantes se deve, principalmente, ao 

trabalho de evangelismo conduzido pelos cristãos, levando a palavra de Deus - tanto no 

asfalto como nas comunidades e periferias, frequentando até mesmo certos lugares 

moralmente condenados, como ruas destinadas à prostituição ou eventos carnavalescos, 

andando entre bocas de fumo e traficantes, se deparando com situações localizadas 

socialmente como imorais, violentas.  

 Durante as três fases os internos exercem diversas atividades de laborterapia, 

seja no cuidado da horta, na manutenção do sítio, na confecção dos alimentos, na 

produção dos pães, etc. Para GOFFMAN (2012, p. 82), o trabalho externo é comumente 

realizado para obtenção de pagamento, lucro ou prestígio e o distanciamento de tais 

motivos significa um afastamento de algumas interpretações da ação, o que exige novas 

interpretações. Embora a natureza das pequenas tarefas decorra das necessidades da 

instituição, o cumprimento delas ajuda o paciente a reaprender a viver em sociedade - 

assimilando atributos tais como cooperação, autoconfiança, persistência, iniciativa, 

responsabilidade e equilíbrio emocional - e sua voluntariedade é considerada prova de 

melhora por parte da direção. 

 No período em que os internos permanecem na Cristolândia, é trabalhada a ideia 

de “vocação” para aqueles que desejam seguir uma carreira missionária.  

 

“São pessoas com estigma que têm, de início, um pouco mais de 

oportunidades de se expressar, são um pouco mais conhecidas ou mais 

relacionadas do que os seus companheiros de sofrimento e que, depois 

de um certo tempo, podem descobrir que o “movimento” absorve todo 

o seu dia e que se converteram em profissionais”. (GOFFMAN: 2012, 

p: 35) 

 

Muitos dos que trabalham voluntariamente na Cristolândia são ex-internos, que, 

além de ser um exemplo de superação para aqueles que chegam, tem a pretensão de 



serem contratados pela instituição, a fim de se tornarem um missionário da Junta de 

Missões Nacionais. 

 

“Meu pastor é um exemplo: usou crack por 7 anos, viveu 2 anos na 

cracolândia de São Paulo. Sabe o que é isso: neste momento tem mil 

pessoas se drogando lá. Ele conseguiu sair e pela misericórdia do 

Senhor, tá aqui ensinando a gente. Eu olho pra ele, ele é pra mim um 

espelho, assim como a liderança, porque a maioria passou por aqui”. 

(ROBERTO, 31 anos – abril de 2017 - 1 ano de tratamento). 

 

Ao se profissionalizar, o líder “nativo” rompe o mundo fechado de seus iguais 

(GOFFMAN: 2012, p. 36), o que lhe possibilita ter voz ativa na promoção do nome da 

instituição nos círculos mais amplos da sociedade e, por ter um contexto de vida 

semelhante aos indivíduos estigmatizados, consegue melhor explicitar os anseios do 

grupo, desvelar certas incapacidades apresentadas pelos assistidos. Em uma das visitas à 

Cristolândia, quando durante uma conversa com um dos Radicais, ao passar por ele um 

aluno do projeto, o mesmo disse: “esse sujeito tá meio lombrado...sei não, heim!”, 

sugerindo que o mesmo poderia ter feito uso de alguma droga. Algum tempo depois, ao 

ser inquirido sobre o assunto, revelou que havia encontrado drogas no armário do aluno. 

Segundo GOFFMAN (2012, p. 97), as mesmas técnicas para esconder estigmas podem 

revelar o segredo a alguém que esteja familiarizado com as manhas do ofício. 

 Os recursos terapêuticos empregados pelas Cristolândias não fazem uso de 

medicamento para tratar o indivíduo dependente de drogas. Na visão da Cristolândia, 

apenas o agir de Deus é o suficiente para uma total recuperação, a utilização de algum 

medicamento seria a troca de uma droga por outra, de um vício por outro. Além de não 

abarcar o tratamento de todas as dependências de drogas – pois ainda não existe um 

medicamento específico para abstinência ou dependência da cocaína e do crack 

(PECHANSKY et al: 2016, p. 53), a ingestão de medicamentos pode causar efeitos 

indesejáveis como intoxicação, náuseas, palpitações, falta de ar, convulsões e queda da 

pressão arterial, ou ainda, oferecer riscos ao fígado e ao estômago. 

 O tratamento do dependente químico é tanto moral quanto espiritual e está 

baseado na abstinência total às drogas e no aprendizado bíblico. Segundo as narrativas 

coletadas em campo, é o saber bíblico e a aceitação desse saber que vão proporcionar a 

libertação do indivíduo em relação à dependência química. 



 

“Um dia eu tava usando crack e bateu no meu coração, então ajoelhei 

e chorando disse; “Jesus, se tu existe mesmo, me tira dessa vida, não 

aguento mais, perdi minha esposa e meus quatro filhos”. Eu fumava 

crack para dormir e acordava para fumar crack. Não aguentava mais 

aquilo. Então acredito que Deus ouviu minhas orações, porque lá em 

Jeremias 29:13
9
 tá escrito: “buscar-me-ei e me acharei quando me 

buscardes de todo o vosso coração” e Jesus me ouviu”. (ROBERTO, 

31 anos – abril de 2017 - 1 ano de tratamento) 

 

 A aceitação desse saber se torna mais palpável haja vista que não se faz 

necessário uma “tradução cultural”, pois os indivíduos a serem alcançados já conhecem 

a palavra de Deus, os quais ou se encontram em situações de afastamento da igreja ou 

possuem parentes ligados a alguma religião cristã. É um público que, mesmo não tendo 

uma vida religiosa regular, devido a influência do cristianismo na formação da cultura 

brasileira, tem os valores cristãos em seu horizonte moral refletindo numa 

disponibilidade ontológica para aceitar com mais facilidade o conteúdo que impulsiona 

o Programa Cristolândia. 

 O dia do interno se inicia com uma oração individual, a qual é realizada assim 

que se levantam. Logo após a arrumação das camas e a realização da higiene pessoal, é 

o momento de receber o “pão diário”, o qual consiste na leitura individual de um livreto 

denominado Manancial, que contém uma reflexão religiosa para cada dia do ano, com 

palavras de encorajamento, fé, esperança e amor. Logo após o café é realizado um culto 

religioso, onde todos são convocados a assistir e, só depois dessa atividade os internos 

partem para a laborterapia. 

 Antes do almoço é realizado o estudo de um dos trinta e um Capítulos do Livro 

de Provérbios, o qual traz alguns ensinamentos de vida, incita todos a levar uma vida 

com prudência, a se afastar do caminho do mau, enfim, Provérbios é um Livro bíblico 

em que os internos assimilam conselhos e instrução moral. O conteúdo de Provérbios 

tem dois objetivos: instruir nos princípios da sabedoria e disciplinar. Adquirindo 

sabedoria, o homem consegue ver as coisas com mais nitidez e aplica o que aprende na 

resolução de seus problemas. Por meio dos conselhos, desenvolve a disciplina em 

assuntos, entre outros, ligados: 

- aos relacionamentos interpessoais, nos quais pode analisar e tirar conclusões 

frente às situações que a vida apresenta, adquirindo a capacidade de discernir 
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sabiamente entre o falso e o real, entre a verdade e o erro, entre as atrações vãs e os 

valores de longo alcance que governam uma vida de sucesso (JUNIOR: 1999, p. 423); 

- aos relacionamentos familiares, seja respeitando os pais, seja educando os 

filhos; 

- ao uso responsável do dinheiro, seja no que tange à devolução de parte do que 

recebe à Casa de Deus (dízimo)
10

, seja nos compromissos financeiros que assume, 

buscando empregar os recursos de forma reta e honesta, não se envolvendo em negócios 

ilícitos; 

- à satisfação sexual, a qual deve ser buscada no relacionamento matrimonial; 

- ao uso das palavras, não se envolvendo em fofocas, sendo cauteloso tanto no 

falar, quanto no ouvir; 

- à boa alimentação, evitando ingerir produtos que causem prejuízos ao próprio 

corpo e o consumo em excesso. 

 Como descreve JUNIOR (1999, p. 423): 

 

“O tipo característico do Livro de Provérbios é a antítese balanceada 

que incisivamente contrasta o sábio e o néscio, o bom e o mal, o valor 

real e o valor falso, de tal maneira a demonstrar os dois lados da 

verdade na mais clara oposição um ao outro, e assim cumprir a função 

didática incisiva. A preocupação constante do Livro é com os 

antagonismos elementares; a obediência contra a rebelião, o trabalho 

contra a preguiça, a prudência contra a presunção, e assim por diante.” 

 

Para o estudo do Livro de Provérbios, todos os indivíduos que se encontram na 

Cristolândia são acionados por um silvo de apito para uma reunião que ocorre no 

templo e cada participante passa a lê um versículo (pequeno trecho) do capítulo 

designado para aquele dia e, ao final, é solicitado que alguém teça um comentário sobre 

a importância de algum versículo lido. O comentário tem uma função de encorajar o 

indivíduo a falar em público e de expor suas ideias, uma habilidade que pode se traduzir 

em grande diferencial na vida do indivíduo. 
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 Estimulados pela leitura, é normalmente nesse ato que os internos que tem 

algum ressentimento contra outro, se levantam, fazem uma confissão de seu rancor e, 

em seguida, pronunciam um pedido de perdão ou desculpa, o que normalmente é aceito. 

Além de apaziguar os conflitos, o pedido e a consequente liberação do perdão por parte 

do ofendido, tem o poder de gerar um alívio na alma e de eliminar os sentimentos 

relacionados à raiva ou à mágoa; os quais não condizem com uma vida “santa” e que, 

em outra ocasião, poderiam ser usados como motivos para conduzir o indivíduo a usar 

drogas. 

 Antes de seguir para o almoço, um dos alunos deve fazer uma oração pela 

refeição que será servida. Dentre as diversas orações observadas, destacamos o trecho 

de uma delas: 

  

“(...) agradeço a Deus pelo alimento que vamos consumir, o qual não é 

fruto do nosso trabalho, mas fruto da doação de outros irmãos (...)” 

(NEI, 27 anos – abril de 2017 - 1 ano de tratamento) 

 

 A oração proferida por Nei leva os demais internos a refletir sobre a importância 

de se consumir toda a refeição que se põe no prato, pois seria um erro moral desperdiçar 

comida, assim como um ato de desonestidade para com aqueles que investiram recursos 

na compra dos alimentos e que, por um ato de generosidade, doaram ao projeto. 

 Após o almoço é realizado o discipulado, onde os internos aprendem sobre o 

evangelho e também acontecem os encontros com os psicólogos e terapeutas. A tarde se 

encerra com uma atividade esportiva. À noite celebram um culto, seguido pelo jantar e, 

impreterivelmente, às 22:00 horas todos devem se recolher ao alojamento. 

 Os internos são assistidos por psicólogos, assistentes sociais, pastores e 

voluntários, como médicos, dentistas, enfermeiros, barbeiros, etc; alguns desses 

atendimentos são realizados na rede pública de saúde, o que requer um grande empenho 

da equipe voluntária no que se refere à marcação de consultas. Como aponta 

DELGADO (2001), o problema das drogas transcende uma dimensão estritamente 

clínica, portanto, todo um corpo social deve estar envolvido nas estratégias de cuidado 

dos internos. Os cuidados dispensados pelas Cristolândias primam tanto pela limpeza 

corporal assim como pela limpeza das aflições da alma. O cuidado deve ser 

multidisciplinar, a fim de que se possa atender as mais diversas demandas apresentadas 

pelos internos. 



 No aspecto da limpeza material, destaca-se o permanente esforço da equipe de 

voluntários em manter o lugar bem asseado e organizado, em contraposição à sujeira e à 

desordem que normalmente são encontrados nos locais de rua que concentram os 

usuários de drogas. 

De acordo com FROMM (2014, p. 16), na visão da JMN, tal como o peixe - que 

de “olho” na isca é fisgado pelo anzol e apanhado pelo pescador - assim são os 

dependentes de drogas que, se vissem o “anzol” que há por trás das drogas (iscas), não 

começariam a usá-las, não sendo apanhados pelo pescador, no caso o Diabo.  

Nesse aspecto, a luta pela libertação do indivíduo em relação às drogas não se dá 

apenas no campo terreno, mas no campo espiritual, o que é dificultoso para a atuação do 

Estado, pois este se limita a uma política terrena. É aí que entra a igreja, exercendo um 

papel mediador, tratando e combatendo o uso de drogas, libertando - por meio da 

evangelização, haja vista que a palavra de Deus é a única fonte de salvação e liberdade, 

assim como a cura para as mazelas do corpo e para os sofrimentos da alma - os 

indivíduos que se encontram nas garras do Diabo. 

 O processo de seleção dos dependentes de drogas nas Cristolândias ocorre de 

duas formas: A partir de uma pré-seleção que é realizada no âmbito das Igrejas Batistas 

que financiam o projeto ou a partir dos indivíduos que se encontram em situação de rua 

– o que falaremos mais tarde. Na primeira, o indivíduo é recebido, juntamente com a 

sua família/responsável, pelo Pastor que cuida desse Ministério
11

, o qual vai realizar 

uma triagem para verificar se o indivíduo reúne as condições necessárias para ser 

encaminhado para a Missão. São algumas condicionantes: a manifestação do indivíduo 

em querer o tratamento, se manter limpo (longe das drogas), não ter qualquer vínculo 

financeiro como aposentadoria, bolsa-família ou pensão, ter o apoio da família ou de um 

amigo, etc. 

 O apoio da família ou da pessoa que indica é importante, haja vista que, ao ser 

encaminhado para a internação, a igreja deixa de ter um vínculo direto com o indivíduo. 

Ele é encaminhado ao projeto juntamente com o familiar/responsável, que vai responder 

pela relação dependente/Cristolândia, seja no caso de acompanhamento, de necessidade 

de internação hospitalar ou no caso da exigência de um auxílio disciplinar quando o 

interno apresentar problemas de convivência na instituição. 
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 O engajamento da família no projeto terapêutico é fundamental, ela deve ser 

uma aliada nesse processo pelo qual passa o dependente. Acompanhando o tratamento, 

a família também se trata, já que o indivíduo não é o único doente, pois a doença de um 

membro da família afeta todos os demais. 

 Nessa abordagem inicial é realizada uma entrevista motivacional, instando o 

dependente a desenvolver um compromisso a fim de tomar uma decisão para a sua 

mudança comportamental com vistas a melhoria de sua saúde, levando-o a reconhecer e 

fazer algo a respeito de seu problema. 

  

“Essa entrevista é muito importante, ela serve pra gente vê o estado 

emocional em que a pessoa se encontra, é muito difícil, a pessoa está 

no mundão, lá fora, solta e de repente se encontra aqui, entre quatro 

paredes, olho no olho, recebendo um montão de informações: o plano 

de tratamento: 1 mês em regime de internato, mais 12 meses de 

regime semi-internato...nós precisamos de uma equipe melhor 

estruturada para atender essas pessoas”. (MÁRIO, voluntário da 

PIBN
12

 - outubro de 2016). 

 

 A fala é de um dos responsáveis da equipe de triagem que atende na Igreja 

Batista de Niterói – ora composta por uma psicóloga, uma enfermeira, uma assistente 

social e outros voluntários – que lutam por uma maior institucionalização da equipe, 

que necessita, pelo menos, de um médico e um terapeuta de família. 

 O processo de convencimento se dá quando o indivíduo retorna para as outras 

etapas da abordagem individual, o que vai caracterizar para o entrevistador a vontade 

explícita do dependente em abandonar o uso de drogas, ocasião pela qual o indivíduo 

vai sendo evangelizado enquanto aguarda a abertura da vaga. A assiduidade às etapas da 

abordagem individual traduz para a equipe que o desejo de tratar a dependência química 

é do próprio indivíduo e não do familiar. 

 Convencendo-se de que o indivíduo está decidido e em condições de iniciar o 

tratamento, começa a batalha para encontrar uma vaga na Missão. Nessa unidade, o 

indivíduo passa à condição de aluno do Projeto Cristolândia. 

 Segundo GOFFMAN (2012, p. 41), assim que o indivíduo adentra a instituição, 

ocorre uma ruptura com o mundo exterior. Nessa primeira fase, o interno “começa a 

passar por algumas mudanças radicais em sua carreira moral”, são mudanças relativas 

                                                           
12

 Primeira Igreja Batista de Niterói 



tanto naquilo que ele crê a seu respeito, quanto no que concerne à sua visão em relação 

aos outros e que até então são de suma importância para ele. 

 

“As pessoas que tem um estigma particular tendem a ter 

experiências semelhantes de aprendizagem relativa à sua 

condição e a sofrer mudanças semelhantes na concepção do eu 

– uma “carreira moral” semelhante, que é não só causa como 

efeito do compromisso com uma sequência semelhante de 

ajustamentos pessoais”. GOFFMAN (2012, p. 41) 

 

 A partir do momento em que se torna aluno da instituição, passa a ocorrer um 

processo pelo qual o eu da pessoa é mortificado (GOFFMAN: 2010, p. 24), a primeira 

mortificação é a ruptura com o mundo externo, como a proibição de visitas, até mesmo 

de membros de outras instituições ligadas à Cristolândia, como presenciado na entrada 

de um dependente químico que desejava tratamento. 

 Enquanto o Leonardo era conduzido de Niterói para a Unidade Madureira, o 

jovem ia conversando com o Pastor responsável pelo acolhimento e após ser recebido 

pelo Diretor da instituição e confirmar o seu interesse em permanecer no projeto, 

Leonardo não pôde ter mais contato algum com o Pastor que o conduziu até ali. Assim 

que saiu da sala da Direção, instintivamente o Pastor foi se despedir do rapaz, no 

entanto, foi rechaçado pelo Diretor, que disse: “Agora ele é interno, não pode ter 

contato com ninguém de fora”. Ocorreu naquele momento, uma ruptura brutal com os 

papéis que o indivíduo exerce na sociedade mais ampla. Dentre outros processos de 

mortificação do eu que ocorrem na Cristolândia, destacamos: a perda do direito de 

dispor de bens, como dinheiro, celular e relógio; a obrigação de assistir aos cultos, 

“aceitando” um papel com o qual pode não se identificar e a negação de oportunidades 

para a satisfação sexual. 

 Voltando ao processo de seleção dos dependentes de drogas nas Cristolândias, a 

segunda forma de entrada se dá a partir dos indivíduos que se encontram em situação de 

rua. Todos os dias, a partir das 09:00 horas da manhã, a Missão abre suas portas com a 

finalidade de oferecer café da manhã.  

Os indivíduos que se interessarem também em garantir o almoço, tem a 

oportunidade de cortar o cabelo, tomar um banho e trocar a roupa do corpo, no entanto, 

para assegurar tais serviços, é necessário que eles participem das atividades propostas 

pela instituição, não podendo retornar às ruas, o que é feito pela maioria. 



 

“Durante três anos eu ia lá na Missão, só queria saber de tomar o café. 

Chegava lá com a cabeça cheia de crack, não conseguia pensar em 

nada. Eu ia todo sujo e me lembro um dia, quando o Felipe 

(voluntário) me abraçou dizendo: “Pode vir me abraçar, não tenho 

nojo de vocês não, eu amos vocês”. Naquele dia eu tava “limpo”, 

então resolvi ficar pra almoçar e hoje tô aqui”. (FABRÍCIO, 36 anos – 

abril de 2017 – 3 meses de tratamento).  

 

 O fechamento dos portões para os indivíduos que querem almoçar, tem a 

finalidade de proporcionar - além de corte de cabelo, de banho e da troca da roupa do 

corpo por outra limpinha - o trabalho de evangelismo e aconselhamento espiritual. 

  

“A maioria que chega aqui só quer saber de matar a fome e ir embora. 

A gente tem que ficar atenta à janela (período de tempo em que o 

indivíduo está limpo das drogas) para convencê-los a permanecer na 

Missão”. (AMANDA, voluntária do Projeto - setembro de 2016) 

 

  Como relatado anteriormente, na visão dos interlocutores, o processo de 

libertação em relação às drogas se dá pelo saber bíblico e a aceitação desse saber. Nesse 

sentido, alguns indivíduos que não reúnem as condições ideais de internação, como por 

exemplo, aqueles que têm um vínculo trabalhista e que não podem abandoná-lo, são 

atendidos por membros da equipe voluntária em local distinto da Cristolândia, 

normalmente nas instalações de uma Igreja Batista. 

 Nas conversas informais junto aos alunos da Cristolândia, constatou-se que a 

principal razão que os levaram a tomar atitudes diferentes em relação às drogas - como 

a cessação do movimento destrutivo e o afastamento das amizades que os conduziam à 

essa destruição - foi o sofrimento da família.  

 

“Tenho 6 filhos, fiquei longe deles por 6 anos e em setembro quatro 

deles vieram aqui me ver, dois são lá de João Pessoa, não conheço, 

mas quando tiver uma oportunidade vou procurar por eles. Tem sido 

uma convivência harmoniosa, agora quero me livrar da dependência 

química, quero ser exemplo na vida para os meus filhos”. 

(ROBERTO, 31 anos – abril de 2017 – 1 ano de tratamento) 

 

Eles procuram, prioritariamente, reestabelecer os laços familiares, tendo seus 

entes queridos como a principal motivação na luta contra a dependência química. Fica 

claro na fala de Roberto (“quero ser exemplo na vida para os meus filhos”), a sua 



tomada de posição em relação ao atributo da responsabilidade e a sua decisão de 

assumir um objetivo. A visita oportuniza ao interno tomar consciência de que o período 

que ele está passando ali é para o bem dele, além de lhe dar uma noção da importância 

que ele tem no seio da sua família. 

 

3.4. A carreira moral de alguns internos da Cristolândia 

 

 GOFFMAN (2010, p. 111) afirma que a carreira moral de uma pessoa está 

ligada tanto aos assuntos íntimos tais como a imagem que o próprio indivíduo faz de si 

mesmo e a sensação de segurança sentida por ele, assim como também se liga à posição 

oficial, às relações jurídicas e a um estilo de vida próprio; sendo assim, a carreira moral 

é um complexo institucional acessível ao público, sem que se precise depender 

manifestadamente de dados a respeito do que a pessoa diz que imagina ser. A carreira 

moral do dependente químico a que se refere este estudo tem três fases: o período 

anterior ao internamento na Cristolândia; o período de tempo em que o indivíduo passa 

pela instituição e, finalmente, o período posterior à fase de internação. Neste trabalho 

apresentaremos apenas as duas primeiras fases. 

 Na primeira fase, concorrem para a construção da carreira moral do dependente 

químico os parentes mais chegados - como pais, cônjuge ou filhos - os amigos mais 

íntimos, ou, ainda, pessoas totalmente estranhas ao indivíduo, como aquelas que 

desenvolvem algum trabalho voluntário, cujas ações desenvolvidas visam mudar 

positivamente a história de vida do indivíduo. 

 Na segunda fase, a carreira moral do aluno da Cristolândia é construída a partir 

das relações estabelecidas no âmbito da instituição. Participam dessa construção os 

demais alunos internos, o pessoal que compõe a administração, o corpo de voluntários 

ou, ainda, o circuito de relações que a instituição estabelece com outros órgãos da 

sociedade. 

 Um aspecto relevante na carreira moral do internado é o circuito de agentes e 

agências que participam de maneira decisiva na mudança do status do interno 

(GOFFMAN: 2012, p. 23). A pessoa próxima é aquela a quem o paciente pode 

necessitar nos momentos de crises e que ele sabe que é a última a duvidar da sua 

capacidade de recuperação, sendo a pessoa que faz o impossível para salvá-lo do mundo 



trágico das drogas. Já o pessoal da triagem, os voluntários e a igreja, são agentes e 

agências mediadoras, cabendo a um desses agentes realizar efetivamente a internação na 

Cristolândia. 

 

“Além de uma visão religiosa que demoniza o consumo de drogas e a 

própria substância em si como fruto maligno da agência do diabo, o 

programa de tratamento batista compartilha de uma abordagem 

evolucionista do consumo de drogas que pauta como inexorável o 

processo da pessoa até então usuária se tornar um dependente 

químico. Nesse enquadramento da questão, o consumo de drogas é 

uma prática intolerável, sobretudo se combinado com determinadas 

características sociais (tal como a vida nas ruas) e com determinadas 

condutas (i)morais (tal como a prostituição, o tráfico, o roubo, etc). 

(FROMM: 2016, p. 12) 

 

 Na visão da Junta de Missões Nacionais, o ponto de partida para a libertação do 

indivíduo em relação ao uso de drogas é o evangelismo, haja vista que as drogas é um 

mal capitaneado pelo diabo para destruir a vida dos homens. Nesse sentido a Junta de 

Missões Nacionais desenvolve, por intermédio das Igrejas Batistas sediadas em todo o 

território nacional, o projeto missionário denominado Trans. 

A primeira Trans ocorreu em 1974, sendo então chamada de Operação Trans 

Total, a qual reuniu mais de cem voluntários com o propósito de evangelizar a 

população que vivia às margens da rodovia Transamazônica. Hoje denominada 

Operação Jesus Transforma e sob o mote “Nossa Pátria para Cristo”, a Trans oportuniza 

aos crentes batistas de todo o país a se mobilizar em prol de levar o amor de Cristo aos 

mais necessitados do evangelho. Nesse sentido, ocorrem atualmente, entre outras, a 

Trans Cracolândia, a Trans Paulista, a Trans Sertão, a Trans Saúde. Foi na Trans 

Niterói, em junho de 2015, que o projeto alcançou o Sr José. 

 

“Eu vivia nas ruas, sem um futuro, até chegar o pessoal da igreja, num 

dia de frio, com uma sopa bem quentinha. Eles me falaram do amor de 

Cristo, que eu poderia sair daquela vida. Então eu fui até lá na igreja, 

falei que não aguentava mais viver daquele jeito, longe da minha 

família (...) e já estou aqui a quase dois anos. Agora tô pronto, não 

tenho mais aquela ansiedade, já saio sozinho, visito a minha filha que 

mora lá na Taquara, vou sozinho para os cultos lá na igreja, já tenho 

confiança em ir às ruas. Quando cheguei aqui nem certidão de 

nascimento eu tinha, o pessoal me levou lá em Caxias, tirei minha 

Certidão, minha Carteira de Trabalho. Agora vou participar da Trans 

Niterói, é hora de eu retribuir o que fizeram por mim, também quero 

que outras pessoas saiam daquela vida, conheçam o amor de Cristo”. 

(JOSÉ, 64 anos – abril de 2017 - 2 anos de tratamento). 

  



 O trabalho de evangelismo realizado pelos crentes batistas com o intuito de 

resgatar indivíduos dependentes de drogas faz parte do primeiro passo na construção da 

carreira moral dos internos nas Cristolândias. Nesse trabalho, são desenvolvidas 

atividades ligadas a assuntos espirituais como orações, estudos bíblicos e 

aconselhamentos, assim como também, algumas ações sociais no que tange a corte de 

cabelo, banho e roupa limpa ou, ainda, a oferta de alimentação. 

 

“Eu dormia em frente a uma loja fechada, sabe, o morador de rua fica 

andando de um lugar para o outro, nunca dorme no mesmo lugar, mas 

ali eu me sentia seguro e um dia, voltei a dormir ali, só que quando 

voltei, reparei que a loja tinha sido alugada, era um salão de beleza, 

mas resolvi dormir ali mesmo. No dia seguinte, fui acordado por uma 

menina.... o nome dela é Jacira (em lágrimas), eu me emociono porque 

amo essas meninas, elas são bênçãos na nossa vida... que queria abrir 

a loja, ela me tocou e falou: “menino, bom dia! Dá licença, que eu 

quero abrir a loja”. Nisso ela pagava um café pra mim, me davam 

umas roupas e durante 3 anos ela me evangelizou, falando de Jesus 

pra mim, sempre com uma palavra boa. Lá trabalhavam três meninas: 

A Jacira, a Crishina e a Gabi, elas eram voluntárias da Cristolândia da 

Central do Brasil e depois de muitos convites, de muito ter furado, eu 

aceitei a vim aqui pra Cristolândia, Deus tocou no meu coração. Essa 

decisão se deu pelo fato de uma semana antes ela ter me exortado, 

falou duro comigo: “Menino, você não nasceu pra isso!”, falava duro, 

igual à minha mãe: “levanta a cabeça, tô falando com você”. Então eu 

entendi: essas meninas não têm vínculo comigo, durmo na calçada 

delas e assim mesmo elas me amam”. (ROBERTO, 31 anos – abril de 

2017 - 1 ano de tratamento) 

 

 O trabalho de resgate de indivíduos em situação de rua também pode se dar de 

maneira individualizada, é o que o cristão chama de oportunidade. A oportunidade de 

estabelecer vínculos de confiança e amizade permitiu, tanto a Jacira em cumprir uma 

das instruções de Jesus Cristo, qual seja, evangelizar o Roberto, assim como o próprio 

Roberto que, “ouvindo uma palavra boa”, foi levado a um sentimento de lealdade, se 

sentindo valorizado; o que resultou no seu interesse em abandonar a vida nas ruas e 

procurar tratamento para a sua dependência química. 

 Foram vínculos de confiança que também permitiram ao Lucas retomar o 

tratamento contra a dependência química após uma recaída: 

 

“ (...) eu tava lá na Casa de Recuperação, quando tive uma queda, foi 

quando fui à rua para fazer um tratamento dentário, ai acabou que dei 

mole, fui na favela de novo, fiquei uma semana lá, envergonhado por 

causa de satanás, é isso que ele faz nas nossas vidas. Mais aí um 

homem de Deus foi usado tremendamente, eu já o conhecia lá da Casa 



de Recuperação, eu recebia ele quando ele ia levar doação. Ele gostou 

de mim, a gente conversava, tal, aí quando soube que eu tinha caído, 

ele começou a me procurar ali em Caxias, me achou, me trouxe pra cá 

(...) eu decidi vir pra Cristolândia, eu só queria ficar um tempo, uns 

três meses, para me reencontrar, porque na rua não tava dando, lá fora 

a tentação é a todo momento, então eu queria ficar um tempo preso, 

preso entre aspas, porque aqui a hora que eu quiser ir embora eu vou, 

aqui ninguém é trancafiado, ninguém é obrigado a ficar, mas aqui nós 

temos regras, temos ordens, as coisas são delimitadas, então ajuda, 

tudo é regrado, fora que aqui o tratamento espiritual é mais forte, 

diferente da Casa de Recuperação que eu vim, onde tinha que vender 

cartão no sinal, aqui não é nem Casa de Recuperação, é Centro de 

Formação Cristã, e é o que a gente precisa: aprender a ser cristão de 

fé”. (LUCAS, 39 anos – abril de 2017 - 1 ano de tratamento) 

 

 Na sua visão, Lucas sintetiza o que é necessário para abandonar o mundo das 

drogas: “aprender a ser cristão de fé”. Nesse processo, o interno entende que a 

introjeção de uma vida cristã passa pela moldagem do indivíduo. Os cristãos entendem 

esse processo fazendo uma alusão aos dois tipos de homens contidos na Bíblia: velho 

homem x novo homem. O velho homem é aquele que tem uma natureza corrompida ou 

pecaminosa. Já o novo homem é moldado nos conceitos e valores próprios de Deus. Se 

antes ele (Lucas) era um indivíduo solto, desregrado, sem limites, agora tem que 

procurar levar uma vida pautada na filosofia cristã, a qual estabelece elevados padrões 

morais a ser seguido, tais como: responsabilidade, respeito, honestidade, sinceridade, 

fidelidade, etc. 

 Mesmo passando por uma recaída, Lucas não se deu por derrotado, não se 

entregou novamente ao mundo das drogas e, com perseverança, fez com que aquele 

momento de derrota ficasse para traz, reunindo forças para reiniciar o tratamento, com 

vistas a superar o seu problema. Assim também agiu o Roberto, que aproveitando uma 

oportunidade oferecida por uma empresa parceira do projeto, com persistência concluiu 

o curso de logística: 

 

“Tá vendo essa camiseta aqui, é do curso de logística, com força de 

vontade e pela misericórdia do Senhor eu fiz, aqui mesmo na 

Cristolândia, ganhei meu certificado numa cerimônia...agora entendo 

como funciona um almoxarifado”. (ROBERTO, 31 anos – abril de 

2017 - 1 ano de tratamento) 

 

 Com base em GOFFMAN (2012, p. 55), a fala de Roberto denota claramente 

parte da trajetória de sua carreira moral: Se antes ele era uma pessoa estigmatizada, 

marcada negativamente pela sociedade em relação à sua dependência das drogas, agora 



ele é um indivíduo que se encontra melhor preparado para o mercado de trabalho e que 

detém um diploma que, além de demonstrar a sua vitória em uma etapa na luta contra as 

drogas, lhe permite acumular “pontos” de prestigio junto à sua família e à sociedade.  

 

“A conclusão de um curso é muito importante, muitas das vezes os 

dependentes são vistos como pessoas que não terminam nada”. 

(Missionária Alessandra, direção da Cristolândia – abril de 2017) 

 

 Como observa GOFFMAN (2012, p. 68): “Muito frequentemente, a entrada 

significa, para o novato, que passou para o que poderia ser denominado um status 

proativo: não apenas sua posição social intramuros é radicalmente diversa da que era 

fora, mas, como chega a compreender-se e quando sai, sua posição social no mundo 

externo nunca mais será igual à que era.” 

 Uma vitória também muito importante para os alunos da Cristolândia é a 

regularização de seus documentos individuais. Como a maioria dos internos vem das 

ruas, uma rede de voluntários se empenha em “tirar” a documentação do interno, o qual 

muitas das vezes não têm, sequer, a Certidão de Nascimento. A posse da documentação 

individual representa para o indivíduo a conquista plena da cidadania, possibilitando o 

exercício de direitos civis, políticos e sociais. 

 

“O aluno tá sempre aqui perguntando se já temos uma previsão pra ele 

“tirar” um documento ou outro, mas procuramos resolver isso ao 

longo do período de tratamento.” (ROBSON, Voluntário) 

 

 Diluir a solução documental ao longo do período de tratamento tem a finalidade 

de que o aluno cumpra todo o tempo de tratamento – não no sentido de mantê-lo preso 

ao projeto -, visto que o indivíduo pode não estar tão bem preparado para retornar à 

sociedade e, caso consiga regularizar toda a sua documentação, tal fato pode gerar uma 

expectativa de saída do projeto. 

 Uma outra atividade que também contribui para a carreira moral dos internos da 

Cristolândia e que muito os deixam felizes é a participação nos projetos de 

evangelização nas ruas e nas igrejas.  

 

“Você vê, eu não era ninguém, vivia na rua. Agora até canto no coral, 

todo domingo tem agenda, não tem um domingo que a gente fica 

aqui”. (ANDRÉ, 33 anos – abril de 2017 - 11 meses de tratamento) 



 

 A participação nos cultos nas igrejas, onde todo o grupo opera numa condição de 

convidado, ocupando um lugar de destaque na programação, além de revelar o prestigio 

que os internos têm junto àquela comunidade de fé, valoriza a autoestima do indivíduo. 

Ir às igrejas é uma oportunidade que o aluno tem de testemunhar a transformação que 

Deus fez na sua vida, assim como também, uma forma da instituição demonstrar o 

resultado dos investimentos financeiro e espiritual que os fiéis dedicam ao projeto. 

 A partir da narrativa de André é possível perceber como o estigma de drogado é 

internalizado por ele. Referindo-se ao período em que vivia nas ruas, ele se identificava 

como um ninguém, como uma pessoa diminuída ou desqualificada aos olhos da 

sociedade, devido à sua dependência em relação ao uso de drogas.  

 

Dentre outras menções, GOFFMAN (2012, p. 14) define estigma como: 

 

“As culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 

desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, 

por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, suicídio e 

comportamento político radical”. 

 

  Já numa segunda fala, André revela ser possuidor de uma identidade (ele é um 

cristão, corista do programa), que é alguém que tem importância no grupo de pertença. 

A revelação da mudança afirma a sua busca em se aproximar da “normalidade”, assim 

mesmo como o processo de limpeza moral pelo qual está passando e, ao mesmo tempo, 

testemunha o seu processo transformação com vistas a ser identificado como alguém 

que corrigiu o seu defeito. 

Outra ocasião que a instituição tem de se apresentar é na festa de aniversário da 

Cristolândia que ocorre no meio do ano, com a participação de muitas igrejas que 

ajudam o projeto, assim como de familiares, amigos e convidados – ligados ou não ao 

meio evangélico. A abertura dos portões ao público externo é uma oportunidade que a 

instituição tem de “vender” a sua imagem, de apresentar as suas condições de trabalho, 

mesmo que essa demonstração seja parte de uma grande preparação pela qual todos se 

empenham em desenvolver. É uma oportunidade que a instituição tem de mostrar aos 

internos que existe um mundo lá fora, assim como também, que existe uma relação 

harmoniosa no seio do público interno. 



CAPITULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial desta pesquisa era discutir as técnicas e saberes acionados para 

“recuperação” de indivíduos no Programa Cristolândia. Interessava-nos compreender o 

processo de produção de uma identidade cristã entre os integrantes do programa como 

elemento central na recuperação da dependência química.   

 O processo de limpeza moral com vistas a dar uma nova chance para indivíduos 

com problemas relacionados ao uso de drogas em seguir uma nova carreira moral, se dá 

na direção de levar os alunos do Programa Cristolândia a internalizar determinados 

valores cristãos, por meio do aprendizado bíblico e a aceitação desse saber. A aceitação 

desse saber pode ser traduzida na nova carreira moral seguida pelos internos da 

Cristolândia, a qual se dá a partir das interações dispostas pelo modelo terapêutico, 

conforme se evidencia nas narrativas presentes neste trabalho.  

Em todas as entrevistas, os internos do Programa Cristolândia aludiram um 

discurso religioso no que se refere aos seus problemas com a drogadição. No afã de 

buscar uma harmonia com os princípios cristãos, se mostraram mais propensos 

assimilar determinados valores como: gratidão, amor, responsabilidade, família, 

respeito, confiança, trabalho, etc. A partir dos ensinamentos absorvidos na Cristolândia, 

seus internos procuram afastar as práticas que levam à estigmatização do eu, assim 

como aprender e incorporar o ponto de vista dos normais, no intuito de entender o que 

significa possuir um estigma, ou seja, possuir uma característica distintiva que se impõe 

negativamente nas relações sociais e as consequências dessa posse na trajetória de suas 

vidas. 

 Fundamentada numa abordagem de autoajuda, intermediada pela convivência 

entre iguais, a Cristolândia vem promovendo uma mudança no desenvolvimento de 

hábitos e valores relevantes para uma vida saudável, aliando outros modelos 

psicossociais com vistas à prevenção da recaída e técnicas motivacionais, além de 

serviços relacionados à família, à educação, ao trabalho e à saúde física, mental e 

espiritual. 

 Por meio do estreitamento dos laços familiares, proporcionados pelos encontros 

realizados no âmbito da instituição, a Cristolândia tem possibilitado a construção 

positiva de uma identidade pessoal de seus alunos e procurado melhorar o 



comportamento socialmente desejável, oferecendo possibilidades culturais, sociais, 

recreativas e intelectuais como alternativa ao uso de drogas. 

 O programa do Projeto Cristolândia está relacionado ao modelo terapêutico de 

educação cristã, onde o interno se cura de sua dependência em relação às drogas por 

meio do aprendizado da palavra de Deus. Na visão dos batistas brasileiros, Deus tem 

todo o poder de cura sobre a vida dos indivíduos. Nesse sentido, dificilmente haverá um 

processo de “recuperação” desatrelado ao processo de conversão religiosa. Trata-se de 

um tratamento moral e espiritual e que está pautado na abstinência total e na 

“medicalização bíblica”. (FROMM: 2014, p. 17) 

 Nas palavras de BECK (1993) Apud PECHANSKY (2016) e 

BALDISSEROTTO (2016), o indivíduo está mais propenso a usar drogas quando se 

encontra diante de certos gatilhos (fatores desencadeantes), os quais podem estar 

relacionados a estados emocionais internos como raiva, depressão ou angústia, a estados 

físicos negativos como abstinência ou dor ou, ainda, a circunstâncias externas como 

lugares, situações ou pessoas associadas com o uso de drogas. O projeto terapêutico 

oferecido pela Cristolândia não visa apenas blindar seus internos dos gatilhos existentes 

na vida, mas prepará-los para melhor lidar com as situações difíceis que se apresentam 

cotidianamente. 

 Dentre as práticas religiosas que contribuem para o fortalecimento espiritual do 

indivíduo no seu propósito de mudança de vida, destacam-se a oração e a participação 

nos cultos. A oração é o meio que o interno acredita ser fundamental para se proteger 

das armadilhas do mal, além de ter uma função de acalmar, ela possibilita ao indivíduo 

dividir os seus problemas, anseios e alegrias mediante um relacionamento íntimo com 

Deus, aliviando o seu fardo, buscando soluções e trazendo conforto. A participação nos 

cultos, onde os internos atuam solidariamente, possibilita a assimilação de princípios 

emanados por Jesus Cristo, os quais contribuem para a formação moral do indivíduo; 

assim como também, gera um maior vínculo entre os internos, contribuindo para a 

formação de uma rede de apoio entre os próprios usuários do projeto.  

 

“Eu tenho aprendido tanto aqui, eu louvo a Deus por ter trabalhado na 

minha vida, nesse tempo aqui eu aprendi muita coisa nova, seja com a 

liderança, seja com os outros alunos. Interessante é que hoje eu vejo 

os meninos (colegas internos) me chamando pra conversar e eu 

agradeço a Deus por usar a minha vida pra ajudar outras pessoas. Eu 

não sou nada, sou tão pecador e o Senhor me dá a oportunidade de 

abençoar outros irmãos, e até mesmo a liderança, que me veem como 



exemplo de perseverança e me chamam pra conversar. Agradeço a 

Deus por me dar sabedoria para poder ouvir e também pra poder 

falar.” (ROBERTO, 31 anos – Entrevista realizada em abril de 2017).  

 

 As Cristolândias configuram-se num espaço de convivência onde são 

estimuladas atividades que possam proporcionar prazer e gerar identidade grupal 

àqueles que antes se encontravam expostos às ruas ou a um ambiente familiar 

vulnerável, assegurando recursos psicológicos que capacitem ao indivíduo a lidar com 

as situações que podem levar ao uso de drogas. 

 Para vencer as dificuldades que a vida apresenta – que não são exclusividade de 

um indivíduo ou de outro, mas de todos, o interno da Cristolândia deve obedecer, 

praticar e viver a palavra de Deus. Seguindo os ensinamentos provenientes da doutrina 

cristã, o indivíduo passa a se encontrar psicologicamente preparado, encontrando-se 

mais motivado e equilibrado para enfrentar as situações de risco, possuindo estratégias 

de enfrentamento com objetivo de melhor lidar com essas situações, o que fica evidente 

pela sua tomada de conscientização em relação ao problema das drogas e pela mudança 

do seu estilo de vida. A mudança do estilo de vida fica mais patente a partir da 

experiência individual de conversão, um acontecimento único que, quando confirmado 

pelo batismo, tem a capacidade de modificar o modo de pensar e agir do indivíduo.  

 A opção pela conversão não fixa por si mesma o indivíduo a uma nova 

identidade. O indivíduo “aceita” a Jesus e, paulatinamente, vai mudando suas práticas, 

aos poucos vai internalizando novos padrões. Sendo assim, a conversão é o ápice de 

uma determinada opção, algo que deve permanecer após o momento em que se “aceita” 

a Jesus (TEIXEIRA: 2009, p. 81). A partir da experiência de conversão, o indivíduo 

deve procurar andar em uma “nova vida”, procurar um novo rumo, vivendo um alto 

padrão de comportamento, através do qual possa glorificar à Deus. Nesse sentido, ele 

deve evitar tudo aquilo que possa contaminar a sua vida, levando-o a pecar. 

O batismo, segundo a tradição cristã, é o meio pelo qual o indivíduo confirma 

publicamente a sua fé em Cristo, ilustrando sua morte em relação ao pecado e a sua 

nova vida. É um novo nascimento: “morre o velho homem e nasce o novo homem”, o 

qual passa a viver segundo os conceitos e valores de Deus. Nesse processo de 

renascimento, onde o indivíduo se arrepende de seus pecados, ocorre – por Deus - um 

apagamento de todas as transgressões praticadas pelo indivíduo e, na intenção alcançar 



a vida eterna ao lado de Deus, o indivíduo procura levar uma vida de obediência e 

práticas que o aproxima de Deus.  

Além de permitir ao interno a circulação e o seu desenvolvimento nas atividades 

terapêuticas, o projeto concebido pela Cristolândia garante uma internação de longo 

prazo, promovendo a autonomia e o exercício da cidadania, buscando a progressiva 

reinserção do indivíduo no mercado de trabalho e no grupo social de origem. A 

reinserção social se inicia desde o momento que o indivíduo adentra aos portões da 

instituição; como a maioria que chega tem sua origem nas ruas, tal como uma criança 

que vem ao mundo, tudo tem que ser ensinado ou estimulado, desde as coisas mais 

simples como aparar as unhas, fazer a barba, tomar banho ou escovar os dentes até a 

preparação intelectual e profissional com vistas ao mercado de trabalho e ao 

reestabelecimento dos laços familiares.  

 

“É um processo de “desmame”, o indivíduo chega numa condição de 

dependência total, aos poucos vai caminhando: na primeira fase fica 

recluso na instituição, na segunda fase ganha alguma liberdade, indo 

aos eventos programados pela Cristolândia ou ganha um final de 

semana com a família, no entanto sempre na companhia de um 

Radical e, na 3ª fase, ganha mais autonomia, participa de atividades 

sociais sem monitoramento, pode ficar uma semana na casa da 

família, vai à escola, aos cultos nas igrejas (...) e após o processo de 

tratamento, consegue caminhar com as próprias pernas, tudo isso na 

base da confiança”. (Missionária Alessandra, direção da Cristolândia 

São Gonçalo – abril de 2017) 

 

Mesmo não recebendo recursos do Estado e não sendo conveniada ao SUS, as 

Cristolândias constituem, ainda que indiretamente, como um elemento complementar da 

rede de atenção à população com problemas decorrente de uso abusivo de álcool e 

outras drogas, aumentando o acesso e o acolhimento; promovendo o tratamento de 

forma efetiva e a reabilitação do indivíduo à sociedade. 

 Segundo FORMIGONI et al (2016, p. 21), o risco de se usar drogas pode se dar 

pelos estímulos ambientais, é o que se chama de “condicionamento” ao ambiente. Por 

exemplo, quando se tem um animal doméstico, a simples intenção de colocar alimento 

para o animal, faz com que este se posicione para receber o alimento, se “antecipando” 

a sua recompensa. Assim, a visão por parte do dependente do ambiente ou da situação 

que o leva a usar drogas pode estimular a vontade de usá-la. O papel da Cristolândia é 

proporcionar condições que visam eliminar a autoadministração de drogas, propiciando 



ao interno, a mudança de seu perfil junto à sociedade de um indivíduo considerado 

desacreditado em um indivíduo desacreditável (GOFFMAN: 2012, p. 14), onde na 

rotina diária, ele encontra recursos para enfrentar as diversidades que a vida apresenta, 

pois na nossa sociedade, a abundância de oportunidades e metas é equiparável às 

abundantes possibilidades de fracasso (ELIAS, 1994). 

Quando o indivíduo deixa a sua comunidade ou as ruas, onde viveu por anos, a 

fim de tratar do seu problema de uso de drogas, ele leva consigo uma história de vida 

bem concreta que dá margem a suposições de como esse período na Cristolândia 

resultará. No entanto, com a conclusão do período de tratamento, o indivíduo dá provas 

de superação em relação à pessoa que ele era, assim como do ambiente ao qual fazia 

parte. Além disso, a conclusão de seu tratamento possibilita aos demais internos projetar 

um sentimento de confiança no trabalho desempenhado pela Instituição, o que reflete no 

processo terapêutico de cada aluno do projeto. 
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ANEXO – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DAS ENTREVISTAS 

1. Introdução  

 Após a apresentação inicial e a explanação sobre o propósito da pesquisa, o 

indivíduo é instado a falar sobre a sua história de vida e há medida que o diálogo se 

estabelece, são realizadas algumas perguntas de interesse para a pesquisa, sendo as 

respostas transcritas nas fichas de entrevistas. 

2. Roteiro de entrevista 

Nome: ________________________________________________ Idade: __________ 

Estudou até que série? ________________  Está estudando? _____________________  

Pretende estudar? ______ Por quê? __________________________________________ 

Estado civil: ____________________ Profissão: _______________________________ 

Estava empregado quando chegou aqui?______________________________________ 

Qual era a sua renda mensal?_______________________________________________ 

Qual a primeira droga que você usou? _______________________________________ 

E com que idade experimentou? ____________________________________________ 

Quais drogas você já experimentou? _________________________________________ 

Qual a droga que lhe causava dependência? ___________________________________ 

Durante quanto tempo você fez uso de________________________________________ 

Como você chegou na Cristolândia: _________________________________________ 

Há quanto tempo você está aqui? ___________________________________________ 

Já passou por outras instituições para recuperação de dependentes químicos? ________ 

Chegou a procurar atendimento médico para o problema da dependência química?____ 

 

 

 

 

 



TEMAS PROPOSTOS A FIM DE QUE O ENTREVISTADO INICIE UMA 

CONVERSAÇÃO  

 

1. Como as drogas entraram na sua vida?  

2. O que levou você a procurar as drogas? 

3. Como foi sua vida no mundo das drogas? 

4. O que levou você a procurar uma saída em relação ao uso de drogas? 

5. Lembra-se dos primeiros dias que você passou aqui na cristolandia? O que você 

sentiu naquele período? 

6. Como é sua vida agora? Você se sente melhor preparado para enfrentar as situações 

que poderiam te levar a usar drogas? 

7. Quando estamos em situação de perigo, é bom ter uma válvula de escape, uma saída 

de emergência. A quem você recorre para te dar uma mão nos momentos difíceis da 

vida? 

8. Como está o seu relacionamento com os familiares, amigos, esposa, etc? 

9. O que você pensa em relação a esse tempo que está passando aqui? É um 

investimento proveitoso? 

10. O que significa pra você usar a camisa Jesus Transforma? 

11. Quando você se olha no espelho, o que vê? 

 

 


