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RESUMO
Este artigo apresenta o acolhimento às famílias de dependentes químicos que é realizado na sede da
Instituição Comunidade Reviver. A família “adoece” em função do uso abusivo de drogas de um de seus
membros, e essa família que se torna co-dependente também precisa de tratamento. Discorre também
sobre as técnicas de trabalho do assistente social com essas famílias, o que requer olhos abertos à
compreensão do mundo atual, uma vez que esta atividade vai muito além do acolhimento e do diálogo,
mas é necessário motivar as famílias para que busquem alternativas de tratamento e de vida. Mostra
ainda os desafios que o assistente social encontra diante da baixa adesão, ou mesmo não adesão dessas
famílias ao programa de tratamento e suas possíveis causas. Trata-se de uma atividade de trabalho que
exige persistência, paciência, acompanhamento e respeito pelo processo da família.
Palavras-chave: Motivação. Família e Dependência Química. Assistente Social e Processos
Educativos.

ABSTRACT
This article presents the host families of addicts which is held at the Institution Community Reviver. The
family "sick" due to the drug abuse of one of its members, and this family that becomes codependent
also need treatment. Also discusses the technical work of the social worker with these families, which
requires open to understanding current world eyes, since this activity goes far beyond the host and
dialogue, but it is necessary to motivate families to seek alternative treatment and life. It also shows the
challenges that the social worker finds face of poor adherence or non-adherence of these same families
to the treatment program and their possible causes. This is a work activity that requires persistence,
patience, and respect for the monitoring process of the family.
Key-words: Motivation. Family and Addiction. Social Worker and Educational Processes.
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INTRODUÇÃO

Para contextualizar o tema aqui abordado, faz-se necessário descrever o trabalho
realizado pela Instituição, onde se desenvolve a prática do assistente social de atendimento a
famílias de pessoas com dependência química. A Comunidade Reviver 1 é uma Associação sem
fins lucrativos que deu início às suas atividades em 1990, a partir da iniciativa de pessoas que se
reuniam semanalmente na Praça Sete no centro de Belo Horizonte/MG, para desenvolver
atividades de evangelização, além de distribuição de café e pão à população em situação de rua.
Em 1993, com o aumento considerável de assistidos, a paróquia de Santana no Bairro
Serra, em Belo Horizonte/MG, disponibilizou para aquele grupo dar continuidade ao seu
trabalho com a população em situação de rua, um local que recebeu o nome de Casa de
Assistência Social (CAS). Ali os atendimentos passaram a acontecer as segundas, quartas e
sextas feiras, com café da manhã, sopa, troca de roupas, banho, corte de cabelo, tratamento
médico e dentário.
Com o desenrolar do trabalho, verificou-se um índice crescente de casos de
dependência química na população em situação de rua. Assim o grupo percebeu que havia
necessidade de um tratamento para essas pessoas, que fosse além da assistência espiritual e
alimentação. Em 1997, um conjunto de doações tornou possível a criação na cidade de
Jaboticatubas/MG, de uma instituição, inicialmente chamada de Centro de Recuperação
Reviver (CRER), e que hoje é nomeada de Comunidade Terapêutica Reviver (CTR), que
atende homens em idade de 18 a 59 anos, que vivem o problema de dependência química 2. O
atendimento é proposto por um prazo mínimo de seis meses há (um) ano, com internação em
regime fechado, e inclui terapia ocupacional, laborterapia, tratamento médico, psicológico,
assistência social e espiritual.
O presente artigo visa apresentar uma das atividades realizadas pelo profissional de
Serviço Social na sede da Instituição Comunidade Reviver, isto é, do acolhimento das famílias
para o tratamento. De uma maneira geral as famílias, não se percebem como parte do
tratamento do dependente químico, vendo-se apenas como as “sofredoras” ou aquelas que “têm
que resolver o problema do outro” – no caso do seu familiar que apresenta dependência

1

Situada a Rua Tabaiares, 30 – Floresta, BH/MG. Telefone: (31) 3213-3111
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química. É importante ressaltar nesse contexto, que no acolhimento, o profissional busca
motivar essas famílias para que se vejam como sujeitos implicados no processo de melhora e
buscando melhores condições de vida e convivência.
Assim, este artigo está divido duas em partes. Na primeira discorre-se sobre o
adoecimento da família na situação de dependência química. Na segunda, apresenta-se o
desafio do assistente social no trabalho de acolhimento dessas famílias na sede da Comunidade
Reviver e por fim são apresentadas as considerações finais.

O ADOECIMENTO DA FAMÍLIA NA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

É muito difícil conceituar o que pode ser identificado como um processo de
adoecimento das famílias, pois isto implicaria em definir padrões de saúde para o grupo
familiar. Levando em consideração a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), de
que a saúde do indivíduo é um processo de bem-estar físico, pode-se indagar o que seria um
grupo familiar saudável.

Pode-se supor que seja um grupo que consegue manter a sua

organização dentro da sociedade, operando de forma a proteger e promover a saúde e a inserção
social dos seus membros. Para tal, os membros da família precisam desempenhar papéis que
garantam a sobrevivência material, simbólica e afetiva do grupo, incluindo a geração de renda,
os cuidados cotidianos com os seus membros, a socialização dos mais jovens, dentre outros. O
desempenho desses papeis não está necessariamente ligado ao gênero ou à idade dos
indivíduos, exceto no que diz respeito às leis de proteção à infância, à adolescência e à terceira
idade.
Para que as famílias consigam este funcionamento que poderíamos identificar como
saudável é preciso que mantenha uma relação de troca com a sociedade e que haja uma boa
comunicação entre os seus membros, no que diz respeito às normas, às relações afetivas e assim
por diante. Além disso, o grupo familiar precisa ser aberto à comunicação no processo de
aprendizagem social. É a partir dessas características que se pode pensar em um processo
educacional com as famílias. É importante lembrar que, em condições de vulnerabilidade
2

É quando a pessoa apresenta um conjunto de sintomas e comportamentos que indicam que ela já não consegue
ficar sem a droga, isto é, se tornou dependente (Duarte; Formigoni, 2009).
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social, as famílias precisam ser apoiadas por políticas públicas para que consigam desempenhar
as funções de proteção de seus membros.
Segundo Minuchin (1982), a moderna civilização industrial urbana impõe ao homem
duas exigências conflitantes: a capacidade de desenvolver habilidades altamente especializadas
e a capacidade de adaptação rápida a uma situação sócio - econômica constantemente em
mudança.
Pode-se considerar que a assim chamada "família tradicional" (pai trabalhador, mãe
dona de casa, avós-educadores, filhos obedientes e felizes, etc.), vista como um modelo que é
ideologicamente considerado “ideal” está em declínio, pois as mudanças socioculturais são
constantes e a família vem modificando, juntamente com a sociedade, e suas formas de educar,
de repassar conhecimentos, normas e regras de acordo com as mudanças na sociedade.
Assim, uma concepção de “família saudável” precisa ser cuidadosamente repensada a
partir de várias alterações sofridas pelos arranjos familiares. Nas famílias de hoje encontramos:
pai desempregado ou ausente, mãe trabalhando o dia inteiro, diversos parentes obrigados a
morar juntos em espaço reduzido, problemas com drogas ilegais 3 e álcool, crianças e
adolescentes trabalhando, dentre outras vulnerabilidades. Ou seja, as formas de relacionamento
e o desempenho das funções familiares sofrem modificações segundo as condições de vida e as
necessidades dos grupos familiares.
No entanto, ainda é possível pensar como Minuchin (1982), que o adoecimento da
família é ligado tanto à sua dificuldade em desempenhar as suas funções necessárias na
sociedade quanto de manter uma boa comunicação entre seus membros resultando muitas vezes
em conflitos e fragilização dos seus vínculos. Ou seja, ano adoecimento familiar às diferenças
individuais e as regras familiares não são respeitadas, os erros não são tolerados, a comunicação
não é aberta e a linguagem não é mais entendida, sendo que a negociação e a superação de
conflitos tornam-se muito difícil.
Esses conflitos muitas vezes acontecem por que as expectativas sobre o desempenho
ideal das funções familiares podem ser rompidas, em virtude do ciclo de vida, de
acontecimentos diversos, tais como morte, separação, uso de drogas, dentre outros e a família
não está preparada para tal situação. Quando essas expectativas não são correspondidas o grupo
familiar sofre pressões internas e externas, o que afeta a interação e a dinâmica familiar. Em um
3

Proibidas por lei (exemplo: cocaína e crack) (SENAD, 2010).
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circuito vicioso, a alteração no equilíbrio familiar, pode tornar-se o motivo de outros problemas
que prejudicam o desenvolvimento e a união da família. É justamente nessa dinâmica familiar
que o assistente social precisa se inserir como profissional que motiva a família, e essa técnica
de motivar se dá desde a fase inicial, ou seja, no acolhimento quando se apresentam para o
atendimento.
211

O DESAFIO DO ASSISTENTE SOCIAL NA MOTIVAÇÃO DA FAMÍLIA
CONSIDERADA “DOENTE”

Este artigo procura refletir sobre o acolhimento específico às famílias que enfrentam
problemas com o uso de drogas pelos seus membros, sendo este um desafio para o assistente
social no que tange à motivação de cada família para o tratamento. Pode-se perguntar neste
momento: Mas quem precisa de tratamento não é o dependente químico? A resposta é sim,
também, mas a família sintomatizou e também “adoeceu” com o sofrimento de ter um
dependente químico em seu seio e daí a importância de termos os olhos abertos para essa
parcela da população, tão ou até mais adoecida do que o próprio dependente químico, por estar
na maioria das vezes vivendo o problema de maneira sóbria e absorvendo todos os conflitos
advindos do uso de drogas de um ente da família. Assim, é importante indagar como o
assistente social pode motivá-las para o tratamento.

Na tentativa de nos aproximarmos à definição do termo motivação,
retomamos sua origem na palavra motivu, do latim, que significa “que move
ou o que pode fazer mover”. Entretanto, há autores que definem o termo
“como uma inclinação para ação que tem origem em um motivo”, e motivo
seria uma necessidade que, atuando sobre o intelecto, faz a pessoa
movimentar-se ou agir (PEREIRA; FAVERO, 2001, p. 8).

Em outras palavras a motivação é o impulso interno que leva à ação, sendo, portanto,
um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem motivação é muito mais
difícil cumprir tarefas.
É muito importante ter motivação para estudar, para fazer exercício físico, para
trabalhar, para se tratar etc. A motivação pode ser potencializada com o uso da técnica pelos
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profissionais no momento de acolhimento dos indivíduos e grupos. De acordo com Trigueiro
(2008, p. 86) a tecnologia consiste em uma atividade humana, socialmente condicionada, que
reúne um conjunto de meios – instrumentos e procedimentos para obtenção de um fim
almejado. E é justamente isso que o assistente social faz, por que esta motivação às famílias de
dependentes químicos se dá através do acolhimento no primeiro momento em que chegam a
Instituição.
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Por isso se torna um desafio, à medida que as famílias que chegam a sede da
Comunidade Reviver esperam tudo e nada ao mesmo tempo, por que vêm carregadas de
sofrimento e fazem uma catarse do seu problema – no caso aqui a relação com o seu
dependente4, sem saber que naquele momento do atendimento com o assistente social, o que
mais interessa é a pessoa que está ali, ou seja, a própria família e não a droga da qual seu
familiar faz uso, por que este papel dentro da Instituição cabe a priori ao profissional de
psicologia.
É difícil fazer com que esta família inicie uma nova percepção sobre si mesma, suas
relações, sua organização e problemas vividos, os quais em alguns casos estão muito além do
uso de drogas por um dos seus membros. É importante explicar, para essa família, ainda que de
maneira rápida e objetiva o conceito de codependência que caracteriza a situação. O conceito
não será aqui apresentado de forma aprofundada, mas deve ser resumido para compreensão do
presente artigo.
A codependência é quando uma pessoa estabelece com outra (s) pessoa (s) relação de
dependência que influencia e direciona as suas emoções, percepções e comportamentos,
inclusive aqueles relativos às doenças, à saúde e aos vínculos amorosos. Chama-se essa
dependência de paradoxal, por que a pessoa considerada “doente” acaba por ter grande
influência sobre aqueles considerados “sadios”, gerando um adoecimento mútuo. Assim os
codependentes parecem ser pessoas das quais o membro doente depende, mas também são
dependentes deste e da própria situação de adoecimento. Parecem fortes, mas muitas vezes se
sentem desamparados.

Parecem controladores, mas frequentemente são controlados pela

situação de doença, que envolve a todos, tais como em casos de dependência química, segundo
Beattie (2009).

4

Todas as vezes que me referir a “seu dependente” estou falado do dependente químico.
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Na codependência a relação começa a ser tomada pelo problema, fazendo com que as
relações girem em torno desse problema. Assim, os vínculos de amor ou de amizade perdem
espaço para o foco da doença, do poder e do controle. Envolto no contexto da dependência
química o codependente acredita que pode mudar o outro e tende a focar os seus
relacionamentos para esse objetivo.
Ao ser acolhida e ao iniciar um diálogo contextualizado sobre a co-dependência a
família inicia seu processo de tratamento, que até então acreditava não precisar, uma vez que
em sua percepção, quem precisa de tratamento é a penas o seu dependente porque faz o uso
abusivo de drogas. No entanto, ao perceber que também adoeceu e que precisa de ajuda, a
família começa a se abrir a comunicação com o profissional e a falar de si e de seus conflitos
pessoais e relacionais.
Essa relação não é de uma educação autoritária, verticalizada, onde o profissional sabe
tudo o que a família tem necessidade e deve fazer. Pelo contrário, é uma relação de diálogo, que
inicia um processo de empatia entre o profissional e o familiar, o que não é uma tarefa muito
fácil, mas é extremamente necessária. É relevante esclarecer que o profissional assume duas
posturas diferentes, mas interligadas: empatia ao se abrir para a escuta sensível e comprometida
com a situação emocional que o outro apresenta e a busca de imparcialidade, reconhecendo que
o problema da família deve ser percebido e elaborado por ela, que deve ver no profissional
alguém que naquele momento é capaz de apoiá-la e colaborar com o seu processo de melhora,
utilizando conhecimentos e habilidades profissionais, e dentro de uma visão de humanização do
tratamento.
É importante lembrarmos que as necessidades e demandas das famílias e de
seus membros devem ser consideradas integralmente. Isto nos leva a refletir
sobre a necessidade que os serviços dirigidos para as famílias vulnerabilizadas
pelos processos de exclusão social sejam formulados e implantados de forma
convergente e complementar, potencializando suas possibilidades inclusivas e
o fortalecimento das famílias no interior das relações sociais (FONSECA,
2002, p. 5).

Podemos dizer que desde o primeiro olhar o assistente social já deve motivar a família,
pois não é necessário que a mesma verbalize para que percebamos que ela carrega em si uma
carga pesada de dor, sofrimento e de conflitos externos a si mesma, mas incorporados por ela.
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É necessário parar, escutar, refletir que aquela não será apenas mais uma família
atendida, mas será “a família”, que provavelmente terá os mesmos problemas que as várias já
atendidas pelo Serviço Social. Neste sentido cada família é diferente, por que o problema vivido
é peculiar a esta família, por mais que seja “semelhante” às demais. É ela quem vive seu próprio
problema e por isso merece o respeito do profissional que irá atendê-la.
O assistente social deve sair da sua posição de autoridade técnica verticalizada e se
“curvar” em atenção e respeito ao que o outro tem a dizer em palavras ou não, uma vez que o
corpo também fala (MAUSS, 2003), através de posturas, gestos e olhares. Acredita-se que neste
momento inicia-se o trabalho não apenas de acolhimento, que numa definição bem simples,
significa aceitar, receber com agrado, mas de motivação, que pode vir carregado de vários
significados, mas que podemos colocar aqui como o reconhecimento da necessidade humana
ou como provedor no outro de uma atitude que busque uma melhora na qualidade de vida e na
qualidade das suas relações.
Poderíamos atuar enquanto motivadores de várias formas, mas o desafio profissional
está posto, quando pensamos e atuamos de forma a aperfeiçoar nossos conhecimentos em
função de relações mais produtivas e visando resultados, não apenas para nosso fazer
profissional, mas principalmente para o empoderamento de cada família, no sentido de resgatar
ou desenvolver a liberdade de decidir e controlar seu próprio destino com responsabilidade e
respeito ao outro e não mais como um (pseudo) controlador.
As famílias chegam a nós com estima baixa e com um misto de esperança e falta dela:
esperança por que acreditam que seus problemas, ou melhor, que os problemas do seu
dependente serão resolvidos e a falta de esperança por que para muitas famílias este problema
vem de muitos anos de reincidência de uso de drogas, longos períodos em que lutam para
resolver este problema, que consideram ser apenas do seu membro dependente. Talvez seja por
isso que muitas vezes a família não sente mais motivação, sendo esta apenas mais uma tentativa
desesperançada de uma paradoxalmente (im) possível “solução” do problema.
Nesse contexto, é importante que a família consiga voltar a desenvolver novas
percepções sobre a sua vida, a sua dinâmica relacional e procurar resolver seus problemas e
conflitos. Uma das principais funções do Serviço Social é justamente colaborar na mediação
desse conflito familiar. Em um primeiro momento, de acolhimento, o profissional atua como
um motivador, para que esta família reconheça que também adoeceu mesmo não fazendo uso
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direto de drogas, sendo por isso importante iniciar um processo de tratamento e de ajuda a si
mesma.
O assistente social nesse momento deve buscar ajudar a família a “decifrar a sua
realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a
partir de demandas emergentes do cotidiano” (Iamamoto, 2003, p.20), seja através de indicação
para terapia individual ou em grupo, ou através de grupos psicossociais ou mesmo de grupos de
autoajuda.
É fundamental motivar cada família buscando construir com ela uma compreensão
sobre os motivos que a levam a atuar de determinada maneira e de possíveis caminhos e
estratégias de mudança. Trata-se de uma relação de troca entre profissional e família, para que
esta possa mudar a sua postura, trabalhando para sua mudança no enfrentamento à situação de
dependência química de seu dependente e também do seu próprio grupo familiar.
Busca-se uma mudança interna do sistema familiar para que ele também possa ser
agente de mudança. A motivação para mudança deve ser assumida pelos sujeitos sociais, que
não são simplesmente marionetes de técnicas externas a eles.
Nesse ponto, é crucial esclarecer que, neste artigo reafirma-se que não deve faltar o
apoio de políticas públicas para as famílias em situação de vulnerabilidade. Dar importância à
sua capacidade de ser agente de suas transformações está longe de uma atitude de
desresponsabilizar o Estado de oferecer a estas famílias condições para enfrentar os seus
problemas.

Entretanto, nas situações de vulnerabilidade, as famílias também precisam ser

consideradas como sujeitos capazes de se compreenderem e de empreenderem um movimento
de transformação (com o apoio necessário). Assim, não se trata de defender uma postura de
psicologização diante dos problemas vividos, como se resultassem apenas da decisão de cada
família. Trata-se de refletir como é possível para o profissional estimular as famílias para
refletirem sobre as suas necessidades e vulnerabilidades, resgatar as suas potencialidades de
transformação e serem capazes de empreender movimentos de superação.
Assim, entende-se que as técnicas externas ao sujeito podem colaborar com sua
motivação, e que o assistente social é um elemento motivador, ao apresentar situações geradas
pelo ambiente em que a pessoa vive, e refletir sobre o que ocorre na vida dela, promovendo a
sua própria reflexão, potencializando suas possibilidades e influenciando positivamente a sua
motivação para mudar a situação.
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Espera-se compreender que a família não pode esperar até que o seu dependente pare
de usar drogas para se sentir motivada a fazer algo. Esta motivação deve acontecer
independentemente da droga continuar a existir ou não na família, por mais difícil que esse
processo possa ser. A motivação pode acontecer através da mobilização dos recursos objetivos
e subjetivos do grupo familiar, ou seja, cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou
desmotivar, de usar suas próprias técnicas e potencialidades diante das dificuldades que
enfrenta em sua vida.
A maioria das famílias que tem o dependente químico em seu convívio diário aponta
todos os problemas e conflitos ao uso de drogas do seu dependente. Entretanto, o que se percebe
é que mesmo quando a droga não está mais presente na família, esta continua sem motivação
para a vida e para as relações sociais, justamente por causa da relação de co-dependência citada
anteriormente, que foi instalada nesta família.
A falta de motivação pessoal ocasiona em um corte também social, em isolamento, em
sentimento de medo, abandono e depressão. São muitas as famílias que chegam à Instituição
para levar seu dependente para um possível tratamento. No entanto também elas precisariam ser
encaminhas para tratamento, o que incluiria diversos cuidados, à medida que a família se
apresenta fragilizada tanto psicológica, quanto fisicamente e, muitas vezes, também em sua
situação social. Como aponta Ferreira (2009), o corpo é uma imagem que se dá a ver, e por isso
ele também fala e nos comunica o estado físico e emocional da pessoa, suas fragilidades físicas
e emocionais.
Mesmo quando a família se isola, às vezes até sem estar consciente disto, é importante
que o assistente social como acolhedor e motivador naquele primeiro momento, faça com que
esta família se sinta no mínimo motivada a sair da situação atual – de extrema precariedade em
suas relações – para uma situação de autonomia e de maior qualidade de vida no que se refere
aos seus vínculos, seus sentimentos e suas atitudes. Inclusive, percebemos a relação intrínseca
das famílias com o seu dependente, a ponto de ficarem disponíveis para se tratar somente
quando esse dependente também aceitar o tratamento.
A seguir serão apresentados o passo a passo, os procedimentos adotados para o
acolhimento realizados na Sede da Comunidade Reviver no ano de 2012 pelo profissional e
estagiário de Serviço Social.
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O SERVIÇO SOCIAL E SEU TRABALHO NO ACOLHIMENTO ÀS FAMÍLIAS DE
DEPENDENTES QUÍMICOS
O acolhimento às famílias é realizado pelo assistente social e acontece na Sede 5 da na
Comunidade Reviver, sendo este agendado previamente. O acolhimento familiar tem como
objetivo principal esclarecer para a família como acontece o tratamento na Comunidade
Terapêutica Reviver (CTR)6 e como a família se insere como parte do programa de tratamento,
uma vez que não atendemos apenas o dependente químico, mas percebe-se que a sua família
também é parte importante do processo, sendo imprescindível a sua adesão ao tratamento.
Como nesse primeiro momento a família ainda acredita que o problema está apenas
com seu dependente, é importante que o assistente social esteja motivado, baseado em seu fazer
profissional, porque sem esta motivação, não terá resultados positivos e satisfatórios para e com
a família. Esta ação “requer, pois, ir além das rotinas institucionais e buscar apreender o
movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades nela presentes passíveis de
serem impulsionadas pelo profissional” (IAMAMOTO, 2003, p.21).
Inicia-se assim, um processo de diálogo entre profissional e família, conduzido por
perguntas, respostas e indagações sobre a postura da família diante do que ela considera
problema, bem como sobre dúvidas e inquietações apresentadas pela própria família. Neste
período de acolhimento que dura entre 45 minutos e 1 hora, o profissional deve “plantar” no
sentido de criar naquela família o desejo de prosseguir com o tratamento e principalmente
mobiliza-la para uma melhora, para um processo de empoderamento, mudando, se necessário,
posturas iniciais de fatalismo ou de isolamento, a fim de buscar as suas saídas
independentemente da decisão do seu dependente quanto à adesão ao tratamento.
O que se percebe neste primeiro momento é que abaixo da figura do “Sagrado - Deus”
– segundo a fala das próprias famílias – a Instituição lhes aparece como a sua porta de
“salvação”, aquilo que vai resolver seus problemas. E é neste momento que muitos
profissionais cometem o equívoco de assumir para si as responsabilidades que seriam da
família, acabando mesmo por manipular os sentimentos e a fragilidade desta, ao invés de
orientá-las, desenvolvendo a consciência de que o tratamento só dará resultados se for
5

A família é atendida pelo assistente social, o candidato a internação é atendido por profissionais de Psicologia. O
acolhimento acontece de 13 às 17 horas as segundas e terças-feiras.
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trabalhado como um tripé: no dependente químico, na família e na Instituição e ainda que a
maior parte do tratamento cabe ao dependente químico e não à família ou à Instituição. Dessa
forma deixa-se claro para a família que não existe ali uma visão messiânica – de salvadores do
mundo, mas que o trabalho conjunto pode, em um prazo não curto alcançar bons resultados.
O passo seguinte é sensibilizar esta família, trabalhando sobre as falas que ela mesma
anunciou, que ela pode está vivendo uma situação de co-dependência e por isso, também
precisa de ajuda e que a Instituição está ali para cooperar com ela dentro das possibilidades
existentes na Instituição. Atualmente a Comunidade Reviver oferece para as famílias as
seguintes possibilidades de atendimento: o individual e o grupo terapêutico (realizada pelos
profissionais de psicologia) e grupos psicossociais, estudos de caso e encaminhamentos para
rede de serviços públicos e privados (realizado por profissionais de serviço social e psicologia),
e acolhimento e orientações gerais sobre o tratamento (realizados por profissionais de serviço
social).
Simultaneamente é apresentada e explicada para a família a forma de tratamento para
dependência química na Comunidade Terapêutica Reviver (CTR)7, o tempo de permanência, as
atividades que o seu dependente irá realizar, dentre outros aspectos, visando obter o
consentimento informado a família bem como sua primeira implicação com o tratamento, na
medida em que se intera do seu processo, princípios e métodos.
Às vezes, pode parecer que o profissional tem a impressão de que o seu trabalho não
caminha, que o diálogo estabelecido com a família desde o primeiro momento é em vão. Mas
surge a motivação guiada por valores profissionais e éticos, que orienta o profissional na
direção da da paciência e da tolerância, não apenas como valores, mas também com técnicas
necessárias a serem utilizadas com estas famílias à medida que se percebe que o seu processo
tem um ritmo variado, na maioria das vezes lento e permeado por sofrimento e superação.
Neste sentido é importante que o profissional de Serviço Social saiba perceber e
respeitar o tempo da família, isto é, o caminhar de seu processo de elaborar suas dificuldades e
potencialidades e de criar possibilidades de ação. O profissional deve buscar as suas motivações
técnicas e éticas e querer fazer um trabalho sempre melhor, evitando posturas ingênuas que
requerem um retorno imediato, ou que supõem que o fato de ter prestado um serviço com

6

Localizada a Rua Esperança, 20 – Bairro São Tarciso, Jaboticatubas/MG. Telefone: (31) 3683-1514.
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qualidade automaticamente gera como resultado o engajamento e a melhora da família. Em
outras palavras, a ação técnica não transforma automaticamente família em um núcleo
saudável. Cabe a própria família assumir o seu processo de tratamento buscando superar a sua
codependência e construindo melhores condições para o seu bem-estar físico e psicológico. No
caso das famílias socialmente vulneráveis, é importante cuidar do seu encaminhamento para a
rede de serviços, buscando lhes oferecer condições de enfrentamento das vulnerabilidades, mas
sem deixar de lado a importância de seus esforços de superação da codependência.
Muitas vezes os profissionais do Serviço Social são por gracejo ou ironia, chamados
de “insistentes sociais”. Porém neste chiste, há um fundo de verdade. Nossa postura ética
implica que devemos insistir nas possibilidades de melhorar a qualidade de vida das pessoas
através da efetivação de seus direitos, de sua inserção na rede de serviços e também na
potencialização de seus recursos simbólicos, sociais e relacionais. Cada família é singular, e
precisam ser respeitadas, em todas as esferas, nas suas capacidades, no seu processo de
conscientização e superação de suas dificuldades e vulnerabilidades, o no seu tempo de
construção de empoderamento e de autonomia.
Em 2012, foram realizados 194 acolhimentos – isto quer dizer que 194 famílias foram
atendidas pelo assistente social na Sede da Comunidade Reviver e todas foram motivadas a
iniciar um processo de tratamento, independentemente se o seu dependente viesse a aderir o
tratamento para recuperação do uso abusivo de drogas. Dessas 194 famílias, 88 ingressaram no
tratamento dentro da Comunidade Terapêutica da Reviver e todas passaram a fazer parte do
grupo de tratamento para família dentro da Instituição ou nas suas cidades de origem 8 . O
percentual de 45,3% pode parecer baixo, à primeira vista, mas também pode ser considerado
um avanço quando se considera as dificuldades do tratamento na área da dependência química e
baixas taxas de sucesso junto aos usuários e suas famílias.
Ou seja, os resultados obtidos devem-se justamente à insistência no acolhimento de
que é importante para a família também entrar para o processo de tratamento. Além disso, é
informado às famílias que seu o tratamento (familiar) continua tanto durante o tempo em que o

7

Para saber sobre o processo de tratamento na Comunidade Terapêutica, acessar o site:
www.comunidadereviver.org.br
8
As pessoas que moram em Belo Horizonte e Região Metropolitana, são atendidas por profissionais da
Comunidade Terapêutica Reviver, as que moram em outras cidades, são atendidas pelos Municípios que nos
encaminha mensalmente um relatório de atendimento destas famílias.
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seu dependente está internado na Comunidade Terapêutica Reviver, quanto depois que este
termina o tratamento em regime de internato, no período chamado Pós Alta 9.
Infelizmente, ainda existe um grande desafio, nesse momento, quanto ao tratamento
das famílias. Em 2012, das 88 que acompanharam o tratamento até a saída de seu dependente
do regime de internação, apenas 10 continuaram a frequentar o grupo no período pós-alta.
Apesar do profissional ter tentado contato com essas famílias, para convidá-las a retornar ou,
pelo menos, para saber as razões de sua ausência, elas não deram retorno.
No final do segundo semestre de 2012 foi feito pelo Serviço Social contato com essas
famílias, por meio de contato pessoal ou ligações telefônicas. Foram levantadas algumas
possibilidades acerca da não continuidade da família no tratamento:


Seu dependente voltou para as drogas e não quer mais saber de tratamento;



Seu dependente está internado em outra Comunidade Terapêutica;



Não tem mais tempo para participação no grupo terapêutico e/ou psicossocial;



Sente-se que já superou a co-dependência e por isso não precisa dar continuidade ao
tratamento;



Seu dependente está bem e não faz mais uso de drogas;



Anulou o dependente químico de sua vida e não quer ter relação com mais nada que o
lembre.
Acredita-se que possa haver outras justificativas, mas estas foram as mais declaradas

pelas famílias contatadas. São necessários novos esforços de pesquisa e trabalho profissional
para compreender melhor esse dilema. De qualquer forma, isso não deve desmotivar o trabalho
do profissional. Afinal, o princípio de que é importante respeitar o processo e o tempo da
família impõe que o profissional tente compreender e melhorar a sua atuação. Diante de tal
situação cabe conhecer todo o processo, para a partir delas, construir criticamente, novas ações
que, preservem com base na teoria e nos princípios éticos da profissão do Serviço Social, a
participação, e o engajamento dos usuários, e que acima de tudo, não percamos de vista a

9

Depois de sair do tratamento em regime de internação, residente (modo como chamamos as pessoas que fazem
tratamento na Comunidade Terapêutica Reviver) é convidado a continuar no Pós Alta, juntamente com sua
família. Este acompanhamento é realizado por profissionais de Psicologia que atendem 1 vez por semana na Sede
da Instituição por pelo menos mais 1 ano ou de acordo com a necessidade do ex-residente. Esta etapa do tratamento
não tem término, sendo interrompido quando o ex-residente considerar oportuno.
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família, levando em conta seus desejos, necessidades, dificuldades, potencialidades, e projetos,
em um contexto de defesa da sua inserção social e de seus direitos, ou seja, sua autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
221
Ao se aproximar ao máximo da realidade vivida pelas famílias, os assistentes sociais
poderão contribuir na efetivação da sua prática profissional e assim atuar nas múltiplas
manifestações das questões sociais. Motivar pessoas sem esperança não é uma tarefa fácil,
acolhê-las talvez até o seja, mas este acolhimento tem que nos levar a um objetivo profissional,
não apenas para nosso trabalho, mas para promoção e emancipação dessas famílias.
As possibilidades estão dadas na realidade, mas não são automaticamente
transformadas em alternativas profissionais. “Cabe aos profissionais apropriarem-se dessas
possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-las transformando-as em projetos e frentes de
trabalho” (IAMAMOTO, 2003, p.21).
É importante que os assistentes sociais, não se prendam a uma visão fatalista de achar
que seu trabalho não dá resultado ou até mesmo que as famílias não têm jeito, pois “tal visão
determinista e a-histórica da realidade conduz à acomodação, à rotinização do trabalho, ao
burocratismo e a mediocridade profissional” (IAMAMOTO, 2003, p.22). Conforme diz
Iamamoto (2003), no agir profissional do assistente social existe um diferencial, centrado na
crítica das ações cotidianas com capacidade de “ir à raiz” e desvendar a trama submersa dos
conhecimentos que explicam as estratégias de ação.
A ação profissional do assistente social não deve ter qualquer pretensão messiânica, ou
seja, acreditar que iremos resolver todos os problemas existentes na sociedade. Porém, a partir
das possibilidades e dos mecanismos utilizados para a instrumentalização profissional deve-se
compreender e analisar os fenômenos sociais construindo estratégias e táticas de ação
profissional que viabilizem o processo técnico- operativo da proposta de intervenção (Santos;
Silva, 2007).
A seguir, serão elencados alguns passos importantes no acolhimento das famílias em
situação de dependência química, visando motivá-las para o seu tratamento. É importante
ressaltar que não se tem a pretensão de formatar uma proposta metodológica para o
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acolhimento, mas sim de explicitar uma técnica de organização com base na práxis
profissional, que há mais de 6 anos é realizada e adaptada conforme as necessidades das
famílias que são atendidas na Sede da Comunidade Reviver:
1. Viabilizar um ambiente agradável para receber a família;
2. Deixar na sala toda ferramenta de trabalho necessária (caneta, formulários, etc);
3. Evitar interromper o atendimento e deixar a família sozinha na sala;
4. Ter um local separado de forma a garantir o sigilo do diálogo;
5. Olhar nos olhos e estar sempre com uma fisionomia acolhedora e espontânea;
6. Falar uma linguagem clara e objetiva, sem palavras técnicas de difícil entendimento
para que a família estabeleça um diálogo com o assistente social;
7. Evitar julgamentos a cerca da postura familiar, por mais absurda que esta pareça;
8. Oferecer água, café ou outra coisa semelhante, quando for possível e necessário;
9. Lembrar que é importante não se prender apenas às anotações, mas fazer leitura dos
gestos dos familiares – o corpo também fala;
10. Procurar fazer com que mesmo diante de um “não” necessário, que a família saia do
atendimento com sentimento de ter sido acolhida e motivada.
São passos que foram percebidos como eficazes para o acolhimento e que motivam as
famílias no seu processo de tratamento e, principalmente, na (re)construção de um processo de
vida mais saudável e autônoma. E para terminar, ressalta-se a importância do compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na
perspectiva da competência profissional, previsto no Código de Ética Profissional (1993) do
assistente social. Se os assistentes sociais não forem capazes de elaborar uma análise profunda
da realidade com a qual trabalham, não poderão pensar em construir alternativas de ação que
estejam em consonância com a dimensão emancipatória da sua prática.
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